
MOVARES

Het dialooggesprek met Edward Stigter vindt plaats op een 
zonnige dag op het markante VNG-kantoor in Den Haag. 
Het gesprek start met de vraag wat Edward’s persoonlijke 
drijfveren zijn om met de Omgevingswet aan de slag te 
gaan. 

Edward vertelt dat hij voordat hij als directeur Beleid 
gezonde en veilige leefomgeving bij de VNG begon, bij het 
ministerie van I&M als directeur programma Eenvoudig 
Beter de Omgevingswet in zijn portefeuille had. Vanuit die 
rollen weet Edward dat de Omgevingswet een belangrijk 
dossier voor gemeenten is. Maar dat is niet alleen zijn 
motivatie. Zoals Edward zegt: “Ik geloof sterk in de 
gedachten en opgaven van de toekomst. De wet sluit aan 
bij de opgaven waar we voor staan. Meer samenhang is 
nodig, bijvoorbeeld op het gebied van energietransitie. De 
wet biedt ruimte voor maatwerk. De discussie zal daardoor 
meer politiek in plaats van technisch (wettelijke normen) 

worden gevoerd. Verschuilen achter datgene wat wettelijk 
is vastgelegd is niet meer mogelijk. Jongeren adapteren 
zich makkelijker aan de wet, de kansen voor implementatie 
zitten vooral bij de jongere generatie”. 

We vragen hoe Edward de rol van gemeenten ziet. Zijn 
gemeenten voldoende toegerust op werken met de 
Omgevingswet? Edward zegt dat “om de implementatie van 
de wet te laten slagen bestuurders en ambtenaren zichzelf 
als het ware opnieuw moeten uitvinden. Ze moeten gaan 
werken vanuit een andere rolopvatting”. Het leren werken 
met de nieuwe wet hoeft niet ineens, maar moet ook niet 
op de lange baan geschoven worden. Of zoals Edward zegt: 
“Voor gemeenten is het transitiepad (de tijd die resteert tot 
inwerkingtreding van de wet) belangrijk en nodig. Het is van 
belang om tot die tijd de wet in positieve zin te benaderen 
en vertrouwd mee te raken. Gemeenten moeten zorgen 
dat ze eerst de basis op orde hebben en vanuit die basis 
leren spelen met de inhoud van de wet. Dat is geen zwart 
op wit-benadering, het vergt tijd en bewustwording, maar 
ook zelfvertrouwen”. Edward vindt het enthousiasme van 
gemeenten bewonderenswaardig. 1/3 van de gemeenten in 
Nederland experimenteert al met de wet!

Een geluid dat wij vaak horen is dat bij gemeenten nog 
niet voldoende expertise in huis hebben om te werken 
volgens het gedachten goed van de Omgevingswet. Edward 
onderkent dit. “Vaak is de benodigde kennis (nog) niet 
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aanwezig bij gemeenten. Gemeenten staan voor een 
organisatieopgave met betrekking tot professionalisering 
en deskundigheid. De Omgevingswet brengt disciplines op 
papier dichter bij elkaar, maar in de praktijk is dit nog een 
uitdaging. De wet vraagt om een andere houding en andere 
competenties”. Edward haalt de volgende voorbeelden aan: 

• Ben je bereid om met collega’s van andere disciplines naar    
    oplossingen te zoeken? 
• Hoe ga je om met normatieve regelgeving? 
• Kan je staan voor iets? Ook als je aan de voorkant niet 
    weet hoe de ontwikkelingen gaan?
• Hoe ga je om met zachte waarden versus creatief omgaan 
    met normen? 
• De vertaling van ambities is daarbij een aandachtspunt.  
    Hoe kan ik meedenken vanuit een belang en wat zijn de 
    consequenties voor mijn afwegingen? 

Als we vragen hoe hij tegen het meewegen van gezondheid 
in projecten en besluitvorming aankijkt, reageert Edward als 
volgt. 

“Het normatieve denken moet losgelaten worden. 
Gezondheid is de basis van milieunormen. Met andere 
woorden om een goede afweging te kunnen maken, 
moeten we gezondheid centraal stellen! Het is de correlatie 
van sociaal-economische factoren!” 

Een belangrijk aandachtspunt is in onze ogen de 
samenwerking met de Omgevingsdiensten. Doordat 
initiatieven in principe alleen met een reguliere procedure 
tot stand komen en binnen 8 weken een integraal besluit 
genomen moet worden, zal dit veel vragen van ambtelijke 

afweging). De VNG heeft hierover vragen gesteld aan de 
Raad van State. 

Ook adviesbureaus zullen moeten werken met de 
Omgevingswet. We vragen Edward naar zijn visie op de 
toekomstige rol van adviesbureaus. Edward vindt dat er een 
meer gedeelde verantwoordelijkheid ontstaat tussen de 
gemeente en adviesbureaus bij uitbesteding van projecten, 
met name als het gaat om omgevingsmanagement. 
“Omgevingsmanagement is niet alleen meer een 
communicatieve rol. Het mee kunnen laten bewegen van 
de omgeving is van groot belang; van initiatief tot realisatie. 
Het onderscheidend vermogen van het adviesbureau is om 
het omgevingsmanagement goed op te pakken. Het is geen 
kunstje”. 

organisaties. Zeker gezien het feit dat de milieudeskundigen 
vaak niet meer in het gemeentehuis zelf zitten, maar op 
afstand bij de Omgevingsdienst. Daarmee is ook specifieke 
lokale kennis uit het gemeentehuis verdwenen. Edward 
schetst dat de “Omgevingsdiensten op het gebied van 
milieu en handhaving al een professionaliseringslag hebben 
gemaakt, maar dat in het kader van de Omgevingswet 
nog een zoektocht plaats zal moeten vinden tussen de 
rolverdeling en samenwerking tussen de gemeentelijke 
organisatie en de Omgevingsdienst. Het is belangrijk te 
zoeken naar een balans tussen professionaliteit, inhoud en 
deskundigheid”. 

Gemeenten hebben, in verband met het zorgvuldig 
voorbereiden van besluitvorming, het Rijk verzocht in de 
procedure meer ruimte te bieden voor maatwerk en ook 
de mogelijkheid te geven om de uitgebreide procedure 
toe te passen. “Voor een zorgvuldige inhoudelijke 
afweging en het borgen van draagvlak is soms meer 
tijd nodig”, aldus Edward. Het Rijk heeft deze wens ten 
dele overgenomen. Om te voorkomen dat de snelheid 
die wet beoogd uit het systeem verdwijnt, mogen 
gemeenten volgens de Invoeringswet Omgevingswet 
alleen de uitgebreide procedure toepassen als dit de 
instemming heeft van de initiatiefnemer. Volgens de 
VNG is deze regeling mogelijk in strijd met de Algemene 
wet bestuursrecht en de uitgangspunten van de 
Omgevingswet (de uitzonderingsregels op de reguliere 
voorbereidingsprocedure missen een juridisch juiste 

“Edward vindt dat er een meer gedeelde 
verantwoordelijkheid ontstaat tussen de gemeente 
en adviesbureaus bij uitbesteding van projecten, met 
name als het gaat om omgevingsmanagement.”


