
Raadsinformatiebrief

Aan: de leden van de raad
Van: het college
Datum: 2 maart
Onderwerp: implementatie Handreiking omgevingsdialoog
Doel: ter kennisgeving
Aanleiding: collegebesluit 
Aard informatie: openbaar
Aantal bijlagen: 1

Aanleiding
Wij hebben vandaag ingestemd met de implementatie van de bijgevoegde ‘Handreiking 
omgevingsdialoog’ bij ruimtelijke initiatieven, vooruitlopend op de komst van de Omgevingswet.

Met de komst van de Omgevingswet speelt participatie een belangrijke rol. Bij de totstandkoming van 
een initiatief is het van belang om de omgeving vroegtijdig te informeren en te betrekken. 

Informatie

Doel omgevingsdialoog 
De ‘Handreiking omgevingsdialoog’ biedt initiatiefnemers handvatten om omwonenden in een vroeg 
stadium te betrekken bij hun plannen. Betrokkenheid in een vroegtijdig stadium kan zorgen voor meer 
draagvlak en/of verrijking van plannen. 
Een tweede doel is om nu ervaring op te doen in voorbereiding op een participatieverordening die 
onder de Omgevingswet moet worden vastgesteld. 

De omgevingsdialoog is geen verplichting, maar voor vergroting van draagvlak en verrijking van een 
plan vinden wij deze dialoog wel belangrijk. Een omgevingsdialoog draagt ook bij aan de transparantie 
van een plan en ook dat vinden wij belangrijk.

Vervolgstappen
De handreiking wordt opgenomen in de huidige werkprocessen voor vergunningen en initiatieven. 
Initiatiefnemers worden er actief over geïnformeerd. We gaan initiatiefnemers adviseren een verslag 
op te nemen van de gevoerde omgevingsdialoog. De uitkomst van de omgevingsdialoog wordt daarin 
meegewogen, maar is niet bepalend. De gemeente neemt hierbij altijd een zelfstandig besluit. 

De handreiking vormt ook geen juridische basis voor het verdere verloop van een aanvraag. Er 
verandert verder niets aan de mogelijkheden voor burgers die op grond van de wet recht hebben op 
het indienen van zienswijzen of bezwaar tegen een initiatief of bouwplan.

Tussentijds wordt er gemonitord en voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet is er een evaluatie 
van de effecten van de handreiking.

Bijlage: 
 Handreiking omgevingsdialoog van de gemeente Heusden



 

 

Handreiking omgevingsdialoog 
 
‘Handvatten voor een omgevingsdialoog bij ruimtelijke initiatieven’ 
 
1. Inleiding 
 
Heeft u het voornemen om uw huis flink te verbouwen, appartementen te realiseren of 
heeft u andere plannen in de fysieke leefomgeving? Communicatie met de omgeving 
speelt hierin een belangrijke rol. Deze handreiking biedt u een overzicht van de stappen 
die u kan zetten om het gesprek te voeren met de mensen in de omgeving. Dit gesprek 
wordt ‘omgevingsdialoog’ genoemd.  
 
Een omgevingsdialoog is een overleg tussen een initiatiefnemer met inwoners uit de 
omgeving en andere belanghebbenden. De gemeente Heusden stimuleert inwoners om in 
een vroeg stadium de omgeving te betrekken bij ruimtelijke initiatieven. Als u bij ons een 
plan indient zonder dat er een omgevingsdialoog heeft plaats gevonden kunnen wij u vragen 
dit alsnog te doen. Nadat u een vooroverleg heeft gehad met de gemeente (of een positieve 
reactie hebt gehad op uw principeverzoek) kunt u starten met de omgevingsdialoog. 
 

 Het vroeg betrekken van inwoners uit de omgeving zorgt voor snellere procedures en 
dus lagere kosten voor u als initiatiefnemer. We raden daarom initiatiefnemers aan 
om vóór de definitieve aanvraag van het plan, het gesprek aan te gaan met 
omwonenden.  

 

 De omgevingsdialoog zorgt voor betere inzichten in de verschillende belangen die 
spelen in de omgeving. De gemeente kan vervolgens een betere afweging maken. De 
resultaten uit de dialoog kunnen er voor zorgen dat er aanvullende eisen aan het 
initiatief worden gesteld. Op die manier ontstaat er meer draagvlak voor het plan in 
de omgeving.  

 
2. Wanneer moet ik een omgevingsdialoog voeren? 
 
  



 

 

 
3.  Keuze vorm omgevingsdialoog 
 

Vorm Toelichting Inhoud 
 

Klein initiatief:  
 
 
Schriftelijk of  
mondeling 
 
 
 

 
Bij een klein initiatief moet bijvoorbeeld 
gedacht worden aan het (aan)bouwen van 
een woning, het realiseren van een tuinhuis of 
het plaatsen van een dakkapel. Bij een klein 
initiatief volstaat het om alle betrokkenen in 
de buurt op de hoogte te brengen met een 
brief. Omwonenden kunnen hierop schriftelijk 
of mondeling reageren. U kunt er ook voor 
kiezen om de buurt mondeling op de hoogte 
te brengen. 
 
In hoofdstuk 4 is in een stappenplan 
aangegeven hoe u het proces kunt doorlopen. 
 
In de bijlage (6.1) vindt u een voorbeeldbrief 
die u kunt invullen en versturen naar alle 
betrokkenen. 
 
 
 

 

- Geef in de brief aan wie u bent en 
wat uw plannen zijn, mogelijk met 
een tekening van het plan erbij. 
 
- Geef een motivatie voor uw 
plannen of leg uit wat er verandert 
ten opzichte van de huidige 
situatie. 
 
- Geef aan bij welke onderdelen 
nog ruimte is voor inspraak. 
 
- Geef de betrokkenen 2 weken de 
tijd om een reactie te geven op uw 
plan (mondeling of schriftelijk. 
 
- Beschrijf kort de procedure die bij 
de gemeente doorlopen wordt. 
 
- Maak een verslag van alle 
schriftelijke/mondelinge reacties. 
 

 

 

Groot initiatief: 
 
 
 
Informatiebijeenkomst 
 

 
Bij een groot initiatief gaat het bijvoorbeeld 
om het realiseren van meerdere woningen of 
appartementen, het renoveren van een 
kantoorpand of andere plannen die een grote 
invloed hebben op de omgeving. Bij een groot 
initiatief raden we aan om een (digitale) 
informatiebijeenkomst te organiseren  waarbij 
alle betrokkenen worden uitgenodigd. 
 
In hoofdstuk 4 is in een stappenplan 
aangegeven hoe u het proces kunt doorlopen 
 
In de bijlage (6.2) vindt u een voorbeeldbrief 
die u kunt invullen en versturen als 
uitnodiging naar alle betrokkenen. 
 

 
Verstuur een uitnodiging die binnen 
een redelijke termijn (minstens 2 
weken) voor de (digitale) 
informatiebijeenkomst wordt 
verstuurd aan alle betrokkenen. 
 

In deze uitnodiging neemt u bijv. op: 

- wie u bent en wat uw plannen zijn; 

- waarom de bijeenkomst wordt 

georganiseerd; 

- waar en wanneer de bijeenkomst is; 

- of het vrije inloop is, of een 

presentatie; 

- of betrokkenen zich moeten 

aanmelden; 
Geef betrokkenen die niet aanwezig 
kunnen zijn 2 weken de tijd om 
schriftelijk te reageren op het plan. 
 

Op de informatiebijeenkomst kunt u: 
- Uw plannen toelichten; dit kan door 
middel van een presentatie of  
informatieborden; 
- Aangeven welke onderdelen nog 
besproken kunnen worden en welke 
onderdelen vast staan; 
- Aangeven wat de planning is en wat 
u met de vragen/opmerkingen gaat 
doen; 
- De aanwezigen de mogelijkheid 
geven om vragen te stellen op de 
bijeenkomst zelf, maar ook nog na de 
bijeenkomst. 



 

 

4. Stappenplan: 
 
a. Omgeving analyseren (+ kiezen vorm) 
Bepaal wie er in de buurt als gevolg van het plan betrokken moet worden bij de 
omgevingsdialoog. Dit zouden in elk geval de eigenaren van aangrenzende percelen moeten 
zijn. Maak een inschatting van de invloed die uw plan heeft op de omgeving. Bepaal op basis 
daarvan wie betrokken moet worden en kies de passende vorm van het omgevingsdialoog 
zoals besproken in hoofdstuk 3: ‘Keuze vorm omgevingsdialoog’. 
 
b. Omgeving informeren 
De initiatiefnemer is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het informeren van de 
omgeving over het initiatief. Informeer alle betrokkenen uit stap a. over uw initiatief. Bij een 
klein initiatief kunt u de omgeving schriftelijk of mondeling (met een bak koffie) informeren 
en laten reageren. Kiest u voor een (digitale) informatiebijeenkomst, dan kunt u een 
uitnodiging sturen naar alle betrokkenen met alle informatie, waarbij u het initiatief 
vervolgens toelicht tijdens de bijeenkomst. Omwonenden krijgen de gelegenheid om te 
reageren. 
 
c. Omgevingsdialoog voeren 
U bent als initiatiefnemer vrij om een vorm te kiezen voor de dialoog (schriftelijk of met een 
informatiebijeenkomst). Voor beide vormen zijn de volgende uitgangspunten belangrijk:   
-  U legt als initiatiefnemer het plan uit aan de deelnemers van de dialoog 
- Betrokkenen krijgen de gelegenheid om hierop te reageren 
-  De initiatiefnemer gaat in op de reacties en geeft aan hoe de opmerkingen worden 

meegenomen in de definitieve aanvraag. Het is belangrijk om opmerkingen zoveel 
mogelijk mee te nemen. Het zorgt voor een betere aanvraag en u loopt in het vervolg 
van de procedure tegen minder bezwaren aan. 

 
d. Verslag maken 
Tot slot schrijft u een verslag van het omgevingsdialoog. Hierin staan de volgende zaken: 
-  Hoeveel en welke betrokkenen zijn benaderd? 
-  Welke vorm heeft u gekozen voor de omgevingsdialoog? 
- Wat waren de reacties op uw plan? 
- Wat heeft u met de reacties gedaan? 
- Zijn uw plannen op basis van de reacties aangepast? 
-  Wat is uw ervaring met het omgevingsdialoog? 
- Wat is uw ervaring met deze handreiking? 
 
5.  Vragen 
Als u vragen heeft over het omgevingsdialoog kunt u contact opnemen met uw 
contactpersoon bij de gemeente. Wij helpen u graag met het geven van advies over een 
mogelijke aanpak of het kiezen van de juiste vorm. Heeft u nog geen contactpersoon, dan 
kunt u bellen met het algemene nummer van de gemeente: (073) – 513 1789. 
 

Deze handreiking vormt geen juridische basis voor het verdere verloop van de aanvraag. Het verandert niets 

aan de mogelijkheden voor burgers die op grond van de wet recht hebben op het indienen van zienswijzen 

tegen het plan of bezwaar kunnen maken tegen de bouwplannen.  

 



 

 

Bijlagen 
 
6.1 Voorbeeldbrief klein initiatief - Schriftelijk 
 
[Onderwerp] 
 
[Datum] 
 
Geachte/Beste [Ontvanger], 
 
Graag willen we je informeren over onze plannen. <verwijzen naar tekeningen initiatief> 
 
We hebben het voornemen om [korte toelichting plan: motivatie waarom u dit initiatief wil 
realiseren, uitleg van het plan: hoogten, oppervlaktes, veranderingen t.o.v. huidige situatie, 
onderdelen waar ruimte is voor inspraak].  
 
Wij willen je hierbij in de gelegenheid stellen om binnen 2 weken eventuele opmerkingen 
over ons initiatief schriftelijk of mondeling aan ons kenbaar te maken. Je vindt onze 
contactgegevens onderaan de brief. 
 
De gemeente verwacht dat wij de reacties opnemen in een verslag en dat wij u laten 
weten wat wij met uw opmerkingen gaan doen. Deze opmerkingen vormen geen 
onderdeel van de wettelijke procedure. U kunt in een later stadium bezwaar/zienswijzen 
indienen.  
 
Wij hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als je naar aanleiding van deze 
brief vragen hebt, neem dan contact op met ons. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
[Naam initiatiefnemer(s)]  
[Contactgegevens initiatiefnemer]  
  



 

 

 
 
6.2  Voorbeeldbrief groot initiatief – Uitnodiging Informatiebijeenkomst 
 
 
[Onderwerp] 
 
[Datum] 
 
Geachte/Beste [Ontvanger], 
 
Graag willen we u informeren over onze plannen. <verwijzen naar tekeningen initiatief> 
 
We hebben het voornemen om [korte toelichting plan: motivatie waarom u dit initiatief wil 
realiseren, uitleg van het plan: hoogten, oppervlaktes, veranderingen t.o.v. huidige situatie, 
onderdelen waar ruimte is voor inspraak].  
 
Wij willen u graag de mogelijkheid geven om te reageren op ons initiatief tijdens een 
informatiebijeenkomst. Daarom nodigen we u uit op [Datum] in [locatie en adres], waar wij 
een toelichting geven op ons initiatief. 
 
Kunt u niet aanwezig zijn bij deze informatiebijeenkomst? Dan kunt u binnen 2 weken na 
ontvangst van deze uitnodiging uw opmerkingen of vragen schriftelijk aan ons kenbaar 
maken via onderstaande contactgegevens. 
 
De gemeente verwacht dat wij de reacties opnemen in een verslag en dat wij u laten 
weten wat wij met uw opmerkingen gaan doen. Deze opmerkingen vormen geen 
onderdeel van de wettelijke procedure. U kunt in een later stadium bezwaar/zienswijzen 
indienen.  
 
[Optioneel: We verzoeken u vriendelijk om aan te geven of u aanwezig bent bij de 
informatiebijeenkomst. Op die manier kunnen we een inschatting geven van het aantal 
aanwezigen] 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u naar aanleiding van deze 
brief vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met ons. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
[Naam initiatiefnemer(s)] 
[Contactgegevens initiatiefnemer]  
 


