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De Omgevingswet, die vanaf 2018/19 alle activiteiten in de fysieke leefomgeving moet
vereenvoudigen, steunt voor een groot deel op het vertrouwen in de doedemocratie, participatie
en cocreatie. Ruimte voor maatschappelijke initiatieven en vroegtijdige 
betrokkenheid van
burgers en ondernemers bij de ontwikkeling van plannen en bij besluitvorming – ook met
betrekking tot de initiatieven van andere burgers en ondernemers – spelen een belangrijke rol. 
Het
fysieke domein lijkt hiermee het eerste beleidsterrein te worden waarop – door middel van de
Omgevingswet – voorzichtige stappen worden gezet met ‘loslaten’. In theorie een ideale context
voor de verdere ontwikkeling van de doedemocratie!
De Omgevingswet brengt kansen mee voor nieuwe democratische praktijken, maar ook zorgen
over de borging van het democratisch gehalte van meer open en vrije proces. Er moet participatie
zijn en zelfs een participatieplan, maar is dat voldoende om een democratisch proces te
realiseren?
Hoewel de Omgevingswet er pas in 2018/19 is, wordt er nu al volop geëxperimenteerd. Samen
met het programma Aan de slag met de Omgevingswet – waarin RWS (namens I&M), VNG, IPO en
Unie van Waterschappen participeren – wil de Democratic Challenge daarom op zoek gaan naar
innovatieve manieren om de planvorming voor de fysieke leefomgeving op een democratische
manier in te steken, evenals de uitvoering van die plannen.
Oproep
We zijn op zoek naar
●

experimenten die zich niet beperken tot het ophalen van ideeën bij bewoners, maar waarbij de
regie ook bij hen komt te liggen.

●

experimenten waarbij zeggenschap echt wordt overgedragen aan bewoners.

●

Maar ook naar gemeenten, bewoners en organisaties die bij dat ‘loslaten’ het democratisch
gehalte van het proces op een nieuwe manier invullen of bewaken.

Meer weten? Kijk op 
www.democraticchallenge.nl
en meld je aan!

