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Combinatie van partijen:

Ruime ervaring met Omgevingswet, opstellen omgevingsvisie en participatietrajecten

Kennis van processen binnen gemeenten van vergelijkbare omvang

Specialistenpool van Sweco beschikbaar voor inhoudelijke vragen



Programma

• Openingswoord 
door de portefeuillehouder

• Korte terugblik • Korte terugblik 
op het proces voor omgevingswet en omgevingsvisie  tot nu toe

• Presentatie
over ervaringen met participatie bij het opstellen van een omgevingsvisie; 

– Afsluitend een peiling over doel van participatie bij omgevingsvisie

• Presentatie
over ruimtelijke dilemma’s;de grote opgaven voor Hardinxveld-Giessendam

– Afsluitend een inventarisatie van mogelijke oplossingen voor deze dilemma’s

• Doorkijkje
proces omgevingsvisie



Omgevingsvisie binnen de Omgevingswet

• De omgevingsvisie is een verplicht instrument onder de
omgevingswet

• De omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn op
de fysieke leefomgeving

• De omgevingsvisie is vormvrij; veel keuzes en bandbreedtes

• Participatie is wettelijk verplicht bij het opstellen van de
omgevingsvisie



Korte terugblik

• Nota van uitgangspunten Omgevingswet

–De omgevingsvisie als leidend proces; integraal en 
participatiefparticipatief

–De samenleving actief betrekken; participatie zoveel als 
mogelijk aan de voorkant

–Bestaand beleid, meegaan met verandering; differentiatie 
naar gebieden en opgaven



Korte terugblik

• De Ontmoeting 19/09/2019 Participatieladder

–Dominante trede voor participatie bij omgevingsvisie is trede 
4; adviseur beginspraak4; adviseur beginspraak

–Veel ruimte voor gesprek en discussie, bestuur neemt de 
beslissing(en)

–Afwijking naar andere trede is per fase van omgevingsvisie 
mogelijk



Korte terugblik

• Concept PvA Omgevingsvisie

–Fase 1: verzamelen bouwstenen
– Analyse huidig beleid
– Trends en ontwikkelingen in beeld brengen– Trends en ontwikkelingen in beeld brengen
– Participatiestrategie uitwerken

–Fase 2: bepalen hoofdopgaven en ambities
– Interne inventarisatie
– Externe inventarisatie
– Prioriteren en hoofdkeuzes

–Fase 3: hoofdopgaven uitwerken
– Gebiedsgericht
– Themagericht

–Fase 4: bestuurlijke vaststelling
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Participatie bij Omgevingsvisie; wie heeft welke rol?



•De gemeenteraad stuurt op de inhoud
•De gemeenteraad faciliteert het proces

Participeren; De rol van de raad

In de praktijk beide rollen, maar waar legt u de 
nadruk?



Vb. 1: De raad stuurt op de inhoud

Voorbeeld Staphorst
(trede 3 participatieladder)

Gemeente maakt ontwerp omgevingsvisie en Gemeente maakt ontwerp omgevingsvisie en 
legt ter inzage

Continue toets omgevingsvisie aan concrete 
initiatieven van inwoners en ondernemers

https://www.staphorst.nl/bestuur/beleidsstukken_42852/item/omgevingsvisie-staphorst-voor-elkaar_159535.html



Vb. 1: De raad stuurt op de inhoud

GELEERDE LESSEN:

Compleet en integraal

Pas in laat stadium inzicht in draagvlak



Vb. 2: De raad faciliteert het proces
Voorbeeld Gorinchem: GO2032

(Trede 6 Participatieladder)

Idee Burgemeester: Niet 
navelstaren, maar begin met 

ophalen van ervaringen bij inwoners

Kick-off met 200 Gorinchemmers

Groep van 45 “ambassadeurs van 
de visie” aan de slag

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/participatieomgevingswet/anderenwat/praktijkverhalen/praktijkverhalen/visie-stad-gorinchem/



Vb. 2: De raad faciliteert het proces

GELEERDE LESSEN:GELEERDE LESSEN:

Moeilijk om diepgang te krijgen door 
gebrek aan kennis; Experts moeten ook 

aan tafel

Sturing op wie er deelneemt aan de 
groep ambassadeurs is goed om betere 
afspiegeling van samenleving te krijgen

Participatie kost veel tijd; zet de 
deelnemers niet onder tijdsdruk



Vb. 3: De mix

Voorbeeld Albrandswaard
(trede 5 naar 4 Participatieladder)

Vraagstukken voor participatie vooraf bepaald; 
Geen open vraag, maar een aantal thematische 

dilemma’s

Dilemma’s offline en online besproken met 
inwoners

Uitkomst (oplossingen) terug naar raad



Vb. 3: De mix

GELEERDE LESSEN:GELEERDE LESSEN:

Vraagstukken helder formuleren levert het 
juiste gesprek op

Bereid om uitkomst te accepteren blijkt 
lastig

Tussentijds proces evalueren en bijstellen



Een korte peiling op basis van drie vragen

Pak uw smartphone

Ga naar www.menti.comGa naar www.menti.com

Toets de toegangscode in



In Mentimeter 3 meerkeuzevragen!

1. Wat is voor u het doel van het participatietraject bij de omgevingsvisie?

a.Inzicht in wensen en belangen krijgen 

b.Gebruik maken van aanwezige kennis en deskundigheid 

c.Betrokkenheid en eigenaarschap creëren 

d.Draagvlakpeiling

2. Wat wilt u doen met de opbrengst van het participatieproces?

a.Inzicht in wensen/ideeën is input voor eigen oordeelsvorming 

b.Meerderheidsvoorkeur bij participatieproces bepaalt het besluit (directe democratie) 

c.Ideeën benutten voor verbeterde uitwerking

3. Welk voorbeeld spreekt u het meeste aan?

a.Voorbeeld Staphorst (raad stuurt op inhoud)

b.Voorbeeld Gorinchem (raad faciliteert proces)

c.Voorbeeld Albrandswaard (mix van proces en inhoud)



De integrale opgaven

De energietransitie

Verstedelijking

Hardinxveld-Giessendam 2020 Hardinxveld-Giessendam 2030

?Economische 
verandering

Gezonder leven

…



Opgave en vraagstuk

De energietransitie

Ruimtelijk vraagstuk: Ruimtelijk vraagstuk: 
Locaties voor  alternatieve 

energielandschappen zoals zonneweides



Opgave en vraagstuk

Regionale verstedelijking

Ruimtelijk vraagstuk: Ruimtelijk vraagstuk: 
locaties voor  woningen en oplossingen 

voor toenemende mobiliteit



Opgave en vraagstuk

Economische verandering

Ruimtelijk vraagstuk: Ruimtelijk vraagstuk: 
Bedrijventerreinen zijn vol, vraag naar 

ruimte groeit door. Wens tot versterking 
van het maritieme cluster. “Strijd” om 

ruimte tussen wonen en werken?



Opgave en vraagstuk

Gezonder leven

Ruimtelijk vraagstuk: Ruimtelijk vraagstuk: 
Plekken voor groen, beweging, ontmoeting, 

etc… 



Een korte inventarisatie op basis van 5 vragen

Pak uw smartphone

Ga naar www.menti.comGa naar www.menti.com

Toets de toegangscode in



In Mentimeter een vijftal word-clouds

• Wat zijn de belangrijkste ruimtelijke vraagstukken
1. Wat zijn de drie meest geschikte locaties voor de 
woningbouwopgave?

2. Waar in de gemeente bieden we ruimte voor de 
energietransitie (zonneweides)?energietransitie (zonneweides)?

3. Waar krijgt het groeiende maritieme cluster een plek?
4. Welke gebieden lenen zich het best voor ontspanning en 
beweging in de buitenlucht?

• En hoe verhouden deze vraagstukken zich tot het 
huidige karakter van Hardinxveld-Giessendam?
5. Wat zijn de drie mooiste, meest karakteristieke plekken van 
Hardinxveld-Giessendam anno 2020?



Doorkijkje in het proces

• Periode juli-november 2020
–Ophalen van input bij inwoners, ondernemers, organisaties

• Dec 2020/Jan 2021
–Kaderstellende sessie met de Raad op basis van opgehaalde 
inputinput

• Periode jan-maart 2021
–Op basis van kaders met de samenleving verder uitwerken

• April 2021
–Raad bespreekt conceptversie omgevingsvisie en stelt de 
uitgangspunten vast

• Juni 2021
–Raad geeft omgevingsvisie vrij voor formele inspraak cf
WRO en vooruitlopend op in werking treding Owet




