
Beste raadsleden,
Misschien wel de belangrijkste opgave deze raadsperiode is onze 

gemeente voor te bereiden op de Omgevingswet. Een spannende 

maar ook dankbare uitdaging want de nieuwe wet geeft ons de mo-

gelijkheid de samenleving directer te betrekken bij het inrichten en 

vormgeven van onze leefomgeving. Daarnaast maakt de wet het ons 

eenvoudiger om onze doelen in de fysieke leefomgeving te behalen, 

door gemeenten meer eigen afwegingsruimte te geven. Tenslotte, en 

zeker zo belangrijk, is het zo dat de wet zorgt voor een nieuwe impuls 

voor onze dienstverlening door meer transparantie en eenvoud te 

scheppen in regelgeving, kortere procedures, en meer mogelijkhe-

den voor maatwerk.

De Omgevingsvisie speelt een centrale rol bij het implementeren van 

de Omgevingswet. In de Omgevingsvisie leggen we vast wat voor 

een gemeente we willen zijn, hoe we onze gemeente verder willen 

ontwikkelen en welke strategische keuzes daarbij horen. Met de Om-

gevingsvisie dagen we onze inwoners, ondernemers en maatschap-

pelijke partners uit om plannen te maken die passen bij onze identi-

teit en onze ambities. Maar ook heeft de visie een belangrijke rol in 

het bewaren van alle kwaliteiten die Soest zo bijzonder maken: onze 

landschappen, ons natuurschoon, onze karakteristieke dorpsgezich-

ten en de diversiteit aan voorzieningen.

 

Afwegen van belangen
Het opstellen van een Omgevingsvisie is een complexe opgave, want 

deze visie moet een antwoord geven op allerlei opgaven in het fysie-

ke domein. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop we in de toe-

komst willen wonen, hoe we gezond oud willen worden, hoe onze 

kinderen onbezorgd kunnen spelen, hoe we ons verplaatsen en hoe 

we ons voorbereiden op een leven zonder fossiele brandstoffen. Veel 

van deze opgaven vragen om ruimte, maar geschikte locaties zijn in 

onze gemeente schaars. Dit betekent dat we verschillende belangen 

moeten afwegen. Bijvoorbeeld de ruimte die energielandschappen 

nodig hebben enerzijds en het behoud van ons waardevolle land-

schap anderzijds. De Omgevingsvisie is hét instrument waarin de 

gemeenteraad keuzes maakt en daarmee sturing geeft aan dit soort 

dilemma’s in onze gemeente. 

Waarom nu starten met de Omgevingsvisie?
De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2021 in werking en het 

is pas vanaf 2029 verplicht om over een Omgevingsvisie te beschik-

ken. Waarom zijn we dan nu al gestart? In 2019 is onze huidige struc-

tuurvisie 10 jaar oud en dus toe aan vervanging. De opgaven van 10 

jaar geleden zijn andere dan de opgaven van nu. Thema’s als de ener-

gietransitie en klimaatadaptatie waren minder urgent. De huidige 

structuurvisie kan daarom niet meer gebruikt worden als leidraad en 

afwegingskader bij nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast leeft de struc-

tuurvisie niet onder onze inwoners, mede omdat bij het opstellen van 

de visie relatief weinig mensen betrokken waren.
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Wat doen we met al ons bestaande beleid?
Het opstellen van een Omgevingsvisie is nieuw. Het maken van be-

leid voor de fysieke leefomgeving is dat uiteraard niet. Ons (vaak 

recentelijk) vastgestelde beleid stellen we bij het maken van onze 

Omgevingsvisie niet op voorhand ter discussie, maar beschouwen 

we als ingrediënten voor de Omgevingsvisie. In het proces naar de 

Omgevingsvisie toe bepalen we samen met onze inwoners in welke 

mate we invulling willen geven aan de doelstellingen uit het bestaan-

de beleid.  

Als gemeente mogen we zelf bepalen
We zijn vrij om zelf te bepalen hoe onze Omgevingsvisie eruitziet. 

Wat in ieder geval een plek moet krijgen is een beschrijving van de 

kwaliteiten van de leefomgeving op hoofdlijnen. Daarnaast moet de 

ontwikkeling, het gebruik, het beheer en de bescherming van het 

grondgebied worden omschreven. Ook het proces om tot een Om-

gevingsvisie te komen schrijft de Omgevingswet niet voor, maar kun-

nen we zelf bedenken. Dat is een uitdagende klus, omdat in de Wet 

wel wordt benadrukt dat alle belanghebbenden onderdeel moeten 

kunnen zijn van het totstandkomingsproces. Een werk-

groep van geïnteresseerde raadsleden en fractieassisten-

ten, betrokken ambtenaren en de toenmalig wethouder 

Omgevingswet zijn deze uitdaging aangegaan en heb-

ben alvast een eerste stap gezet. In deze krant ziet u de 

uitkomsten van dit proces en de uitgangspunten die we 

belangrijk vinden als het gaat om het betrekken van de 

samenleving.

Koffie als metafoor
Tijdens het proces kwam de werkgroep tot een model 

waarbij de visievorming en de participatie in een (koffie)

filtervorm samen kwamen. Koffiedrinken staat voor het 

goede gesprek en voor samenzijn. Koffie is daarom als 

metafoor genomen voor de processtappen om te ko-

men tot de Soester Omgevingsvisie. Koffie staat voor een 

gastvrij gebaar, gezelligheid en informeel contact. Bij de 

koffie ontstaan de beste gesprekken en ideeën. Dus pak 

een kop koffie (of thee) en verdiep u in deze krant.

Hoe lees ik deze krant?

In deze krant vind je op de middenpagina’s de werk-

principes die we belangrijk vinden als het gaat om het 

participatieproces. Deze werkprincipes zijn uitgewerkt in 

een koffiefilter die symbool staat voor het participatie- 

én visievormingsproces waarin we stap voor stap komen 

tot de Omgevingsvisie voor Soest. De werkprincipes vor-

men samen met het participatievoorstel de basis voor 

het plan van aanpak voor de Omgevingsvisie die we de 

komende periode gaan opstellen. Meer informatie over 

deze volgende stap en de stappen daarna is te lezen op 

de achterpagina.



Op basis van de twaalf werkprincipes hebben we een participatieproces bedacht in de vorm van een koffiefilter. Lees hieronder wat we per 

stap gaan doen en wat we daarmee willen bereiken.

1.  In de omgevingsvisie leggen we bloot 
wat we als samenleving echt belang-
rijk vinden.  
 
Het gaat om de waarden die onze 
gemeente bijzonder maken. Om de kwa-
liteiten die ervoor zorgen dat mensen 
graag in onze gemeente  wonen, werken 
en verblijven.

 
2.  De omgevingsvisie wordt intern en 

extern gedragen en benut als rich-
tinggevend kader voor onze fysieke 
leefomgeving. 
 
De huidige structuurvisie leeft niet onder 
onze inwoners en in onze organisatie. 
Dit komt omdat bij het maken van de 
visie relatief weinig mensen betrokken 
waren. Dit gaan we bij de Omgevingsvi-
sie anders doen, zodat het alle betrokke-
nen helpt bij het nemen van initiatief en 
het maken van afwegingen.

3.  We willen het participatieproces 
zodanig vormgeven dat inwoners 
enthousiast worden en gemotiveerd 
zijn om mee te doen. 
 
Het moet leuk en nuttig zijn om bij te 
dragen aan de Omgevingsvisie.

4.  We starten het participatieproces 
breed om een zo divers en represen-
tatief mogelijke groep te bereiken. 
  
Voor ons telt elke stem van huidige in-
woners en ook toekomstige doelgroepen 
krijgen een plek. Door te werken met 
representatieve steekproeven en een 
verantwoorde weging van belangen en 
stemmen komen we achter de collectie-
ve belangen en wensen in Soest.

5.  Via meerdere ingangen en meer-
dere vraagvormen bereiken we 
meerdere doelgroepen.  
 
Verschillende werkwijzen kunnen 
naast elkaar bestaan (online en offline, 
thematisch en gebiedsgericht, schrif-
telijk en mondeling, et cetera), zodat 
verschillende typen doelgroepen worden 
aangesproken.

 
6.  We zijn duidelijk over de rollen die 

wijzelf en de betrokkenen in de  
verschillende stappen hebben. 
 
We geven duidelijk aan wanneer wie 
aan zet is, wat van ons verwacht mag 
worden, wat wij verwachten van ande-
ren en bespreken ook de verwachtingen 
die de verschillende betrokkenen hebben 
met elkaar.

7.   We willen in het participatieproces de 
samenhang en gevolgen van keuzes 
in beeld brengen.   
 
Op deze manier kunnen we oplossingen 
bedenken voor botsende belangen en 
kijken hoe we tegenstellingen kunnen 
omvormen tot slimme combinaties. 
Daarbij kijken we ook naar de synergie 
en conflicten tussen de verschillende 
bestaande sectorale beleidsambities..

8.  De omgevingsvisie slaat een brug 
tussen de gemeentebrede algemene 
ambities en de concrete opgaven in 
de wijk. 
 
Lopende projecten en nieuwe initia-
tieven n de wijken en buurten grijpen 
we aan om alvast in lijn met de visie te 
werken.

9.   Het participatieproces is getrapt waar-
door de ene stap input levert voor de 
volgende stap.  
 
Dit betekent dat we het proces vooraf 
niet kunnen uittekenen maar dat 
gaandeweg blijven vormgeven. Hierbij 
zorgen we ervoor dat de uitkomsten 
van de voorgaande stap herkenbaar 
terugkomen in de volgende stap.

10.  Met ons bestaande beleid als 
onderlegger vinden we samen een 
innovatief proces uit waarbij parti-
cipatie en visievorming hand in 
hand gaan.  
 
Het proces van visievorming is geïnte-
greerd in het participatieproces, zodat 
beide elkaar maximaal versterken.

 
11.  Al doende leren we rond de inhoud 

en het proces van de omgevingsvisie. 
 
Door het monitoren en evalueren van 
lopende projecten en pilots zoals in de 
wijk ’t Hart  zien we wat werkt of wat 
anders moet. Deze inzichten gebruiken 
we bij het vormgeven van de inhoud en 
het proces voor de Omgevingsvisie.

12.   We houden de omgevingsvisie als 
leidraad levend: Een verse omge-
vingsvisie!  
 
We zijn scherp op veranderingen in de 
samenleving die om bijsturing van de 
omgevingsvisie vragen.

Wat is belangrijk voor een participatief tot stand gekomen Omgevingsvisie? Hieronder lees je de werkprincipes die de basis zijn voor het participatieproces dat we samen willen 
doorlopen.

WERKPRINCIPES

STAP 1 OP DE KOFFIE

OP EEN LAAGDREMPELIGE MANIER HALEN WE BIJ ONZE INWONERS OP WAT ZIJ BELANGRIJK 
VINDEN IN HUN LEEFOMGEVING EN HOE ZIJ DE TOEKOMST VAN SOEST VOOR ZICH ZIEN

STAP 2 FILTEREN

UIT DE BONTE VERZAMELING VAN WAARDEN, WENSEN EN BEHOEFTEN VAN ONZE INWONERS FILTEREN  
WE DE  OPGAVEN DIE VOOR SOEST BELANGRIJK ZIJN 

STAP 3 SAMENSTELLEN VAN DE SOESTER MELANGE
WE VERKENNEN EN COMBINEREN VERSCHILLENDE OPLOSSINGEN EN BEPALEN AAN DE HAND VAN  DE GEWENSTE AROMA’S ONZE FAVORIETE KOFFIESMAAK

STAP 4 KOFFIE ZETTEN

     MET DE SOESTER MELANGE ALS BASIS MAKEN WE ONZE OMGEVINGSVISIE.  PER GEBIED OF OPGAVE KAN DE KOFFIEVORM VERSCHILLEN

STAP 5 ALTIJD VERSE KOFFIE

DE TOEKOMST BLIJFT KOFFIEDIK KIJKEN, MAAR DOOR 
REGELMATIG TE PROEVEN KOMEN WE ERACHTER OF DE 
MELANGE NOG BIJ ONS PAST. ZO HOUDEN WE ONZE  

OMGEVINGVISIE VERS EN SMAAKVOL!

IN 5 PARTICIPATIEVE STAPPEN NAAR EEN BREED GEDRAGEN OMGEVINGSVISIE 

Wat is het resultaat?
Een optimale ontwikkelkoers voor Soest, waarbij de beste 
onderdelen van verschillende ontwikkelrichtingen zijn ge-
combineerd tot een samenhangend toekomstbeeld. De raad 
stelt de ontwikkelkoers vast en legt daarmee de basis voor 
stap 4.

Wat doen we? 
In stap 3 bepalen we onze ontwikkelrichting(en). De invulling 
van deze stap wordt ingegeven door de opgaven en span-
ningsvelden die in stap 2 naar voren zijn gekomen. Het is niet 
waarschijnlijk dat uit de stappen 1 en 2 eenduidige beelden 
en belangen komen. Daarom houden we in deze stap ruimte 
om meerdere ontwikkelrichtingen te formuleren. Deze ont-
wikkelrichtingen zijn een middel en een tussenstap om de 
uiteindelijke koers te bepalen. Uitgangspunt hierin is dat de 
ontwikkel-richtingen onderscheidend en uniek zijn ten op-
zichte van elkaar met elk hun eigen karakteristieken (bijvoor-
beeld groei versus krimp).

De raad besluit voorafgaand aan de participatie of de onder-
scheidende ontwikkelrichtingen op de juiste wijze tot stand 
zijn gekomen en logisch volgen uit de eerdere stappen. Ver-
volgens leggen we de ontwikkelrichtingen voor aan onze 
inwoners, stakeholders en andere belanghebbenden. Hierbij 
staat niet de keuze tussen de richtingen centraal, maar juist 
de discussie over de voor- en nadelen en de sterke en zwakke 
punten van elke ontwikkelrichting. We bedenken mogelijk-
heden om slimme combinaties te maken tussen de ontwik-
kelrichtingen.

Waarom doen we het zo?
Door onderscheidende ontwikkelrichtingen te formuleren 
laten we zien welke gevolgen het inslaan van een bepaalde 
richting kan hebben voor andere belangen. Dit helpt ons in 
het vinden van een optimale koers die een duidelijke richting 
biedt zonder voorbij te gaan aan andere belangen.

STAP 3 SAMENSTELLEN VAN DE SOESTER MELANGE

STAP 1 OP DE KOFFIE

Wat is het resultaat?
Een overzicht van de verschillende waarden, dromen, wensen en 
behoeften die leven onder onze inwoners als het gaat over hun 
woon-, werk- en leefomgeving. Dit resultaat leggen we samen met 
een terugkoppeling van het proces voor aan de raad en vormt de 
basis voor stap 2.

Wat doen we?
In stap 1 gaan we in gesprek met de samenleving. We enthousias-
meren en motiveren al onze inwoners en ondernemers om deel te 
nemen aan dit gesprek. We laten zien dat de Omgevingsvisie voor 
iedereen belangrijk is en horen alle geluiden in de samenleving. Het 
gesprek met onze inwoners geeft ons een beeld van de kracht van 
Soest, de dromen voor Soest en waar mensen behoefte aan heb-
ben. Wat is volgens hen de identiteit en kwaliteit van Soest? Wat 
zijn de zorgen en waar liggen de kansen? Dit helpt ons bij het be-
palen van de integrale ambities. Om verschillende doelgroepen te 
bereiken, gebruiken we verschillende methoden, zowel online als 

offline. Denk aan straatinterviews, prikkelende voorstellingen op 
basis van trends, enquêtes of het opzetten van een digitale om-
gevingscommunity. De Omgevingsvisie kijkt vooruit, dus ook de 
jeugd en toekomstige bewoners vormen belangrijke doelgroepen. 
We zullen in deze stap waarschijnlijk ook vragen en ideeën ophalen 
die niet meteen gerelateerd zijn aan de fysieke leefomgeving. Om 
toch ook deze dingen verder te brengen, kunnen we denken aan 
een bijvangstcomité.

Waarom doen we het zo?
Vaak zien we in participatieprocessen dezelfde mensen aan tafel. 
Ook komt het voor dat degenen die zich het meest laten horen de 
discussie bepalen en dat daardoor de mening van de stille meer-
derheid onderbelicht blijft. Bij het bepalen van de manier waarop 
Soest zich verder gaat ontwikkelen willen we representativiteit 
vooropstellen, alle belangen in beeld brengen en een brede en di-
verse groep aanspreken.

Wat is het resultaat?
Een overzicht van de belangrijkste opgaven voor de fysieke 
leefomgeving en de mogelijke spanningen die daartussen 
kunnen optreden. Dit overzicht leggen we voor aan de raad 
en vormt de basis voor stap 3.

Wat doen we?
In stap 2 brengen we de opgaven en bijbehorende span-
ningsvelden binnen het fysieke domein in beeld. Dit doen 
we door de in stap 1 opgehaalde waarden, wensen en be-
hoeften te spiegelen aan de verschillende sectorale ambi-
ties uit het bestaande beleid. Kunnen we bijvoorbeeld onze 
duurzaamheidsdoelstellingen halen zonder onze natuur op 
te offeren? Ook is het denkbaar dat we slimme combinaties 
kunnen maken zoals natuur-inclusief bouwen. Ook deze stap 
zetten we niet alleen, maar doen we met de samenleving. Af-
hankelijk van de uitkomsten van stap 1 betrekken we belan-

gengroepen, experts en visionairs in het proces. Samen met 
hen bepalen we wat nodig is om tegemoet te komen aan de 
verschillende wensen en behoeften en welke waarden be-
scherming behoeven.

Waarom doen we het zo?
In deze stap leggen we de basis voor de latere visievorming. 
Door niet alleen inwoners en ondernemers, maar ook belan-
gengroepen, experts en visionairs in deze stap te betrekken 
krijgen we een goed beeld van wat er op ons af komt en wel-
ke kansen en mogelijkheden dit biedt voor onze opgaven.

STAP 2 FILTEREN

Wat is het resultaat? 
Een door de raad vastgestelde Omgevingsvisie waarin het sa-
menhangende toekomstbeeld voor de gemeente Soest zorg-
vuldig is vertaald naar een ambitiedocument met richtingge-
vend kader.

Wat doen we?
In stap 4 werken we de optimale ontwikkelkoers uit in de 
uiteindelijke Omgevingsvisie. We vertalen de koers naar de 
betekenis per gebied of opgave. Zo kan de focus in het ene 
gebied meer op het behoud en versterking van de bijzondere 
kwaliteiten liggen en in het andere gebied meer op ontwikke-

ling of transformatie naar nieuwe functies. Het ontwerp van 
de Omgevingsvisie leggen we vervolgens ter inzage. Bij het 
vaststellen van de definitieve Omgevingsvisie betrekt de ge-
meenteraad de eventuele zienswijzen die tijdens de ter inzage 
legging van de ontwerpvisie naar voren zijn gebracht.

Waarom doen we het zo?
De Omgevingswet stelt geen eisen aan de vorm van de Om-
gevingsvisie. We geven onszelf de vrijheid om op basis van het 
participatie- en visievormingsproces te bepalen welke vorm 
het beste aansluit bij de gekozen koers.

STAP 4 KOFFIE ZETTEN

Wat is het resultaat?
Een (op onderdelen) aangepaste Omgevingsvisie, mocht dat 
nodig zijn om onze maatschappelijke doelen te behalen.

Wat doen we? 
We kijken regelmatig of maatschappelijke ontwikkelingen 
vragen om bijstelling van onze visie. Zowel de raad maar ook 
betrokkenen uit het participatieproces, bijvoorbeeld vanuit 
een online community, houden ons scherp. In onze werkwij-

ze houden we jaarlijks of tweejaarlijks een evaluatie waarna 
we bepalen of en op welke wijze de visie aanpassing behoeft. 

Waarom doen we het zo?
In tegenstelling tot hoe we met de voorgaande structuurvi-
sies om gingen, willen we de Omgevingsvisie levend houden: 
een altijd verse Omgevingsvisie! Op die manier kunnen we 
positieve ontwikkelingen blijvend faciliteren en ongewenste 
ontwikkelingen afremmen of tegengaan.

STAP 5 ALTIJD VERSE KOFFIE

HOE ZIET ONZE OMGEVINSGVISIE 
ER STRAKS UIT?

Vorm eindproduct Omgevingsvisie 

De Omgevingsvisie is een nieuw instrument en de eerste ervaringen met 

de uitvoering van vastgestelde Omgevingsvisies moet nog worden op-

gedaan. De vorm en structuur van de Omgevingsvisie willen we daarom 

nog niet op voorhand vastleggen. Toch kunnen we op basis van de par-

ticipatiestappen in deze krant alvast een doorkijk geven hoe de Omge-

vingsvisie er straks uit kan komen te zien. 

Structuur Omgevingsvisie 

We stellen voor de inhoud van de Omgevingsvisie te baseren op de tus-

senresultaten uit de koffiefilter. Dit betekent dat de visie het verhaal van 

en voor Soest schetst: Wie zijn we? Wat zijn onze kwaliteiten en wat zijn 

onze wensen? Ook gaat de visie in op de keuzes die we maken. Welke 

maatschappelijke opgaven willen we oppakken? Wat past bij ons en waar 

ligt onze focus? Daarnaast bestaat de visie uit een integraal ontwikkelper-

spectief en de keuzen die we maken om dat daadwerkelijk te bereiken. 

Gebieds- of themagerichte Omgevingsvisie 

Een integrale visie betekent dat er een heleboel beleid bij elkaar komt. 

Door te bepalen welke opgaven we echt belangrijk vinden brengen we 

focus aan. Deze focus kan uiteraard van gebied tot gebied verschillen. 

Om die reden stellen we een gebiedsgerichte benadering voor. In de wijk 

’t Hart doen we momenteel in een pilot ervaringen op met deze gebieds-

gerichte aanpak. De lessen van deze pilot nemen we mee bij het opstel-

len van de visie.

Vorm en visualisatie van de Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie is vormvrij, net als bij de huidige structuurvisie. Wél 

moet de Omgevingsvisie voor iedereen elektronisch raadpleegbaar zijn. 

Uitgangspunt voor de Soester Omgevingsvisie is dat deze eenvoudig te 

raadplegen is. We willen dat gebruikers snel de informatie vinden die 

voor hen van toepassing is. Wij stellen voor de visie op verschillende ma-

nieren raadpleegbaar te maken waaronder een digitale interactieve vari-

ant, bijvoorbeeld in de vorm van een webpagina. 

Uitnodigend of sturend

We willen een Omgevingsvisie die uitnodigt, maar die ook zorgt dat we 

onze doelen daadwerkelijk bereiken. Dit betekent dat de visie naast onze 

ambities duidelijk moet geven over de ontwikkelingen die we wel of niet 

wenselijk vinden in onze gemeente. Via een kaartbeeld geven we de fo-

cus per gebied aan al dan niet aangevuld met spelregels.



DE OMGEVINGSVISIE VRAAGT STRAKS 
OM EEN ANDERE MANIER VAN WERKEN

In de Omgevingswet is opgenomen dat de raad niet alleen de Om-

gevingsvisie vaststelt maar straks ook het toekomstige omgevings-

plan. Het college blijft net als nu bevoegd voor het afgeven van 

omgevingsvergunningen en toetst aanvragen voor initiatieven aan 

het omgevingsplan. Daarnaast krijgt het college van B&W meer be-

voegdheden bij de uitvoering van het beleid en is de gemeenteraad 

nadrukkelijker belast met de hoofdlijnen en het toezicht op het be-

leidsproces. Een belangrijk verschil met de huidige wetgeving is dat 

wanneer initiatieven in strijd zijn met het omgevingsplan, er straks 

geen instemming meer van de gemeenteraad nodig is. Deze aanpas-

sing is doorgevoerd om de snelheid in de bestuurlijke besluitvorming 

te vergroten. De raad heeft echter wel de mogelijkheid om het col-

lege van B&W te adviseren. Op die manier kan de raad aangeven of 

zij een initiatief wel of niet passend vindt binnen de visie. Daarnaast 

heeft het college de mogelijkheid om programma’s op te stellen. In 

een programma vertaalt het college beleidsambities uit de Omge-

vingsvisie in een concreet uitvoeringsplan, bijvoorbeeld ten aanzien 

van duurzaamheid en landschaps- en natuurontwikkeling.

Nieuw in het kader van de Omgevingswet is dat ook van inwoners 

sterke betrokkenheid en eigen initiatief worden verwacht bij het-

vormgeven van onze fysieke leefomgeving. Niet alleen bij het ont-

wikkelen van de Omgevingsvisie zelf, maar ook bij het oppakken 

van initiatieven en het zoeken van draagvlak daarvoor bij belang-

hebbenden en andere betrokkenen. Dat past bij de algemene maat-

schappelijke trend naar meer zelfredzaamheid van inwoners en een 

terugtredende overheid. Van de gemeenteraad wordt verwacht dat 

hij welwillend staat tegenover initiatieven en daarvoor ruimte geeft. 

Omdat het gaat om zowel de ontwikkeling en de inrichting, als om de 

bescherming en het behoud van de leefomgeving, moet de gemeen-

teraad telkens alle belangen binnen de gemeenschap bezien, afwe-

gen en waar nodig beschermen. De gemeenteraad heeft de verant-

woordelijkheid om ruimte te bieden aan initiatieven, en tegelijkertijd 

om op te komen voor de belangen van alle betrokkenen.

KENNISSESSIES VOOR EEN GELIJK 
VERTREKPUNT

Misschien wel de belangrijkste opgave deze raadsperiode is onze 

gemeente voor te bereiden op de Omgevingswet. Een spannende 

maar ook dankbare uitdaging want de nieuwe wet geeft ons de mo-

gelijkheid de samenleving directer te betrekken bij het inrichten en 

vormgeven van onze leefomgeving. Daarnaast maakt de wet het ons 

eenvoudiger om onze doelen in de fysieke leefomgeving te behalen, 

door gemeenten meer eigen afwegingsruimte te geven. Tenslotte, en 

zeker zo belangrijk, is het zo dat de wet zorgt voor een nieuwe impuls 

voor onze dienstverlening door meer transparantie en eenvoud te 

scheppen in regelgeving, kortere procedures, en meer mogelijkhe-

den voor maatwerk.

MEER WETEN OVER DE 
OMGEVINGSWET?

Wilt u niet wachten op de kennissessies? Dan 
kunt u natuurlijk zelf op zoek gaan naar meer 
informatie over de Omgevingswet. Op inter-
net barst het van de sites maar waar vind je 
nu bruikbare en juiste informatie? Onze tip is 
om in ieder geval een bezoek te brengen aan 
www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl.  Deze 
website van gemeenten (VNG), provincies 
(IPO), waterschappen en het Rijk is betrouw-
baar, volledig en overzichtelijk. Naast informa-
tie over de achtergrond en verbeterdoelen van 
de wet is er op de site ook volop aandacht voor 
de implementatie van de wet en de laatste 

ontwikkelingen op wetgevingsgebied.

Nu we het eens zijn over de manier waarop we onze 

inwoners willen betrekken bij de Omgevingsvisie is de 

volgende stap het opstellen van een Plan van Aanpak. 

In dit Plan van Aanpak werken we de participatiestappen 

verder uit en maken we een concrete planning met een 

onderbouwing van de kosten. Als voorbereiding op het 

plan van aanpak maken we gebruik van de ervaringen 

van andere gemeenten. Hoe hebben zij het participa-

tieproces vormgegeven en wat zijn hun adviezen? Zo 

zorgen we ervoor dat we bewezen methoden kunnen 

inzetten voor de Soester Omgevingsvisie. Het streven is 

om begin 2021 te beschikken over een Omgevingsvisie.

HOE GAAN WE VERDER ?

WOONT OF WERKT U IN SOEST? 
DAN KOMEN WIJ GRAAG OP DE KOFFIE!

Waar geniet u van in Soest? Wat ziet u graag anders? Wat kunnen 

we doen, zodat u nooit meer weg zou willen uit Soest? Wij komen 

graag bij u op de koffie om hierover door te praten. U zet de koffie, 

wij zorgen voor de koekjes en samen voeren we een goed gesprek 

over de toekomst van Soest.

OMGEVINGSWET

OMGEVINGSVISIE

PROGRAMMA’S

OMGEVINGSPLAN

OMGEVINGSVERGUNNING

PROCES PARTICIPATIE
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