case
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Omgevingsvisie Katwijk
De gemeente Katwijk heeft in februari 2018 de Omgevingsvisie Zelfverzekerd in de Regio; Sociaal, innova-

tief en duurzaam vastgesteld. In deze visie wordt het
nieuwe ruimtelijk beleid vastgelegd. Er zijn daarbij

opstellen van een plan-MER verplicht. Op basis van de
uitkomsten van het milieueffectrapport bekijkt de gemeente waar bijsturing van beleid nodig en mogelijk
is.

uitdrukkelijk verbindingen gelegd tussen het fysieke

Ambities van Katwijk

en het sociale domein. De omgevingsvisie is opge-

In de omgevingsvisie geeft Katwijk invulling aan de

steld volgens de werkwijze en ideeën van de Omge-

volgende doelstellingen:

vingswet, inclusief participatie. De gemeente loopt

•

hiermee vooruit op de invoering van de wet.

Waarom een milieueffectrapport?
De omgevingsvisie Katwijk is het ‘kader’ voor de verdere uitwerking van het ruimtelijke en sociale beleid
van de gemeente. Dit beleid wordt later concreet ingevuld via gebiedsgerichte uitwerking, programma’s
en het omgevingsplan. De ontwikkeling van de woningbouwlocatie Valkenburg en de gebiedsgerichte
uitwerking voor de bestaande wijk Hoornes zijn daar
al lopende voorbeelden van.
De omgevingsvisie omvat ambities en doelstellingen
voor de lange termijn. Ze zijn globaal en uitnodigend.
Omdat de uitwerking van projecten en plannen uit de
visie mogelijk m.e.r.-plichtig zijn heeft de gemeente
besloten een milieueffectrapport (MER) op te stellen.
Katwijk ligt tussen de Natura2000-gebieden Coepelduynen en Meijendel/Berkheijde en in verband met
mogelijke effecten op deze duingebieden is het

Versterken en innovatiever maken van de economie.

•

Een energie en klimaatbestendig Katwijk in 2050.

•

Versterken en verduurzamen van bestaand stedelijk gebied met behoud van groene kwaliteiten.

•

Bouwen aan inclusieve kernen met sterke sociale
samenhang.

•

Kiezen voor duurzame en veilige mobiliteit.

•

Ontwikkelen van een gezonde en veilige gemeente.

•

Benutten van Katwijkse historische en landschappelijke kwaliteiten en erfgoed.

Deze doelstellingen zijn in de visie vervat in vier overlappende ontwikkelstrategieën: ‘Sterke Kust’, ‘Florerende onderneming’, ‘Katwijkse kernen’ en ‘Gezonde
en aantrekkelijke leefomgeving’.
In het milieueffectrapport zijn de doelstellingen onderzocht. Daarbij is gekeken naar de urgentie van de
doelstellingen en de onderlinge kansen en risico’s.
Vervolgens is de vraag hoe de gemeente de doelen wil
uitwerken en welke rol zij daarbij heeft.
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een risico kan zijn. De kansen en risico’s zijn gevisua-

Foto van de leefomgeving
Per doelstelling zijn ‘foto’s van de leefomgeving’ gemaakt. Dit is gedaan door te kijken naar:

liseerd ten opzichte van een centraal geplaatste doelstelling.

Uitwerking omgevingsvisie, monitoring en

•

de doelstelling uit de omgevingsvisie.

•

de huidige situatie van het thema en

evaluatie

•

in hoeverre deze nog verwijderd is van het ge-

Het milieueffectrapport is gebruikt om focus aan te

wenste doel.

brengen in de beleidskeuzes en inzicht te krijgen in

Vervolgens is bekeken of met het huidige beleid (au-

de kansen en risico’s. Op basis van deze informatie is

tonome ontwikkeling) de doelstelling kan worden ge-

de omgevingsvisie vastgesteld. Het college van B&W

haald. Is dit niet het geval dan is bijsturing gewenst.

heeft de omgevingsvisie tot het hoofduitgangspunt

Met deze analyse is focus aangebracht in de omge-

van het coalitieakkoord gemaakt. De aandachtpunten

vingsvisie. Het wordt helder waar beleid op moet zijn

uit het milieueffectrapport komen terug bij de verdere

gericht en waar bijsturing is vereist.

gebiedsgerichte uitwerking, programma’s en in het
omgevingsplan.

Voorbeeld energietransitie
Katwijk heeft als doel om in 2050 energieneutraal te
zijn. Onderzocht is hoe groot de opgave voor verduurzaming van het energieverbruik voor de verschillende sectoren is tot 2030 en tot 2050.

De Commissie m.e.r. heeft de gemeente geadviseerd
een monitoringsprogramma op te stellen. Hiermee
kunnen de ontwikkelingen in de leefomgeving worden
gevolgd en kan worden nagegaan of doelstellingen
worden behaald. De resultaten uit de monitoring kunnen aanleiding zijn om extra ontwikkelingen toe te
staan, maatregelen te nemen om bij te sturen of doelstellingen bij te stellen.

Andere werkwijze
De interactie tussen de commissie m.e.r. en de gemeente is tijdens het adviestraject op een andere leest
geschoeid. Er is uitgebreid vooroverleg geweest over
mogelijkheden en intenties. Er is er een preadvies gegeven op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en tijdens het visietraject is regelmatig gesproken over
aanpak en werkwijze. De Commissie heeft daarbij een
meer adviserende en meedenkende rol ingenomen.

Analyse van kansen en risico’s
Nadat de verschillende
doelstellingen zijn uitgewerkt en verder ingevuld,
zijn ze in relatie tot elkaar
beoordeeld. Deze beoordeling heeft het karakter
van een inschatting van

Pilot m.e.r. en Omgevingswet
3234 Omgevingsvisie Katwijk is één van de pilotprojecten van de Commissie m.e.r. om ervaring op te
doen met de werkwijze volgens de Omgevingswet.
Meer weten? Bel, mail of kom langs.
We staan u graag te woord.
030-2347666, kennisplatform@eia.nl

kansen en risico’s.
Per doelstelling is gekeken in hoeverre deze bijdraagt
aan het realiseren van andere doelstellingen dan wel
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