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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 de raad wat voorgelegd krijgt? Wil jij weten wat jouw 

toekomstige rol is? 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. Via de Invoeringswet heeft de Tweede 

Kamer er bij (planologische) omgevingsvergunningen die afwijken van het omgevingsplan 

een adviesrecht aan toegevoegd. En dat advies is bindend. Alleen: van tevoren een lijst 

maken van zaken waarover je het als raad in de toekomst wilt hebben met het college, dat 

valt nog niet mee.  

 

Hoe dan ook: de gemeenteraad moet zijn betrokkenheid zelf organiseren. En dat is best 

lastig.  Daarnaast 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.  
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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. 

 
Op de studiemiddag staan de rol van de raad en de griffier centraal. Specialisten en 

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

antwoorden en tips naar huis. En tussendoor kan je netwerken en kennis en ervaringen 

uitwisselen met collega’s. 

  
Datum en locatie  
28 oktober 2019  

Raadszaal gemeente Renkum 

Generaal Urquhartlaan 4  

6861 GG  Oosterbeek 

Ontvangst vanaf 13:30 uur  

Einde 17:00 uur 
Kom je met de trein? In Oosterbeek stoppen treinen uit Arnhem 

en uit Utrecht ieder uur en tijdens de spits ieder half uur. 

Vanuit Arnhem en Ede/Wageningen rijdt er circa iedere 10 

minuten een bus naar Oosterbeek. Halte gemeentehuis aan de 

Utrechtseweg. 

Ga je met de auto? Komende vanaf de A50, afslag nummer 19. 

Komende vanaf de A12, afslag nummer 25. Volg de borden 

Oosterbeek. In Oosterbeek volgt u de groene bordjes 

‘gemeentehuis ’. Het gemeentehuis ligt in het centrum van  

Oosterbeek aan de Generaal Urquhartlaan 4, waar zich ook de ingang bevindt.  

Bij het gemeentehuis is parkeergelegenheid. 

 

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 dan krijg je 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 - 14:05 uur De griffier van de gemeente Renkum, Joyce le Comte, heet u welkom. 

14:05 – 14:35 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 in april is 

uitgekomen en waarvan er ook al meer dan 750 zijn verspreid. 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. 

14:35 – 15:05 uur

 

Lezing 

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. 

15:05 – 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 succesvolle boek ‘De gemeenteraad en de Omgevingswet’, dat deze 

middag centraal staat. Hij gaat in zijn lezing in op de politieke kant van 

de Omgevingswet en de daaruit af te leiden en de vragen die dat oplevert 

voor griffiers. 

16:00 – 16:45 uur 

 

De sprekers gaan in gesprek met de zaal.  

16:45 – 17:00 uur Afsluiting 

http://www.vanderschootadvies.nl/
http://www.vanderschootadvies.nl/
http://www.vanleijenacademie.nl/boek-werken-in-de-geest-van-de-omgevingwet/
http://www.vanleijenacademie.nl/boek-werken-in-de-geest-van-de-omgevingwet/
mailto:jan.vandenbosch@anteagroup.com
mailto:jan.vandenbosch@anteagroup.com
http://www.opusludens.nl/
http://www.opusludens.nl/
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MEER KENNIS 
MEER PRAKTIJK  
MEER PROFESSIONAL 

 
De studiemiddag wordt in samenwerking met de ge-

meente Renkum georganiseerd door de Van Leijen Aca-

demie en Van der Schoot Advies. Liesbeth van Leijen 

heeft jarenlange ervaring bij de overheid en is behalve als 

praktijkjurist ook werkzaam als docent  en uitgever. De 

auteurs en sprekers behoren tot het platform Omge-

vingswetwerk.nl. Dat is een netwerk dat kennis over de 

Omgevingswet bij elkaar brengt en publicaties hierover 

verzorgt, adviezen uitbrengt en cursussen organiseert. 

 


