
Plan van aanpak

Omgevingsvisie



Aanleiding en doelstelling

• 16 mei: nota van uitgangspunten implementatie Omgevingswet vastgesteld.

• Uitwerking langs 3 sporen:

1. Kerninstrumenten

2. ICT

3. Cultuur & Organisatie

• Omgevingsvisie is het leidende proces.

• Doel vanavond: informeren en input ophalen plan van aanpak Omgevingsvisie.

1. Inleiding
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Nota van uitgangspunten

Invoeringsstrategie: onderscheidend en (in mindere mate) calculerend.

Centrale uitgangspunten:

• We kiezen kwaliteit / zorgvuldigheid boven snelheid (voldoen aan termijnen).

• We verschaffen ons ruimte om te leren en experimenteren (geen blauwdruk).

• We beschouwen de Omgevingsvisie als het leidende proces (katalysator).

• We onderschrijven de landelijke doelstellingen.

• We betrekken de samenleving actief (beleidsvorming en initiatieven).

• We werken integraal (intern en extern).

• We werken van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, mits’ (cultuuromslag).

1. Inleiding



Wettelijke eisen

De gemeentelijke omgevingsvisie wordt vastgesteld door de gemeenteraad en moet minimaal 
bevatten:

• Een beschrijving van de hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

• De hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming en het 
behoud van het grondgebied.

• De hoofdzaken van het voor de fysieke leefomgeving te voeren integrale beleid.

2. Wettelijke kaders 

en uitgangspunten



Beginselen

Er moet rekening worden gehouden met vier milieubeginselen:

• voorzorgsbeginsel; 

• beginsel van preventief handelen;

• beginsel dat milieuaantastingen bij voorrang aan de bron bestreden moeten worden;

• beginsel dat de vervuiler betaalt.

2. Wettelijke kaders 

en uitgangspunten



Overige verplichtingen

• Participatie: motiveringsplicht

• Integraal

- Moet tenminste alle in de wet gespecificeerde thema’s bevatten: bouwwerken, infrastructuur, 

watersystemen, water, bodem, lucht, landschappen, natuur, cultureel erfgoed, 

werelderfgoed.

• Elektronisch raadpleegbaar en voldoen aan vastgestelde publicatiestandaarden

• Omgevingsvisie is vormvrij

2. Wettelijke kaders 

en uitgangspunten



• Omgevingsvisie

Beleidscyclus 
Omgevingswet

Beleids-
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3. Beleidscyclus 

kerninstrumenten

• Programma

• Omgevingsplan

• Omgevingsvergunning

• Projectprocedure /

besluit

• Geen kerninstrument, 

wel belangrijk!
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Kerninstrument 1: Omgevingsvisie

Wat is het?

• Een strategische, integrale lange termijnvisie op de 

fysieke leefomgeving.

• Afwegingskader.

• Vervangt structuurvisie, milieubeleidsplan, verkeer-

en vervoerplannen, waterplan en natuurvisie.

Relatie andere instrumenten:

• Geformuleerde ambities werken uit in de andere 

instrumenten.

• Deze ambities kun je vatten in:

o Concrete maatregelen (programma)

o Algemene regels (omgevingsplan)

Wanneer klaar:

• Wettelijk: 2024, wij streven naar 2021.



Wie stellen Omgevingsvisie op?

• Rijk: 20 juni 2019 Omgevingsvisie gepresenteerd

• Provincie: begin 2019 Omgevingsvisie gepresenteerd

• Regiogemeenten: wisselend beeld

• Drechtsteden: regionale paragraaf opgesteld

-> Waterschap geen Omgevingsvisie, werkt wel aan watervisie

4. Medeoverheden en

(regio)gemeenten



Wisselwerking / doorwerking

• Omgevingsvisie is zelfbindend.

• Omgevingsvisies rijk en provincie werken dus niet rechtstreeks door in de Omgevingsvisie van de 
gemeente.

• Wel zorgvuldigheids- en motiveringsbeginsel.

4. Medeoverheden en

(regio)gemeenten



Uitgangspunten Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie van HG:

• Bevordert de integraliteit (intern en extern) en verbindt domeinen.

• Geeft richting, maakt keuzes en vormt een afwegingskader.

• Is toegankelijk en aansprekend.

• Is uitnodigend en inspirerend voor (potentiële) initiatiefnemers.

• Is dynamisch en speelt in op actuele ontwikkelingen.

• Is themagericht en gebiedsgericht.

• Is samen met de samenleving van Hardinxveld-Giessendam opgesteld.

5. Ambitieniveau



Thema- en gebiedsgericht

• We kiezen niet op voorhand een geografische gebiedsindeling.

• We gaan uit van typologieën van gebieden (landelijk, centrum, industrie, woonwijk etc.).

• Lopende het proces geven we gebieds- en themagerichte invulling verder vorm.

• Flexibel / wisselend schaalniveau hanteren indien nodig.

• Participatie niet gebonden aan geografische grenzen gebieden.

5. Ambitieniveau



Samen op weg naar een O-visie voor HG

• Samenleving: Inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties

• Ketenpartners: VRZHZ, DGJ, OZHZ, Rijkswaterstaat

• Politiek: College, raad

• Medeoverheden: Rijk, provincie, waterschap, regio(gemeenten)

• Ambtelijke organisatie: Interne organisatie

6. Rolbeschrijving partijen



Processtappen

1. Verzamelen bouwstenen

• Resultaat: Richtinggevend startdocument met bouwstenen visie, eerste beeld van de opgaven

en kaders voor vervolgstappen.

• Gereed: Q1 2020

2. Bepalen hoofdopgaven en ambities

• Resultaat: Overzicht en prioritering van hoofdopgaven en ambities Omgevingsvisie HG.

• Gereed: Q3 2020

3. Hoofdopgaven uitwerken (gebieds- en themagericht)

• Resultaat: Gebieds- en themagerichte uitwerkingen hoofdopgaven en ambities.

• Gereed: Q4 2020

4. Visie uitwerken en vaststellen

• Resultaat: Breed gedragen en vastgestelde Omgevingsvisie, die voldoet aan de letter en geest

van de Omgevingswet.

• Gereed: Q1 2021

7. Procesontwerp



Uitgangspunten communicatie / participatie

• We betrekken de samenleving actief bij het opstellen van de visie. 

• We proberen heel dichtbij de mensen te komen door in te spelen op hun belevingswereld.

• We zetten een mix van offline en online instrumenten in: bijeenkomsten op wijk- en buurtniveau, 
aanhaken bij bestaande structuren / overleggen, inzetten van ambassadeurs, heel gerichte online 
campagnes.

• We proberen met behulp van nieuwe methoden doelgroepen te betrekken die we normaal 
gesproken niet (makkelijk) bereiken.

• De vragen die we voorleggen aan de gemeenschap maken we zo concreet mogelijk.

• De ervaringen die we opdoen bij de participatie rond de Omgevingsvisie gebruiken we als input 
voor het raadsprogramma burgerparticipatie.

8. Communicatie / participatie



Rol samenleving - raad

8. Communicatie / participatie


