De Omgevingswet gaat niet alleen over natuur
maar ook over mensen!
De komende Omgevingswet is van groot belang. Hij gaat bepalen hoe Nederland eruit ziet na 2018
als het gaat om wonen, openbare ruimte, milieu en infrastructuur. Gezien de breedte van de wet is
het verontrustend dat bij de ontwikkeling van de wet de stem van gebruikers en bewoners niet wordt
gehoord.
Zo zijn de Nederlandse Woonbond, VACpunt Wonen en Ieder(in) – de koepel van mensen met een
beperking - niet uitgenodigd voor het rondetafelgesprek op 21 mei over de Omgevingswet. Daar
komen van de maatschappelijke organisaties alleen vertegenwoordigers van flora en fauna aan het
woord. Dit over het hoofd zien van de toekomstige gebruikers van openbare ruimte, gebouwen en
woningen kan verstrekkende gevolgen hebben.

Negeren van gebruiker leidt tot rampspoed!
Het kan onder meer leiden tot:
- een openbare ruimte en gebouwen die ontoegankelijk zijn voor mensen met een beperking en
de groeiende groep ouderen. Hierdoor komt hun zelfstandigheid in gevaar. En dreigen ze meer
dan nodig is van zorg en hulp afhankelijk te worden.
- een woningvoorraad die onvoldoende aanpasbaar is en geen rekening houdt met wensen
van bewoners en een vergrijzende bevolking. Gebrek aan duurzaamheid, onnodige sloop van
woningen en veel negatieve milieu-effecten zijn het gevolg.
Om dit soort rampspoed te voorkomen, bieden we deze petitie aan. Hiermee willen we onze
opvattingen over het wetsvoorstel Omgevingswet aan u kenbaar maken.
Zet de gebruiker aan het stuur
De gebruiker is voor zijn functioneren (mede)afhankelijk van de gebruiksmogelijkheden en de kwaliteit
van de woning en de leefomgeving. De huidige vormgeving van de bouw- en woningmarkt, waarbij de
overheid en bouwsector bepalen wat en hoe er gebouwd wordt, is daarom niet passend. Gebruikers
zelf moeten een sturende rol krijgen in de bouwregelgeving en in het monitoren van plannen.
Het serieus nemen van de eindgebruiker/de woonconsument leidt tot een andere invulling van
de Omgevingswet. Die doet recht aan belangrijke waarden als toegankelijkheid, bruikbaarheid en
duurzaamheid. Dit sluit aan bij het overheidsbeleid om ouderen en mensen met een beperking langer
zelfstandig te laten wonen. Een doel dat alleen kan worden gehaald als er kwaliteitseisen worden
gesteld aan de toegankelijkheid en bruikbaarheid van woningen en leefomgeving. Een ander belangrijk
punt is de decentralisatie van bevoegdheden die de Omgevingswet beoogt. Daarbij moet ook de
inspraak van gebruikers op het decentrale niveau worden geregeld. Dat is nu niet het geval.

Petitie
Geef de gebruiker een stem in de Omgevingswet!
De gebreken van de Omgevingswet op een rij:
•
Het wetsvoorstel Omgevingswet doet geen recht aan belangrijke
waarden vanuit gebruikersperspectief: toegankelijkheid, bruikbaarheid
en duurzaamheid.Het wetsvoorstel bemoeilijkt het zelfstandig wonen van
ouderen en mensen met een beperking, een belangrijke maatschappelijke
opgave.
•
Het negeren van het gebruikersperspectief (aanpasbaarheid, functionele
kwaliteit en gerichtheid op bewonerspreferenties) bij het bouwen en
inrichten van de leefomgeving leidt
tot sloop en voortijdige vervanging,
waardoor er geen sprake is van
duurzaam bouwen.
•
De Omgevingswet gaat gepaard met
een decentralisatie van bevoegdheden
zonder de inspraak van de gebruikers op
decentraal niveau in de wet te borgen.

Los het op, nu het nog kan!
De Nederlandse Woonbond, VACpunt Wonen en Ieder(in) verzoeken u:
•
•
•
•

Ga in gesprek met gebruikers-organisaties over de Omgevingswet.
Breng bij de Kamerbehandeling van het wetsvoorstel alsnog het
gebruikersperspectief in.
Veranker belangrijke waarden als toegankelijkheid, bruikbaarheid en
duurzaamheid in de wet en de uitvoeringsregelgeving.
Regel de inspraak van de gebruiker op lokaal niveau in de wet.
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