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Kennisnemen van 
De handreiking omgevingsdialoog zoals deze is vastgesteld door het college op 10 december 2019. 
 
Inleiding 
In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Onderdeel van deze wet is de omgevingsdialoog. Doel 
van een omgevingsdialoog is dat een initiatiefnemer zijn plannen, in een zo’n vroeg mogelijk 
stadium, bespreekt met de omgeving. De input uit deze dialoog kan dan betrokken worden in de 
verdere uitwerking van de plannen. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet 
willen we, om te oefenen, de omgevingsdialoog gaan toepassen bij bestemmingsplanprocedures, 
omgevingsvergunningen voor het afwijken van het bestemmingsplan, evenementenvergunningen 
(afhankelijk van de mate van te verwachten overlast) en bij (her)inrichting van de openbare ruimte. 
 
Informatie 
De handreiking geeft de initiatiefnemer handvatten om de omgevingsdialoog te voeren. Zo geeft het 
inzicht in de punten die minimaal besproken moeten worden, de vragen die gesteld kunnen worden 
en personen die uitgenodigd kunnen worden om deel te nemen aan de dialoog. Er wordt duidelijk 
aangegeven dat de omgevingsdialoog iets is tussen initiatiefnemer en omwonenden. De gemeente is 
hier geen partij in, tenzij de gemeente initiatiefnemer is. De omgevingsdialoog wordt gevoerd bij 
initiatieven die ruimtelijke impact hebben. Bij dergelijke initiatieven is vaak sprake van vragen, 
opmerkingen, klachten of bezwaren. Met het voeren van de omgevingsdialoog komen deze vragen, 
opmerkingen en bezwaren al in een vroegtijdig stadium in beeld. Een initiatiefnemer is daardoor 
tijdig op de hoogte van mogelijke bezwaren die spelen rondom het plan en kan het plan eventueel 
nog aanpassen. Het is geen garantie dat er geen bezwaren meer komen. 
 
Vervolg 
Vanaf 1-1-2020 gaan we werken met deze eerste versie van de handreiking. Deze handreiking wordt 
aan initiatiefnemers verstrekt op het moment dat zij het voornemen van hun initiatief kenbaar 
maken. Het werken met de omgevingsdialoog wordt geëvalueerd en de handreiking wordt zo nodig 
bijgesteld. Ons college wordt op de hoogte gehouden van de evaluatie. Op deze manier kunnen we 
‘oefenen’ met de omgevingsdialoog en zijn we goed voorbereid op het moment dat de 
Omgevingswet in werking treedt en het voeren van de omgevingsdialoog verplicht is. Uiteraard 
wordt uw raad op de hoogte gehouden van de voortgang. 
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Communicatie 
De handreiking omgevingsdialoog is op 28 mei 2019 in concept besproken met de raadswerkgroep 
Omgevingswet. De handreiking is opgesteld in samenwerking met de gemeenten Oisterwijk en 
Hilvarenbeek en wordt uiteindelijk definitief vastgesteld door Oisterwijk en Goirle. De reden hiervoor 
is de koerswijziging van de gemeente Hilvarenbeek ten aanzien van de Omgevingswet. 
Op 16 januari 2020 is een persgesprek over de Omgevingswet gepland. In dit gesprek zal ook 
aandacht worden besteed aan het invoeren van de omgevingsdialoog. 
 
Bijlagen 
1. De handreiking omgevingsdialoog. 
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