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Waarom word je nu al zenuwachtig van een wet die in 2019 pas in werking treedt? Nadat alle 
stoelen in het Prinsenkwartier bezet waren, begon de sessie van TOP Delft met deze vraag aan 
de vertegenwoordigers van de gemeente. Het antwoord? We moeten nu de piketpaaltjes slaan 
om deze wet gezamenlijk in de stad op een plezierige manier te kunnen implementeren en de 
uitdagingen positief tegemoet te gaan. De feedback van de sessies zoals bij TOP Delft worden 
meegenomen om het proces van implementatie goed vorm te geven.  
 
Piketpaaltjes 
De ‘piketpaaltjes’ werden gepresenteerd in de vorm van een visie op de implementatie en de 
uitgangspunten van de gemeente. Vanuit de zaal kwamen daarop direct: waarom draait de 
gemeente de vraag niet 180˚ om en vraagt zij aan de stad hoe zij invulling zou geven aan de 
Omgevingswet? En hoe wordt er eigenlijk achter dat ene loket samengewerkt tussen de 
verschillende overheden? Wat verstaat de gemeente eigenlijk onder ‘vroegtijdige participatie’? 
Vergt dat niet heel veel van de democratische processen en bovendien een cultuuromslag? Met 
name het spel van veranderende rollen en de aanpak tot het aannemen van die rollen, lijkt een 
grote uitdaging in de implementatie. 
 
Tunen 
Die veranderende rollen werden na de presentatie uitgebeeld aan de hand van een fictieve 
casus, waarin een initiatiefnemer, een ontwikkelaar, een architect, een vertegenwoordiger van 
de gemeente en een waterschap vertegenwoordigd werden. Uit het rollenspel en de discussie 
die ontstond met de deelnemers aan de sessie, bleek dat met name kansen worden gezien in 
het vroegtijdig participeren van de actoren. Hierin blijkt ook direct een grote uitdaging te liggen: 
wil dit vroegtijdig participeren lukken, dan moet de gemeente vooraf heel helder aangeven waar 
ruimte is in de afweging en wat vast ligt. 
 
Om dit te verduidelijken, werd gerefereerd aan een mengpaneel voor muziek, waarin je 
bepaalde schuiven vastzet en bepaalde schuiven niet. “Zo kun je tunen door de bas wat harder 
te zetten en de rest van de muziek gelijk te houden. Met de Omgevingsvisie en het 
Omgevingsplan moet duidelijk worden of de gemeente in de afweging een bepaalde ruimte 
geeft aan bijvoorbeeld milieu of juist niet.” Of het daarmee eenvoudiger wordt, is nog maar de 
vraag, zo bleek. Wel kan de wet en de daaronder hangende instrumenten leiden tot meer 
overzicht.  
 
Delftse input voor de Omgevingswet 
De discussie richtte zich daarna op de totstandkoming van de omgevingsvisie en het 
omgevingsplan, waarin de deelnemers vooral geïnteresseerd waren in hoe de gemeente het 
proces van totstandkoming van deze visie en het plan gaat organiseren. En hoe de Delftse 
politiek dit proces zal oppakken. De wens om mensen uit de stad mee te laten denken over de 
prioriteiten die in de omgevingsvisie werden meegenomen, werd door diverse deelnemers 
benadrukt. En zou de gemeente ook al niet eerder kunnen oefenen met de Omgevingswet? 
Zoals bij de Woonvisie? 
 
 



 
Zo startte de avond met een technische vraag en eindigde deze vanuit de deelnemers met een 
politiek tintje en veel input en feedback van de deelnemers, die aan de hand van sticky notes 
hun feedback en ideeën aan de gemeente mee konden geven.  
 


