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Wat willen we vandaag delen met jullie?

1. De omgevingswet en de omgevingsvisie

2. De pilots omgevingsvisie



Stelling

De Omgevingswet heeft tot doel dat nieuwe 
initiatieven altijd mogelijk moeten zijn en de 

overheid hierin faciliteert

JA NEE



Omgevingswet

Ruimte voor ontwikkeling, waarborg voor kwaliteit

Eén samenhangende wet over de fysieke leefomgeving 

… die ontwikkeling stimuleert 

… en die kwaliteit van de leefomgeving waarborgt

Ruimtelijke 
ordening

Water

Natuur

Milieu

Bouwen

Infra



• Vormvrij, integraal strategisch beleidsdocument 
voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn

• Opgesteld door Rijk, provincie en gemeente 
• Omgevingsvisie alleen bindend voor bevoegd gezag

dat haar vaststelt
• Gezamenlijke omgevingsvisies mogelijk
• Voorbereid met uniforme openbare 

voorbereidingsprocedure uit afdeling 3.4 Awb: 
geen bezwaar of beroep wel zienswijzen

• Artikel 2.2 Ow: betrekken andere bestuursorganen
• Participatie
• Overgangsrecht via de Invoeringswet Omgevingswet

Wat zegt de omgevingswet over de 
omgevingsvisie

Basisgids Omgevingswet; versie 1.05, 
mei 2017
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2e tranche pilots omgevingsvisie

2 regio’s

2 provincies

8 gemeenten

30 partijen die samen leren

5 intervisiegroepen

3 omgevingsdagen 

22 expertmeetings op locatie



Vier strategische opgaven voor de NOVI 

8Nationale Omgevingsvisie

1. Naar een duurzame en 
concurrerende economie

2. Naar een klimaatbestendige en 
klimaatneutrale samenleving

3. Naar een toekomstbestendige 
en bereikbare woon- en 
werkomgeving

4. Naar een waardevolle 
leefomgeving





Wat hebben we geleerd

Omslagen in werken

Kansrijke aanpakken 

Processtappen

Competenties



Omslagen in werken

11/6/18

Van Naar

Sectorale samenwerking intern en in de keten Ontschotten, verbinden en verbreden

Proces en projecten voorop Nieuw spel tussen inhoud en proces

Systeemwereld en leefwereld als gescheiden processen Samen aan tafel

Generieke visies en ambities Bouwen aan een gebiedseigen verhaal

Faciliterende overheid met globale plannen Actiegericht afwegingskader

Werken aan een compleet eindbeeld Visie permanent in ontwikkeling

Lokale wensenlijst als ambitie regionale samenwerking Keuzes maken in regionaal denken en doen



Kansrijke aanpakken

• Organiseer participatie op verschillende schaalniveaus zonder concreetheid 
en herkenbaarheid te verliezen

• Werk aan integraliteit en versnel op urgente thema’s als klimaatadaptatie 
en energietransitie

• Zorg voor flexibele en actuele visie

• Maak opgaven op regionaal niveau concreet en laat 

doorwerken in lokale omgevingsvisie

• Bied een heldere basis voor beleidskeuzes

• Maak de overweldigende breedte behapbaar



Flexibele en actuele visie
Houdt de visie actueel en flexibel (Overijssel revisie)

Relatie met ander instrumenten, kan actualisatie in je programma, wat 
betekent dit voor de rol van de Raad?

Houdt de visie concreet (NH te abstract)

Maak een Gebiedseigen verhaal

Begrijpelijk ook voor de inwoners (vb Drenthe)









Wat vraagt het van jou?
Zijn dit competenties van project of programmamanager

Is project en proces management tegelijk

Het kost meer tijd dan je denkt

Je hebt een team nodig

Je komt in je regio en je eigen organisatie mensen tegen die anders denken 
dan jij. Let op het is in feite een verandermanagment traject.



Interbestuurlijk werken en regionale schaal

11/6/18

• Diverse (integrale) opgave vragen op aanpak op regionale schaal. 

• Vb transitieparaplu Parkstad Limburg

• Vb regionale visie Leiden (energietransitie)



transitieparaplu



Beleidscyclus en de kerninstrumenten

(Waterschaps)verordening



Van visie naar….en weer opnieuw

11/6/18

• Geeft jouw visie voldoende aan hoe de beleidscyclus functioneert 

(sturingsfilosofie, rollen en doorwerking in uitvoering)

• Wat kan in visie, wat kan in programma

• Wat betekent je visie voor de regels in omgevingsplan, vergunning, enz


