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Betreft: Ongevraagd advies ten behoeve van de Opgaven voor de ontwikkeling van de 
Omgevingsvisie  

 

Geachte college, 

 

Uw college is momenteel bezig met de ontwikkeling van de Omgevingsvisie waarin het Sociaal 
domein een onderdeel is. De Adviesraad participeert hier ook in mee, wij stellen het zeer op prijs dat 
u ons hierin betrekt. Als Adviesraad adviseren wij u om de uitgangspunten van het VN-verdrag voor 
mensen met een beperking te benoemen als Opgave voor de Omgevingsvisie. 

 

Inleiding: 

In 2016 heeft Nederland het VN-verdrag inzake de rechten van de personen met een beperking 
geratificeerd. In het verdrag is opgenomen wat Nederland (dus gemeenten) moet doen om de positie 
van mensen met een beperking te verbeteren en toe te werken naar een inclusieve samenleving. Dat 
is er zorg voor te dragen dat personen met een beperking effectief en op voet van gelijkheid kunnen 
meedoen in de samenleving in de breedste zin van het woord. Het betreft dan ook toegankelijkheid 
op allerlei terreinen: arbeid, onderwijs, wonen, verkeer en vervoer, zorg, ondersteuning, sport, 
cultuur, vrijetijdsbesteding en uitgaan. De invoering van de Omgevingswet is de kans om 
toegankelijkheid te borgen.  

Advies 

Wij adviseren u om toegankelijkheid op basis van het VN-verdrag te benoemen als Opgave voor de 
ontwikkeling van de Omgevingsvisie. 

 



Hoe kunnen we inclusief beleid binnen de gemeente bewerkstelligen? 

Het alleen opnemen van dit punt in de Omgevingsvisie is natuurlijk niet voldoende. Een volgende 
stap is: 

1. Bewustwording in de samenleving, bij medewerkers van de gemeente en uitvoerende partijen, 
benoemen als prioriteit;  

2. De doelgroep actief betrekken bij keuzes;  

3. Betrek ervaringsdeskundigen bij het beleid van de gemeente. Hierover heeft de VNG samen met 
Movisie een inspiratiebundel ”Organiseer ervaringsdeskundigheid” opgesteld. Voor deze stap is een 
mentaliteitsverandering noodzakelijk. Het is dus geen zorgen voor, maar zorgen samen met anderen. 

 

Enkele punten van verbetering 

Begin bij het begin. Bijvoorbeeld bij de beoordeling van nieuwbouwprojecten en de vergunningen 
hiervoor. Zijn gebouwen goed toegankelijk? Zijn gehandicaptenparkeerplaatsen wel juist ingericht? 
Kunnen inwoners met een zintuigelijke beperking overal komen? Is rekening gehouden met inwoners 
met dementie? Kunnen kinderen met autisme ook gebruik maken van een speeltuin, zonder 
overprikkeld te worden? 

Ook bestaande situaties moeten worden beoordeeld. Zijn de winkels binnen de gemeente 
toegankelijk? Is de gemeentelijke website voor iedereen te gebruiken? Zijn de vervoersvoorzieningen 
goed ingericht? Wordt de participatiewet goed toegepast binnen de gemeente? We kunnen hier 
legio voorbeelden noemen. 

 

We hoeven het wiel niet alleen uit te vinden 

Het ministerie van VWS heeft in juni 2019 het programma “Onbeperkt meedoen” gepresenteerd. 
Daarin staan plannen omschreven op 7 actielijnen: Bouwen, Wonen, Werk, Onderwijs, Vervoer, 
Participatie en Toegankelijkheid. 

Het projectteam van de VNG ondersteunt gemeenten bij de implementatie van het VN-verdrag. 

We moeten een inclusieve samenleving bewerkstelligen. Dit begint bij het benoemen als opgave in 
de Omgevingsvisie. Inclusief denken kan zelfs besparingen opleveren. De gemeente hoeft dan niet 
meer achteraf dure aanpassingen te doen. Zie ook het bijgaande document: “Vragenlijst quickscan 
inclusief beleid” van Stichting Zet. 

 

Wij gaan ervan uit dat wij met ons advies een positieve bijdrage leveren aan het tot stand komen en 
uitvoer van de Omgevingsvisie. 
 

De Adviesraad ziet uw antwoorden graag tegemoet en bij voorbaat dank hiervoor. 
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