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UITNODIGING 
EXPERTSESSIE OMGEVINGSWET VOOR ONDERNEMERS

Voor ondernemers brengt de komst van de Omgevingswet grote 
veranderingen -en voornamelijk verbeteringen!- met zich mee. Hoewel die 
pas ingaan op 1 januari 2021, wil de gemeente Venlo u daar binnenkort al
over bijpraten. Zodat u er tijdig op kunt inspelen.

VRIJDAG 22 NOVEMBER 2019
VAN 13.30 UUR TOT 16.30 UUR
STADSKANTOOR, HANZEPLAATS 1 VENLO

Programma

13.30  uur  Ontvangst
14.00  uur Welkom | Bas van den Akker | dagvoorzitter, gemeente Venlo
14.05  uur Opening | Alexander Vervoort | wethouder, gemeente Venlo
14.20  uur De Omgevingswet in vogelvlucht | Bert Senden |        
                              projectleider implementatie Omgevingswet, gemeente Venlo
14.35  uur Het oog op uw omgeving | Sarah Ros |
                     Programmamanager Omgevingswet, VNG
15.00  uur Pauze
15.15  uur Venlo op weg naar het Omgevingsplan | Ger Meerts |
                              Planologisch en juridisch beleidsadviseur, gemeente Venlo
15.35 uur      Zo gaat het digitale Omgevingsloket werken. Een            
  unieke demonstratie aan de hand van een case uit onze  
  gemeente | Peter Kok | Adviseur implementatie Digitaal  
  Stelsel Omgevingswet, VNG
16.00  uur Vragen en discussie
16.30  uur Afsluiting

Voor wie?
De bijeenkomst is bedoeld voor alle ondernemers met ruimtelijke plannen c.q. 
met een onroerend goedpositie in de gemeente Venlo.

Deze expertmeeting Omgevingswet is tot stand gekomen in samenwerking 
met de Vereniging van Nederlandse gemeenten, programma Aan de slag 
met de Omgevingswet. 
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EXTERNE SPREKERS

SARAH ROS ”Ja, je kunt onder de 
Omgevingswet op twee momenten 
participeren. Maar nee, dat betekent 
niet dat je ook vaker bezwaar kunt 
maken dan voorheen.” En: “In mijn 
functie van programmamanager fysieke 
leefomgeving binnen de overheid 
merkte ik al snel dat de politiek-
bestuurlijke wereld en de stem van 
de samenleving zeer bepalend zijn in 
ruimtelijke ontwikkeling. Door de jaren 
heen ben ik mij meer gaan verdiepen in 
het samenbrengen van deze, soms heel 
verschillende, werelden.”
Twee kenmerkende citaten van 
Sarah Ros. Vanuit de VNG (en ook 
als zelfstandig bestuursadviseur) 
adviseert en begeleidt ze overheden 
in de complexe invoering van de 
Omgevingswet. Ze is een van de 
absolute inhoudelijke experts op het 
gebied van de Omgevingswet, die 
ze ook plaatst in de context van de 
veranderende wereld.

PETER KOK is door de VNG 
aangezocht als adviseur Implementatie 
Digitaal Stelsel Omgevingswet 
(DSO).  Als zodanig levert hij een 
bijdrage aan het ontwikkelen van 
een implementatiestrategie voor 
het programma ‘Aan de Slag met de 
Omgevingswet’. Kok is op landelijk 
niveau bij uitstek de deskundige als het 
gaat om de inrichting en de werking 
van het digitale loket, dat straks de 
informatie-uitwisseling regelt tussen 
ondernemers en de overheid. Op 
termijn moet dit digitale platform de 
ondernemer dezelfde informatiepositie 
geven als de gemeente. Kok is tevens 
partner in het organisatieadviesbureau 
Gidsz te Weesp.
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WAT VERANDERT ER ZOAL 
VOOR ONDERNEMERS IN DE 
GEMEENTE VENLO?

Een bloemlezing:

• Bestemmingsplannen bestaan 
in 2021 niet meer. Die gaan op in 
één Omgevingsplan voor de hele 
gemeente;

• Ondernemers zoeken voor hun 
initiatief zelf draagvlak in hun 
omgeving;

• Alles digitaal. Het Digitale 
Omgevingsloket wordt in alle 
vergunningaanvragen de bron voor 
informatie-uitwisseling tussen de 
ondernemer en de overheid. 

• Ondernemers gaan deelnemen 
aan de zogeheten Omgevingstafel. 
Dat is vooroverleg tussen 
alle belanghebbenden incl. 
omwonenden, overheden en 
evt. externe partijen zoals het 
Waterschap Limburg of de 
Veiligheidsregio. De uitkomsten 
bieden de initiatiefnemer 
een integraal advies op basis 
waarvan hij/zij de plannen evt. 
kan aanpassen en een formele 
vergunningaanvraag indienen. 
Daarna handelt de gemeente dit 
binnen acht weken af;

• In het B&W-besluit moet worden 
aangegeven hoe de participatie is 
verlopen en wat de resultaten zijn;

• Aspecten als verduurzaming, 
gezondheid en veiligheid  gaan 
meewegen in de beoordeling van 
een vergunningaanvraag;

• Ondernemers hebben nog maar 
met één overheid te maken, meestal 
de gemeente;

• De Omgevingswet staat gemeenten 
toe te werken met globalere 
gebiedswaarden en open normen. 
Wat betekent dat?   

• Het rijk hevelt zo’n 900 regels over 
naar de gemeenten, die daarmee 
lokaal beleid kunnen maken. 
Bijvoorbeeld op het gebied van 
geluid, licht, geur, horeca. Hoe gaat 
Venlo daar mee om? 

Daarnaast zullen ondernemers vooral 
ook benieuwd zijn naar de ambities 
van de gemeente als het gaat om 
verduurzaming en vergroening. Denk 
aan projecten op het gebied van 
energietransitie, klimaatadaptatie en 
circulaire economie. 

Heel wat uit te leggen dus. Niet alle 
vragen zullen al beantwoord kunnen 
worden, maar het is ook nog tijd om 
daar aan te werken en desgewenst 
opnieuw met u in gesprek te gaan.   

Wilt u binnen uw organisatie (ook) 
iemand anders afvaardigen? Stuur dan 
deze email door. 
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