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Programma sessie 2.2 

Ervaringen pilots omgevingsvisies (uit programma ‘Aan de slag met 
de Omgevingswet’)  

Brechtje van Boxmeer (RUIMTEVOLK)  

 

Voorbeeld pilot omgevingsvisies Leiden  

Fred Goedbloed (gemeente Leiden)  

 

De energietransitie in Gemeente Woerden: op naar de ambitie ‘CO2 
neutraal in 2030’  

Olaf Terlouw (gemeente Woerden)  

 

Belang betrokkenheid bestuurders: vanuit cases Robuust bodem- en 
watersysteem als drager van de Omgevingsvisies in het Rijk van 
Dommel en Aa & De regionale samenwerking ondergrond Twente  

Edith Rutten (gemeente Eindhoven) 

Jos Mol (gemeente Enschede) 
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Belang betrokkenheid bestuurders  

Ervaringen van 

 

Edith Rutten (gemeente Eindhoven)  Jos Mol (gemeente Enschede) 

Robuust bodem- en watersysteem als drager 

van de Omgevingsvisies in het Rijk van 

Dommel en Aa  

 

De regionale samenwerking ondergrond 

Twente 



BEDANKT!!! 

Linda.maring@deltares.nl 



Ervaringen Omgevingsvisie 
 
Brechtje van Boxmeer 
8 november 2017 



Verkenning van  de 

opgaven van 

morgen 

Kennis voor de nieuwe 

ruimtelijke  

praktijk 

Strategie en 

proces voor deze 

nieuwe opgaven  



2e tranche pilots omgevingsvisie 



Omgevingswet 



Alles in samenhang 

beschouwen voor 

integrale oplossingen 

Het eenvoudig 

houden om sneller te 

besluiten 



Zekerheid bieden door 

vergroten inzichtelijkheid en 

voorspelbaarheid 

Flexibiliteit bieden door meer 

ruimte voor ontwikkeling en 

lokale afweging 
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1. Gemeente Alphen a/d Rijn 

2. Gemeente Barneveld 

3. Gemeente Den Helder 

4. Provincie Gelderland 

5. Regio Hoeksche Waard 

6. Gemeente Leiden 

7. Gemeente Oude IJsselstreek 

8. Regio Parkstad Limburg 

9. Gemeente Staphorst 

10. Provincie Zuid Holland 

11. Gemeente Zwolle 

12. Gemeente Zwartewaterland 

 

 

 

Pilots omgevingsvisie 



Omgevingsvisie 

De omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange 
termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. De 
omgevingsvisie heeft betrekking op alle terreinen van de 
fysieke leefomgeving (DUS OOK BODEM). 

Een omgevingsvisie gaat onder andere in op de samenhang 
tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en 
vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. 
De wetgever stelt als voorwaarden dat een omgevingsvisie 
integraal moet zijn en dat de visie rekening houdt met vier 
milieubeginselen: het voorzorgsbeginsel, het beginsel van 
preventief handelen, het beginsel dat milieuaantastingen bij 
voorrang aan de bron moeten worden bestreden en het 
beginsel dat de vervuiler betaalt. 



 
 
 

20% wetgeving 
80% houding en gedrag 

  
 



 

 

 

• Integraal werken en verbinding van fysiek en 

sociaal domein  

• Participatie en stakeholders betrekken  

• Regionaal samenwerken en investeren 

• Vormgeven van duurzame dorpen en 

steden: nieuwe opgaven energie & klimaat 

Pilots omgevingsvisie 







Concurrentie om ruimte 



Bron: Posad 



Bron: Posad 



Bron: Studio Marco Vermeulen 





Omgevingsvisie weegt hoe je ruimte wil 

gebruiken, bodem maakt daar steeds belangrijker 

onderdeel van uit.   





Wat voor 

provincie zijn 

we? 

Ken je DNA  





Hoe komen we waar we willen zijn? 

Versterk je verhaal 



(en instrumentarium om daar vorm aan te 

geven) 

Strategieën voor nieuwe opgaven  







Ruimtelijk instrumentarium - Omgevingswet 

Omgevingsvisie 

Omgevingsprogramma 

Omgevingsplan 

Omgevingsverordening 

Integrale strategische visie voor de lange 

termijn voor de gehele fysieke 

leefomgeving. 

Rijk   JA  

Provincie   JA 

Gemeente    JA  

Waterschap   NEE 

Rijk     JA  

Provincie   JA 

Gemeente    JA  

Waterschap   JA 

Rijk   NEE  

Provincie   NEE 

Gemeente    JA  

Waterschap   NEE 

Rijk    NEE  

Provincie  JA 

Gemeente   NEE  

Waterschap  NEE 

OVERHEDEN 

In een programma staan maatregelen 

waarmee bevoegd gezag een 

omgevingswaarde of andere doelstelling 

voor de fysieke leefomgeving wil bereiken. 

Het omgevingsplan bevat gemeentelijke 

regels over de fysieke leefomgeving. Per 

gemeente geldt één omgevingsplan. 

Een omgevingsverordening bevat 

provinciale regels over de fysieke 

leefomgeving. 

Omgevingsvergunnin

g 

Hiermee kunnen burgers en bedrijven (en 
overheden) toestemming vragen om 
activiteiten in de fysieke leefomgeving uit 
te voeren.  

Rijk Soms 

Provincie Soms 

Gemeente  JA  

Waterschap Soms 



De kunst van het  

stad / regio maken 

Gemeente 

Provincie 

Bewonerscollectief 

Energiebedrijf 

Netbeheerder 

Vastgoedeigenaar 



Ervaringen Omgevingsvisie 
 
Brechtje van Boxmeer 
8 november 2017 



Regionale agenda Omgevingsvisie 
2040 

 het hart van Holland 

Bodembreed 

Katwijk Noordwijk Oegstgeest Teylingen Kaag en Braassem Leiderdorp Zoeterwoude Voorschoten Wassenaar 
Leiden 

Fred Goedbloed 8 november 2017 



De wettelijke thema’s 



Een eigen visie! 

• Regio 
• Gemeente 
• Straat 



1. 
Regio 



Hart van Holland 



Verstedelijking 



Het kan 



Biodiversiteit in 2040 + uniciteit ?  3 4 

De beste gebieden van 2017 worden slechter, 
de slechtste gebieden van 2017 worden beter 

Klimaat: de flora en fauna 



Klimaat: wateroverlast 



Slappe bodem 



Verstedelijking: verkenning 



2. 
Leiden 



Verdichtingsstrategieën 



Verdichtingsstrategieën 



Warmte visie: 1.500 per jaar 



OS 
Noordwijk 

OS 
Alphen 
Centrum 

OS 
Rijnsburg 

OS 
Leimuiden 

OS Leiden Noord 

OS 
Leiderdorp 

OS Leiden 
Rijksuniversitei
t 

OS 
Wassenaar 

OS Leiden 
Zuid-West 

OS 
Zoeterwoude 

Huidige 
netsituatie 

OS Alphen 
West 

OS 
Sassenheim 

OS 
Estec 

OS 
Katwijk 

NSP Alphen 

NSP Leiden 

NSP Sassenheim 

NSP = Netstructuurplan 

49 

Energie: nieuwe infra’s 



Slechte straten 



3. 
Straat 



Stationsgebied Leiden 
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Stationsgebied: begaanbaarheid 

120 mm/uur regen; na 2 uur 



Stationsgebied Leiden: 
energie 



Stationsgebied: infrastructuur 



Stationsgebied: hitte 



Stationsgebied: hitte 



Stationsgebied: alternatieven 



Stedenbouw 2.0 



Vragen?  



UP-bodem en ondergrond 
regioprojecten 

Pilotproject gemeente Woerden 
 
 
Olaf Terlouw, accountmanager bedrijven en duurzaamheid 



Aanleiding  

• De VNG heeft ambtelijk en bestuurlijk de ambitie 
uitgesproken dat in 2021 elke gemeente in haar 
omgevingsvisie heeft beschreven wat de bijdrage 
van bodem & ondergrond aan maatschappelijke 
opgaven kan zijn.  

• Het moment daarvoor is om dat te doen bij het 
opstellen van de omgevingsvisie in het kader van de 
invoering en implementatie van de omgevingswet. 

• UP-STRONG: inititatieven in onder meer Woerden, 
Alkmaar en Zaanstad, maar ook 
samenwerkingsverband De Waddeneilanden, 
Twente etc.  

 



Casus Woerden: hoge ambitie, hoge 
noodzaak (1) 

 

• 2014: raad wil Woerden in 2030 CO2-neutraal 
hebben 

• Reden voor ambitie voornamelijk ingegeven door 
aanwezigheid olie&gasveld “Papekop-1”  

• Komt bovenop bestaande vraagstuk van 
bodemdaling 

 



Casus Woerden: hoge ambitie, hoge noodzaak 
(1) 

• Aanvankelijk voornamelijk verkokering 
• Vanaf medio 2016 meer integrale 

aanpak gevraagd 
• Geleid tot duurzaamheidsboom 

 



Relatie met maatschappelijke opgaven (1)  
 
Vanuit de duurzaamsheidstakken (5 thema’s) speelt ondergrond in 
eigenlijk alle 5 de thema’s een meer of minder belangrijke rol 

Bodemdaling 

• Draagkracht en stabiele bodem (bodemdaling) 

• Kabels en leidingen en rioleringen  

• landschappelijke en ecologische waardes 

• paalrot 

Klimaatbestendigheid 

• Gewasproductiecapaciteit 

• Droogte en hittestress 

• Grondwater (voorraden, beschermings- en winningsgebied).  

Circulaire economie  dwarsverbanden 

 



Relatie met maatschappelijke opgaven (2)  

• Maar: voornamelijk gekeken naar CO2-
opgave en impact op ondergrond 

• Fossiele energie:  

• (schalie)gaswinning 

• Opslag CO2 

• Duurzame energie 

• Zon 

• Wind 

• Biomassa 

• Geothermie 

• Andere zaken 

• Alternatief bouwen 

• WKO’s 

 
 



Doorlopen traject:  



Doorlopen traject:  

1: Theoretische 
onderbouwing 



Omgevingsscan 

Naar: Hooimeijer en Maring, https://publicwiki.deltares.nl/display/SEES/HOME+NL 



Belangrijkste zaken: 
• Bijdrage aan energietransitie 
• Gebiedsgericht grondwaterbeheer 
• Bodemdaling 



2: Uitwerken scenario’s 



Uitwerken: Adaptatiepaden en knikpunten 
 Welke manieren hebben we om doelen te bereiken/wanneer 

overschakelen? 

1) Uitwerken van paden: hoe je je ambities / doelen bereikt / opgaven 
invult INCLUSIEF rol bodem en ondergrond 

2) Wat beïnvloed je keuzes (tijd, geld, risico, gewenste prestatie)? 

 

 

Naar: Haasnoot M., H. Middelkoop, A. Offermans, E. van Beek, W.P.A. 
van Deursen (2012). Exploring pathways for sustainable water 
management in river deltas in a changing environment. Climatic 
Change. http://dx.doi.org/10.1007/s10584-012-0444-2 
 



2: inventarisatie scenario’s: krimp/groei (2/4) 



2. mogelijke paden CO2 neutraal  



3. Verdere traject 

 



3. Verdere traject 

• Publicatie  Niet enkel voor Woerden 
relevant 

• Inventarisatie informatiebehoefte 
• Inbrengen in trajecten:  

• Omgevingsvisie 
• Projectgroepen 
• … 

• Bestuurders   
• Bewustwording 
• Presentatie etc. 

 


