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• Sociaal-geograaf/planoloog

• Visievorming leefomgeving

• Cursussen Omgevingswet

• Commissie voor de mer

• Pilot Groningen, Hillegom, 

Staphorst 



Inhoud presentatie

1. Het bouwwerk op orde

2. Omgevingsvisie 

– Ervaringen pilots

– Ervaringen opstellen omgevingsvisies

– GIS-toepassingen

3. Omgevingsplan 

– GIS-toepassingen: Voorbeeld Lansingerland



KUIPERCOMPAGNONS …. AL 100 JAAR!
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De Omgevingswet 

of

1. Meer ontwikkelruimte
2. Verbeteren van de fysieke leefomgeving



Omgevingsvisie

• Integrale visie

• Lange termijn-keuzes leefomgeving

• Beleidsmatige basis

• Vervangt 5 sectorale plannen
– structuurvisie (ruimtelijke ordening)
– het waterplan
– het milieubeleidsplan
– het verkeers- en vervoerplan
– de ruimtelijke aspecten van de natuurvisie uit de 

voorziene Wet natuurbescherming

• Verplicht voor rijk, provincie ..en gemeente



Gezondheid 

Ontwikkeling centra

Recreatieve trekkers

Koesteren van het landschap

Verdienvermogen 
ondernemers

Bijzondere woonmilieus

Klimaatadaptatie

Energie uit de 
samenleving

Hoe houden we het bereikbaar?

Hoe gaan we om met vergrijzing?

Hoe gaan we om met de cultuurhistorie?

Hoe houden we het leefbaar?

Duurzaamheid, alternatieve energie?

Oplossen leegstand winkels

Verdichting

Schaalvergroting

Benutten ligging

Herstructurering bestaande wijken? Ruimte bieden aan 
nieuwe initiatieven

Vitaliteit economie
Meerwaarde 
voor de regio



Dronten
Voorbereid zijn op de toekomst….



> Dronten

PM



Visievorming: Identiteit en kernkwaliteiten



Omgevingsvisie

Integraal afwegingskader 
/omgevingswaarden

Omgevingsplan

Vergunningen

Omgevingswet 





Vergrijzing

Ontgroening

Sociale cohesie

Maatschappelijke 
betrokkenheid

Leefbaarheid

Participatie

Emancipatie

Vrijwilligerswerk

Mantelzorg

WonenWerken

Landschap

Infrastructuur

Voorzieningen
Cultuurhistorie

Recreatie

Water

Energie

Fysieke domein

Sociale domein







GIS: koppeling data



GIS-koppeling data



Omgevingsvisie Westvoorne
Vastgesteld eind 2015



Ervaringen Leertraject Pilots 
Omgevingsvisie (I&M)



Ervaringen Pilots

• Cultuurverandering

• Participatie

• Integraliteit en samenhang

• Digitalisering

• Planvormingsproces 

• Gerichtheid 

• Actuele thema’s



Integrerend werken … een zoektocht naar 
samenhang en synergie!



Dit vraagt om cultuurverandering



Participatie: de boer op



Democratische legitimiteit 



Aanbevelingen digitalisering
• Zet digitalisering in als middel en niet als doel op zich
• Geef gebruikers inzicht in de huidige situatie en 

toekomstige mogelijkheden door middel van 
digitalisering van de omgevingsvisie

• Houd informatie van en in de omgevingsvisie up-to-
date door digitale instrumenten in te zetten

• Zorg voor herijking van informatie (en dus de 
omgevingsvisie) door de toepassing van digitalisering 
te benutten, dit brengt versnelling en flexibiliteit in het 
proces;

• Zoek in digitalisering de balans tussen standaarden en 
maatwerk, digitalisering kent verschillende 
verschijningsvormen





Zomerimpuls – Pilot Hillegom

Die kant moeten 

we op!

Mag ik nu mijn 

vergunning?



Omgevingsplan 

Van omgevingsvisie naar omgevingsplan 



Integraal afwegingskader



Uitnodigingsplanologie



Inspiratie …



…. en verleiding





Omgevingsplan



Systematiek



Voorbeeld Lansingerland
Omgevingsplan is geen plan maar een proces

20-50 verordeningen en 
circa 200 BP-en worden 
vervangen en worden 
één document 



Lansingerland

• GIS: Kadaster, BAG, AHN, BGT samengevoegd als 
uitgebreide inventarisatie  

• Elk artikeltje zijn eigen laag
• Onderscheid functies en activiteiten
• Eerst ‘wat willen we regelen?’, dan kijken ‘waar 

geldt dat?’
• 80/20-principe
• KuiperCompagnons heeft GML aangeleverd, 

Crotec heeft deze omgebouwd naar viewer (nog 
in bewerking)



Ontsluiting omgevingsplannen



De burger centraal



Dank voor uw aandacht!


