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Is jouw gemeenteraad al bezig met de Omgevingswet? Pak jij als raadslid of griffier de 

regie of wacht je nog totdat je wat voorgelegd krijgt? Wil jij weten hoe jouw toekomstige 

rol eruit ziet? Dan ben je op deze studiemiddag helemaal op je plaats! 

 
THEMA STUDIEMIDDAG: PAK JE ROL, GEMEENTERAAD! 
De wetgever wil dat de gemeenteraad zich meer met hoofdlijnen en minder met details bezig 

gaat houden. Dat is vertaald in de bevoegdheden: de raad stelt de integrale omgevingsvisie 

voor de gehele gemeente en het omgevingsplan vast. Maar bij omgevingsvergunningen die 

afwijken van het omgevingsplan is de gemeenteraad ‘slechts’ adviseur. Postzegelbestem-

mingsplannen: liever niet! De Tweede Kamer zag dat iets anders. Via een amendement heeft 

de gemeenteraad straks ook de mogelijkheid om zijn advies bindend te maken. Dat betekent 

wel, dat de gemeenteraad expliciet moet maken waarover hij wel en waarover hij niet gaat 

in de toekomst. En dat is best lastig. En dan moet de raad ook nog controleren of de doelen 

uit de Omgevingsvisie worden gehaald en of er voldoende samen met inwoners wordt 

opgetrokken. 

 

Het goede nieuws is dat de raad zelf actie kan ondernemen, om zijn rollen voldoende stevig 
te maken.  
 
Wat heeft de raad daarvoor nodig?  
✓ Kennis van de bedoeling en het systeem van de Omgevingswet 
✓ Werkbare afspraken maken met het college en de ambtelijke organisatie. 
✓ Goede ondersteuning waar nodig, o.a. door de griffie. 
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Op de studiemiddag helpen we je verder. De rol van de raad en de griffier staan centraal. 

Specialisten en praktijkdeskundigen nemen je mee naar de nieuwe situatie. Stel je vragen en 

ga met antwoorden en tips naar huis. En tussendoor kun netwerken en kennis en ervaringen 

uitwisselen met collega’s. 

  
Datum en locatie 
25 april 2019  

 

‘Huis van Leusden’ 

Gemeentehuis Leusden 

't Erf 1 | 3831 NA Leusden 

 

Ontvangst vanaf 13:30 uur  

Einde 18:00 uur 

Kom je met de trein?  

Neem dan de bus vanaf station 

Amersfoort Centraal of stap op 

een OV fiets: ongeveer 6 km 

fietsen. 

 

Voor wie? 
Voor raadsleden, griffiers, wethouders, mensen die met de invoering van de Omgevingswet 

bezig zijn en alle anderen die zich goed willen voorbereiden op de Omgevingswet en zich 

afvragen hoe dat kan bijdragen aan de lokale democratie.  

 
Prijs 
Deze studiemiddag kost € 185,-. Uiteraard is dat inclusief koffie & thee, prachtig 

cursusmateriaal om je blijvend te inspireren en het nieuwe boek van Trees van der Schoot en 

Dick Spel ‘De gemeenteraad en de Omgevingswet’. Geen BTW nodig. Breng je een collega 

mee of ben je lid van de expertgroep, krijg je nog 10% korting per collega.  

 

De Van Leijen Academie is als onderdeel van Van Leijen Overheidsrecht  
geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).  
Daarom: bruto = netto; je betaalt geen BTW.  
 

Contact 
Heb je vragen? Wil je graag wat meer informatie? We helpen je graag! Stuur een e-mail naar 

info@vanleijenoverheidsrecht.nl of bel 073 747 04 03. 
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Programma  

13:30 - 14:00 uur Inloop met koffie & thee 

14:00 - 14:15 uur 

 

Opening en welkom 

Ina Schutte, raadsgriffier gemeente Leusden 

Ina Schutte heeft haar sporen in het openbaar bestuur de afgelopen jaren 

ruimschoots verdiend. De laatste jaren is Schutte actief als raadsgriffier en 

plaatsvervangend raadsgriffier bij verschillende gemeenten. Ze vindt het 

een eer dat de gemeente Leusden vandaag dit congres faciliteert.  

14:45 – 15:15 uur 

 

Lezing  

mr. Trees van der Schoot, Van der Schoot advies is hoofdauteur en 

initiator van het boek ‘Werken in de geest van de Omgevingswet’ waarvan 

er intussen al meer dan 2.500 zijn verkocht. Ze is ook auteur van het nieuwe 

boek ‘De gemeenteraad en de Omgevingswet’, dat deze middag wordt 

gelanceerd. Zij vertelt waarom er eigenlijk een Omgevingswet komt, wat 

de bedoeling van de wetgever daarmee is en zet dat af tegen de uitdagingen 

van onze tijd. 

14:45 – 15:15 uur

 

Jan van den Bosch, Senior Adviseur bij Antea Group Nederland 

Jan is raadslid en daarna jarenlang wethouder geweest van gemeente 

Ermelo. In zijn portefeuille zaten onder ruimtelijke ordening, volkshuis-

vesting en regionale samewerking. Jan vertelt als voormalig wethouder 

wat de Omgevingswet betekent voor een gemeente: waar de uitdagingen 

en kansen liggen. 

15:15 – 15:30 uur Koffie en thee 

15:30 – 16:00 uur 

 

 

Lezing  

Dick Spel, Opus Ludens. Als voormalig wethouder kent Dick het politieke 

spel als geen ander. Als docent en ontwikkelaar weet Dick ook hoe lastig 

dat soms kan zijn. Dick schreef samen met Trees van der Schoot het nieuwe 

boek ‘De gemeenteraad en de Omgevingswet’, dat deze middag gelanceerd 

wordt. Hij gaat in zijn lezing in op de rollen en de bevoegdheden van de 

gemeenteraad.  

16:00 – 16:15 

 

Uitreiking van het eerste exemplaar van het boek 

“De gemeenteraad en de Omgevingswet’ aan het 

jongste raadslid van Nederland: Ebie Peeters, 

gemeente Peel en Maas.  

https://gemeentebestuur.leusden.nl/bestuur/i.-ina-schutte
http://www.vanderschootadvies.nl/
http://www.vanleijenacademie.nl/boek-werken-in-de-geest-van-de-omgevingwet/
mailto:jan.vandenbosch@anteagroup.com
http://www.opusludens.nl/
https://youtu.be/6ogTrecIXe8
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16:15 – 16:45 uur 

 

 

Vraaggesprek 

Jan van den Bosch gaat het gesprek aan met de griffiers van Leusden en 

Peel en Maas. Centraal staan de vragen hoe de griffier kan bijstaan in zijn 

nieuwe rol onder de Omgevingswet en wat dit betekent voor het vak van 

griffierd. De zaal is van harte uitgenodigd om te reageren en vragen te 

stellen 

16:45 – 17:30 uur Afsluiting 

We sluiten af met iets lekkers en daarbij heeft u volop gelegenheid om 

collega’s te ontmoeten en met elkaar van gedachten te wisselen.  

 

 
MEER KENNIS 
MEER PRAKTIJK  
MEER PROFESSIONAL 

 
De studiemiddag wordt samen met gemeente Leusden 

georganiseerd door Liesbeth van Leijen van Van Leijen 

Overheidsrecht/Van Leijen Academie en Trees van der 

Schoot. Liesbeth heeft jarenlange ervaring bij de over-

heid en is behalve als praktijkjurist ook werkzaam als do-

cent . Onder de naam Omgevingswetwerk (omgevings-

wetwerk.nl)  publiceert zij samen met andere deskundi-

gen boeken over het overheidsrecht.  

 

http://www.omgevingswetwerk.nl/

