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Presentatie 

• Even voorstellen 

• Wat wordt er anders met de Omgevingswet? 

• Wat betekent dit voor visievorming? 

• Wat zijn de gevolgen voor de m.e.r.-praktijk? 

• Vragen 

 

 

 



Gerwin Gabry 

• Sociaal-geograaf/planoloog 

• Visievorming leefomgeving 

• Binnen- en buitenland 

• Cursussen Omgevingswet 

• Werkgroepen Cie mer  

• Pilotcoach Groningen 

 





Ervaringen Leertraject Pilots 
Omgevingsvisie (I&M) 



KUIPERCOMPAGNONS …. AL 100 JAAR! 









STRUCTURE PLAN 

RIYADH | SAUDI ARABIA 



De Omgevingswet  
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Wat blijft? 
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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 Westvoorne 



 



Vergrijzing 

Ontgroening 

Sociale cohesie 

Maatschappelijke 
betrokkenheid 

Leefbaarheid 

Participatie 

Emancipatie 

Vrijwilligerswerk 

Mantelzorg 

Wonen Werken 

Landschap 

Infrastructuur 

Voorzieningen 
Cultuurhistorie 

Recreatie 

Water 

Energie 



Wat wordt anders? 



Ervaringen Pilots 

• Cultuurverandering 

• Participatie 

• Integraliteit en samenhang 

• Digitalisering 

• Planvormingsproces  

• Gerichtheid  

• Actuele thema’s 



Identiteit(en) 

Kernkwaliteiten 

Beleidsdoelstellingen 

Initiatieven 

Visievorming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dynamiek 



Omgevingsvisie 

Integraal afwegingskader 
/omgevingswaarden 

Omgevingsplan 

Vergunningen 

Omgevingswet  

 

 

 

 

 

 

 

 

dynamiek 



OOg op de omgeving 

 



 



 



Schema omgevingswaarden 

 



Integraal afwegingskader 



 
Zorgappartementen 

Landschap naar 
binnen trekken 

landschapsontwikkeling 

beekherstel 

Behoud 
cultuurhistorie 

natuurontwikkeling 

Voorbeeld 
afweging 



Stappen in omgevingsvisie  

benoemen 
kernkwaliteiten 
en identiteiten  

gebieds-
indeling 
maken 

per gebied 
bepalen 

wenselijke 
omgevings-

waarden  

nagaan wat 
effecten van 
omgevings-
waarden op 
elkaar zijn 

wensbeeld 
vastleggen in 

omgevingsvisie 
en integraal 

afwegingskader 

uitvoerings-
paragraaf: 

omgevings-
waarden in 
programma 



Van sectoraal naar integraal werken 



Integrerend werken 

 



Kans gemist 

 Geluidscherm tussen spoor en weg, 
absorberend aan verkeerde kant 



Het kan altijd nog beter 

Isoleer gelijk alles! 



Geslaagd voorbeeld:  
Woerden Campinaterrein 

 Afscherming spoorweglawaai door bebouwing 
en geluidwal met parkeergarage 



THE GREAT GARUDA 
JAKARTA | INDONESIË 
 



Cultuurverandering 

 



Stimulans cultuurverandering 

 
Integraal team 

Participatie/ 

coproductie 
GIS 

Ontwerp en 
verbeelding 

Omgevingskwaliteit 

Acht weken! 

Integraal 
afwegingskader 

Probleemeigenaars Interne participatie             
Omgevingsvisie is           
start van proces! 



 

Externe participatie  



De boer op 

over verwachtingen en democratische legitimering 



 

Inspiratie … 



 

…. en verleiding 



De omgevingsvisie is idealiter 

 

 

integrale visie elke dag vers 

inspiratiebron 
en stimulans 

integraal 
afwegingskader 

opmaat plan en 
programma 

digitaal 
raadpleegbaar 



Verandering voor m.e.r. 

Memorie van Toelichting: 

• Aansluiting bij de verplichtingen in de mer-
richtlijn en de smb-richtlijn  

• Vermindering onderzoeklasten 

• Vergroting afwegingsruimte bestuursorgaan 

• Afstemmen procedurele stappen MER en 
besluit 



Factoren van invloed op praktijk 

• Reikwijdte omgevingsvisie (milieu, water, 
verkeer, natuur (sociale domein))? 

• Relatie omgevingsplan en programma? 

• Rol van omgevingswaarden? 

• Hoe kwaliteit fysieke leefomgeving ingevuld? 

 

 



Andere manier van wegen 

• Straks keuzes /evenwichtige afweging maken 
op duurzaamheid en kwaliteit leefomgeving 

• In MER al aangegeven waar milieuwinst 
gehaald kan worden 

• Ook positieve maatregelen scoren 

• Uitnodigingsplanologie:  
Kloppen toegelaten  
ontwikkelingen bij  
kwalitatieve ambities? 
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Pilot Groningen:  
Bandbreedte inbouwen/speelruimte inregelen 

 

 

 

 

 

 

 

• Transparant richting initiatiefnemers  

• Niet elke keer opnieuw inspraak/MER  

gewenst mogelijk onmogelijk 





Stelling  

• Een goede omgevingsvisie maakt een MER 
overbodig! 
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• Een MER is een onmisbaar instrument voor 
een omgevingsvisie! 

 

 


