
Stappenplan
Omgevingsdialoog 
‘gesprek’ en ‘maatwerk’

Bij een ruimtelijk initiatief dat in categorie 3 of 4 (hoge impact) valt, en waarvoor een principeverzoek 
wordt ingediend (of direct een vergunning aangevraagd):

1.  U Informeert bewoners en direct belanghebbenden zo vroeg mogelijk over uw initiatief, proces en 
participatie. We stellen hier een grens binnen 500 meter van de locatie van het plan voor. Als u hiervan 
afwijkt, dan graag de reden daarvan beschrijven.

2. De gemeente publiceert bewonersbrieven op de gemeentewebsite en informeert de raad hierover.

3.  U stelt een plan van aanpak op voor de omgevingsdialoog. In dit plan van aanpak wordt in ieder 
geval aangegeven wie wordt betrokken (wie heeft er belang bij het plan? omwonenden, toekomstige 
bewoners, etc.) en op welke manier de dialoog wordt vormgegeven. 

4.  Wij kijken naar het plan van aanpak voor de omgevingsdialoog en geven eventuele aanpassingen/
suggesties door.

5.  U voert de omgevingsdialoog uit. Hierbij maakt u samen met de belanghebbenden afspraken over het 
proces dat wordt doorlopen, de betrokkenheid van de aanwezigen voor het vervolg en schetst u ook 
goed uw kaders. In het gesprek worden de ideeën, overeenkomsten en knelpunten uitgewisseld. 

6.  U zorgt voor een terugkoppeling over de gevoerde dialoog met de belanghebbenden en de mogelijke 
aanpassingen in het plan. Mochten er geen aanpassingen aan het plan hebben plaatsgevonden, dan 
geeft u richting de belanghebbenden aan wat de overwegingen waren om geen aanpassingen door te 
voeren. 

7.  U maakt een verslag van de omgevingsdialoog met daarin de belangen, ideeën en reacties van de 
belanghebbenden. In dit verslag geeft u aan hoe hiermee is omgegaan (oplossingen / alternatieven). 

8. De gemeente gebruikt het verslag bij de afweging van het verzoek, en kan om aanvullingen vragen. 

9.  Na instemming met het verslag wordt dit besproken in het principeverzoekenoverleg en neemt het 
college een besluit over het principeverzoek.  

10.  De gemeente informeert inwoners en gemeenteraad over het besluit om in principe 
mee te werken aan het verzoek - al dan niet onder voorwaarden, en de motivatie hiervoor, 
via de openbare besluitenlijst en op de gemeentelijke website.


