


Omgevingsvisie en m.e.r
Serious business voor gemeentes

Willemijn Smal, 21 januari 2021



Take home…
1. Niet alles past: keuzes moeten in beeld

2. Problemen en uitdagingen: neem leefomgeving mee

3. Cultuuromslag taai, de vis of leren vissen
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De echte uitdaging
Transities

Schaarse tijd en ruimte

Wat is de rol van de  
overheid? De  
gemeente?
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Polderen of…?



De omgevingseffecten in beeld  
brengen zodat het milieubelang  
een volwaardige rol kan innemen  
bij de besluitvorming.

Nevendoelen:
• transparantie de effecten van een  

besluit
• participatie van burgers

• is integraal, bevat brede  
leefomgevingseffecten

• ondersteunt zoektocht naar  
slimmere  
oplossingen/alternatieven

• proces ondersteunt
afwegingen en participatie

Doelen van milieueffectrapportage
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Generieke aanwijzing van plannen en programma’s
‘in ieder geval plannen aangewezen’: omgevingsvisie,  
omgevingsplan, programma en voorkeursbeslissing  
(art. 16.34 Ow.)

Verplicht als art. 16.36 Ow.):
• Visie/plan/programma/VB is kaderstellend voor m.e.r.-

(beoordelings-)plichtige besluiten,
of:

• Passende beoordeling moet worden gemaakt op grond  
van de Wet natuurbescherming (stikstof!)

Advies Commissie blijft verplicht bij plan-MER

Plan-m.e.r.-plicht in Omgevingswet
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• Locatie of
tracé  
aangewe
zen

• Sturend of  
richtinggeven
d voor  
vervolgbesluit

De hamvraag: wat is kaderstelling?
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Kaderstelling niet beperkt  
tot locatie of tracé.
Zet de toon voor  
vervolgbesluiten.
Memorie van Toelichting bij de Wet ter  
implementatie van de Smb-richtlijn

zie Kamerstukken II 2004-2005, 29811, nr.
3, blz. 3-4



Omgevingswet en m.e.r.
• Nadruk op vermindering onderzoekslasten, beperken van  

procedures, cultuuromslag, integrale benadering

milieueffectrapportage:
• In afgelopen decennia milieubegrip verruimd
• In gewijzigde M.e.r.-richtlijn expliciet aandacht  

voor mens en klimaat

• Past zich ALTIJD aan besluit aan
• Vervangt OER het MER? En maakt dat wat uit?
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Even terug, de visie?
Omgevingsvisie is
basis voor  
implementatie  
Omgevingswet

Moet gehele fysieke  
leefomgeving  
bevatten, maar is ook  
vormvrij
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Politiek en  
beleid

Wetenschap

Maatschappij



Wat is een omgevingsvisie?
Leidende principes (artikel 3.3 Ow)

• Voorzorgsbeginsel
• Preventief handelen
• Aanpak bij de bron
• Vervuiler betaalt

Alleen zelfbindend, geen eindtermijn  

Onderbouwing die ontbreekt kan bij
vervolgbesluiten alsnog moeten

Integraal van aard én integraal werken  
in de omgevingswet
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Rijk, provincies en gemeenten  
stellen ieder een omgevingsvisie op:  
een strategische visie voor de lange  
termijn voor de gehele fysieke  
leefomgeving.

De omgevingsvisie heeft betrekking  
op alle terreinen van de  
leefomgeving. Een omgevingsvisie  
gaat in op de samenhang tussen  
ruimte, water, milieu, natuur,  
landschap, verkeer en vervoer,  
infrastructuur en cultureel erfgoed.
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MER
helpt



• Gezondheid
• Klimaatadaptatie
• Energietransitie
• Grondstoffen (circulair)
• Cultuurhistorie

Nieuwe onderwerpen:
• Sociaal – inclusief
• Demografie, groei – krimp
• Economie
• …..

Integrale onderwerpen 
zitten al in  MER
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Traditioneel:
• Locaties/tracés

Maar ook:

• Ambitieniveau hoog/lager,  
veel /weinig sturing

Wanneer?
• Hoge waarden in gebied/identiteit

• Grootste knelpunten tussen  
ambities

• Maatschappelijk debat

Alternatieven, hoe?
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Hoge ambities, weinig concrete  
plannen bij overheid

Botsproeven!



Detailniveau
Wat leg je vast?

Wat komt later?

Wat is op dit  
schaalniveau nodig?
• Nationaal vs lokaal bijvoorbeeld (energie op

zee)
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Tussenlaag tussen 
kwalitatief en  kwantitatief

Abstrac
t is niet  
ongrijp
baarVb: Zonne-energie op  
daken

Woningdichtheid bij  
inbreiden
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ruimtebeslag,  
combinaties en  

risico’s



M.e.r. en info voor Ow
Herhaalbaarheid

Van wie zijn gegevens?

Hoe doe je expert  
judgement?

Monitoring m.e.r. basis  
voor levend  
informatiesysteem
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• Niet vrijblijvend, reality check
• Vertaal hoge ambities in  

concretere doelen
• Alternatieven 2.0 zijn van

nu!!
• Tussenlaag info (achterkant  

sigarendoos)
• Botsproeven

Take home 1
Niet alles past: keuzes in beeld
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• Minder proces en minder kaders in wet
• Flexibel en uitstellen onderzoek: Monitoring wordt belangrijker
• Iedereen is wiel aan het uitvinden, 350 gemeentes waarvan  

veel met weinig ervaring met visies en m.e.r.

• Hoe zijn gemeentes echt geholpen?  
Brongegevens? Repliceerbaarheid?  
Maatregelen achter de hand (proces)  
Levend informatiesysteem

Take home 2
Leefomgeving altijd en integraal
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Cultuurverandering is taai,
> maar wel nodig voor integraal werken en  
om alle transitieopgaven te halen

Interne organisatie overheid moet zich  
aanpassen: dit wordt van tevoren onderschat.

>Geef je een vis of leer je vissen?

Take home 3
Cultuurverandering is taai
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Rol m.e.r. in omgevingswet
• Integraal werken
• Beleidsontwikkeling, slimme

oplossingen
• Afwegingen mogelijk

naar de realiteit
• Basis voor monitoring (repliceerbaar)

#omgevingswet #hoedan
20

• doelen aanpassen of
• Andere oplossingen/sturing

in beeld krijgen



Take home…
21

1. Niet alles past: keuzes moeten in beeld

2. Problemen en uitdagingen: neem leefomgeving mee

3. Cultuuromslag taai (vissen)

Gemeentes:
m.e.r. helpt
• Proces
• Inhoud



Geluiden uit de praktijk
• Geen ‘blauwdruk’ maar wel graag stappenplan
• M.e.r.-plicht moet helder zijn
• “Maar dit eigenlijk alleen maar logisch, eigenlijk gewoon goed  

beleid maken”

“Nou ja, dit werkt goed, dit bestaat dus gewoon al 10 jaar ofzo?”
“Nu kan ik de opdracht en aansturing van het adviesbureau pas
goed doen”
“ Beleidsvrijheid ja, maar sturing landelijk of regionaal soms
ook nodig”
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https://vng.nl/nieuws/handreiking-afwegingskader-omgevingsvisie-nu-beschikbaar


2
3

participatie, college en raad, interne organisatie en
digitaliseren

Be
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8.Monitoring en evaluatie

informatiesysteem  
omgevingswet

7. Onderbouwing  
voorkeurs-
alternatief (visie)

III Toetsing en monitoring
6.Bepaal voor alle  
alternatieven:
• Halen doelen?
• Effecten leefomgeving?

Advies  
Cie  

m.e.r.

m.e.r.-
rapport

Visie

1b. Opgaven  
bijv. RES, NOVI

3. Meetbaredoelen

1d. Wensen,  
identiteit,  

coalitieakkoord

1c. Bestaand  
beleid

en taken

Milieueffectrapportage voor omgevingsvisies  
Logische stappen in een iteratiefproces

I Verzamelen en verkennen

2.Samenstellen beperkt aantal ambities

1a. Staat van  
leefomgeving

Set BSet A Set C

5.Combineer tot  
onderscheidende,  

integrale  
alternatieven

II Integreren en onderscheiden
4.Oplossingen per onderwerp  

(gezondheid, klimaat)

NRD

Advies  
Cie  

m.e.r.

Volledig overzicht in  
handreiking

M.e.r.  
inhoudsvereisten  
hiermee compleet

Volg een gratis  
kennissessie bij ons



We houden contact
Willemijn Smal – 0302347625  
wsmal@eia.nl
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Omgevingsplan Boekel
Plan geeft invulling aan eerdere  
sterke visie ‘Vitaal buitengebied’.

Agrariërs gaan stoppen,  
buitengebied kwetsbaar.
Hoge bestaande milieubelasting.

Gezondheid Boekelaar onder  
druk: o.a. luchtkwaliteit is daar  
debet aan.
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Boekel het plan
Veranderingen toestaan en tegelijkertijd ambities hoger zetten

Dus andere dan agrarische activiteiten toestaan:
• mits deze meer doen voor gezondheid dan landelijk nodig
• mits deze uit ‘menukaart’ Vitaal platteland kwaliteit  

toevoegen

Open normen, onderbouwd uit visie.

‘meldingsplicht' of 'gelijkwaardigheidsregels’ in omgevingsplan.
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Boekel het MER
Verdergaande maatregelen voor geur en fijnstof

Foto van de leefomgeving in detail

Alternatieven: volledig agrarisch vs visie: visie scoort beter

Invulling toekomst onzekerder: elke 5 jaar evaluatieronde.  
Maatregelen achter de hand.
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Cultuuromslag: minder precieze regels. Meer op ‘visie’. Goede visie  
hiervoor essentieel.
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Doel Katwijk:
Integratie ruimtelijk beleid en  
kaderstellend besluit

Advies:
• Verken randvoorwaarden en  

ontwikkelingen
• Concretiseer ambities
• Onderzoek sturingsfilosofie

Omgevingsvisie Katwijk (R&D advies)
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MER bij de Omgevingsvisie  
Onderzoek naar haalbaarheid  
van ambities en doelen,  
analyse van risico’s en kansen

Advies MER:
- Uitwerking in programma’s,  

bewaak integraal karakter
- Monitoringsplan opstellen

Omgevingsvisie Katwijk (toetsing)
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Ambitie = sociaal, innovatief en  
duurzaam
Vertaald in 7 doelstellingen
• Economie
• Energie
• Stedelijk gebied
• Inclusief en sociaal
• Mobiliteit
• Gezond en veilig
• Landschap en erfgoed

Van ambities naar 7 doelstellingen
31



Aanbrengen van focusPer 
thema analyse van  Analyse van huidige
situatie en

toekoms
t:
autonome ontwikkeling

Richten op de 
urgente thema´s  
waar (bij)sturing 
gewenst is.

Hulp bij het 
maken van  



Doelstellingen beoordeeld op  
basis van ambities

Kansen en risico’s van doelen  
in beeld

Haalbaarheid doelen en  
aandachtspunten voor  
vervolguitwerking

Kansen en risico’s in beeld
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OV en MER bevatten  
oplossingsrichtingen en  
maatregelen,
Maar geen  
alternatieven

Voorbeeld mobiliteit  
had in visie gekund!
• Langzame routes
• OV
• Robuust netwerk

Alternatieven en keuzen
34



Film Omgevingsvisie Katwijk
https://www.commissiemer.nl/actueel/nieuws/verbinding-fysiek-en-
sociaal-domein
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https://www.commissiemer.nl/actueel/nieuws/verbinding-fysiek-en-sociaal-domein


Haven-stad Amsterdam
(lange) transformatie bestaand  
bedrijventerrein naar wonen/werken

Invulling flexibel

MER gaat over risico’s en kansen

Met levend informatiesysteem: in  
toekomst integraal milieubelang  
meewegen ‘dashboard’

Maatregelen achter de hand
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Film havengebied Amsterdam
https://www.youtube.com/watch?v=8Un-kZnQl9U
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https://www.youtube.com/watch?v=8Un-kZnQl9U


Opgave Haven-Stad
• Gebiedstransformatie
• Haven en industrie wordt  

wonen en werken
• Gefaseerde aanpak
• Hoge ambities

• Mobiliteit
• Duurzaamheid
• Stedelijke kwaliteit
• Economie

Amsterdam Haven-Stad
38



Amsterdam Haven-Stad
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MER – Ontwikkelstrategie:
• Leefomgevingsfoto
• Voorkeurskeuzes
• Spelregelkader
• Dashboard
• Dynamisch  

monitoringssysteem



Amsterdam Haven-Stad
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Conclusies:
• Inzet verschillende  

instrumenten
• Bestuurlijke keuzes  

onderbouwd
• Monitoring volgt nog, met  

advies Commissie



Omgevingsvisie Brabant
Heel veel participatie

Daaruit veel ambities,  
doelen, wensen

Ook op het gebied  
van manier van  
werken/cultuur
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Omgevingsvisie Noord-Brabant
• Veel hoge ambities: Breng focus aan

• Vergeet eigen taak/invloed niet: basis op orde toegevoegd

• Nog geen botsproeven; wel duidelijk dat niet alles tegelijk kan

• Brabant werkt programma’s uit: mét MER om milieubelang te  
laten meewegen

• Integraliteit bewaken met monitoring en waar nodig bijsturing
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Cultuurom-
slag:

binnen eigen  
organisatie en  
in contact met  

anderen



Participatie
44



Klimaatadaptatie in MER
• Voer stresstest uit

• Breng kwetsbaarheid voor klimaatverandering (effecten en risico’s) in
beeld

• Gebruik Klimaateffectatlas als hulpmiddel

• Bepaal en beoordeel mogelijke adaptatiemaatregelen
• Maatregelen afhankelijk van tijdshorizon, kosten/baten en neveneffecten
• Bepaal ook kansen voor verbetering leefomgeving

• Ga goed om met onzekerheden
• No-regret-maatregelen
• Denk na over maatregelen ‘achter de hand’
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Energietransitie in MER
Bepaal (in afstemming RES):
• energiebehoefte

• mogelijkheden voor energiebesparing en gebruik duurzame  
energiebronnen

• bijdrage van deze mogelijkheden aan lokale en regionale energie- en  
emissiereductiedoelstellingen

• Mogelijkheden energieambitie te koppelen aan andere gebiedsambities

• gevolgen en risico’s energiestrategieën
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Gezondheid in MER
• Inventariseer kansen en knelpunten

Met GGD, bewoners, maatschappelijke organisatie

• Definieer ambities
• Gezondheidsbescherming (b.v. luchtverontreiniging, geluidhinder)
• Gezondheidsbevordering (ruimtelijke inrichting, fiets-

/wandelmogelijkheden, groen, recreatie-/sportfaciliteiten)
• Bevorderen gezond gedrag (b.v. roken, voeding, etc.)

• Werk uit en beoordeel alternatieven
Bepaal mogelijkheden mee te liften met ander beleid (b.v. klimaat,  
mobiliteit)
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Omgevingsvisie

Rotterdam –

ROER (planMER)

Webinar Aan de slag met de Omgevingswet 

21 januari 2021

Gábor Everraert 

projectmanager omgevingsvisie



De vragen vooraf 

1. Hoe is de keuze voor de MER tot stand gekomen en waarom noemen wij 

het een ROER?

2. (Hoe) helpt de parallelle roer procedure bij het schrijven van de visie?

25-3-2021 Voorbeeldpresentatie 2



Op weg naar de eerste Omgevingsvisie Rotterdam

25-3-2021 Voorbeeldpresentatie 3



Omgevingsvisie Rotterdam =

▪ Inspirerend toekomstbeeld

▪ Koers en kader voor ruimtelijke 

ontwikkeling op middellange en 

lange termijn *

▪ Biedt houvast voor ontwikkelingen *

▪ Een uitnodiging om samen stad te 

maken

Omgevingsvisie Rotterdam 2020 4



De opzet van de Omgevingsvisie Rotterdam

Omgevingsvisie Rotterdam 2020 5

GEBIEDEN

Binnenstad +

Ontwikkelzone A-Z

Rotterdam Zuid

Haven

Kleine Kernen

…

KOERS

Eigenheid: toen, nu, later

Ruimte voor groei van de stad

Ruimte voor transities

• Nieuwe economie

• Mobiliteitstransitie

• Energietransitie

• Klimaatadaptatie

KERNBESLISSINGEN

• Keuzes

• Opties

• Procesafspraken 

(manieren van werken)

• Agendering



Vijf perspectieven voor Rotterdam

Omgevingsvisie Rotterdam 2020 6



Uitwerking in Kernpunten

25-3-2021 Omgevingsvisie Rotterdam 7

1. Verdichten binnen de bestaande stad waarmee de stad versterkt wordt

2. Maatschappelijke voorzieningen groeien mee met de stad en worden intensiever en inclusiever benut 

3. Versterking bestaande en ontwikkeling nieuwe HOV-netwerk als drager voor verstedelijking op stedelijke en regionale schaal 

4. Ruim baan voor voetgangers en fietsers 

5. Ontwikkeling nieuwe en transformatie bestaande oeververbindingen Rotterdam

6. We verbinden de Rotterdamse parken, singels, boulevards, straten en landschap rondom de stad tot een groen/blauwe 

structuur om de stad te koelen, water op te vangen en een gezonde, attractieve ruimte te creëren voor alle Rotterdammers. 

7. De Rotterdamse Rivieren zijn de slagaders van Rotterdam en verbinden de stad, regio en de wereld

8. Voldoende én divers aanbod van woonruimte, werkruimte op wijkniveau 

9. Gebundelde renovatie-aanpak voor toekomstbestendige wijken 

10. Concentreren en intensiveren van ruimte voor bedrijven met een hoge milieucategorie in bepaalde gebieden om de 

economische transitie een plek te geven 

11. Ruimte geven aan bedrijvigheid die de nieuwe economie vormgeeft

12. Passende ruimte voor efficiënte en emissievrije stadslogistiek; logistiek als randvoorwaarde voor verstedelijking en bouwsteen 

voor een circulaire economie

13. We versterken de vrijetijdseconomie en bewaken balans tussen rust en reuring

14. Inzetten op het beperken van de energievraag, het hergebruiken van reststromen en duurzaam opwekken van stroom

15. We kiezen voor een energiemix waarbij we hoogwaardige bronnen inzetten voor hoogwaardige vraag

16. Rotterdamse cultureel en stedenbouwkundig erfgoed benutten in de ontwikkeling van de stad. 



25-3-2021 Omgevingsvisie Rotterdam 8

Kaartbeeld ruimtelijke hoofdkeuzes 



ROER = Rotterdamse omgevingseffectrapportage

Omgevingsvisie Rotterdam 2020 9



Effectbeschrijving m.b.v. beoordelingskader

1025-3-2021 Voorbeeldpresentatie



Beoordelingskader ROVI

Aspect Indicator Parameter Toetsing ROVI

Woonomgeving

Wonen en woonomgeving

Kwaliteit woningen

Verandering in (bouwtechnische) kwaliteit van 
de woningvoorraad 

Expert Judgement -
kwalitatief

Verandering in het aanbod van 
levensloopbestendige woningen

Expert Judgement -
kwalitatief

Aanbod woningen Mismatch tussen vraag en aanbod. 
Expert Judgement -
kwalitatief

Stille woongebieden
Verandering in de beschikbaarheid van stille 
plekken in woongebieden

Expert Judgement -
kwalitatief

Voorzieningen

Mate van nabijheid en bereikbaarheid
Expert Judgement -
kwalitatief

Mate van multifunctioneel gebruik
Expert Judgement -
kwalitatief

Aanbod beschikbaarheid (inclusief 
betaalbaarheid)

Expert Judgement -
kwalitatief

Mobiliteit

Verandering in aantal verkeersslachtoffers en 
de beleving van verkeersveiligheid

Expert Judgement -
kwalitatief

Verandering in het percentage schone 
verplaatsingen

Expert Judgement -
kwalitatief

Woonomgeving

Verandering in kwaliteit en areaal van 
openbare ruimte

Expert Judgement -
kwalitatief

Verandering in de PET waarde (hitte)
Expert Judgement -
kwalitatief

Welzijn

Inclusiviteit

Verandering in de sociale index
Expert Judgement -
kwalitatief

Verandering in de toegankelijkheid banen 
binnen 45 minuten

Expert Judgement -
kwalitatief

Verandering in ervaring beschikbaarheid 
voorzieningen

Expert Judgement -
kwalitatief

Verandering in aandeel ‘sterke schouders’ en 
vitale beroepsgroepen in de wijk

Expert Judgement -
kwalitatief

Sociale samenhang Verandering in participatie
Expert Judgement -
kwalitatief

Sociale veiligheid Verandering in de veiligheidsindex
Expert Judgement -
kwalitatief



Samenvattend  

1. Hoe is de keuze voor de MER tot stand gekomen en waarom noemen 

wij het een ROER?

Onderdeel van een iteratief proces waarbij richtinggevende keuze voor een 

lange termijn vastgelegd worden. Breedheid van Ow en de Rotterdamse 

Omgevingsvisie vragen om een breder beoordelingskader.

2. (Hoe) helpt de parallelle roer procedure bij het schrijven van de visie?

Vanwege de breedte van de visie en de vaak nog onduidelijke formulering 

van doelstellingen en resultaten helpt de werkwijze (planMER) bij het 

aanscherpen of evt zelfs laten vervallen van een keuze. 

25-3-2021 12



Dank voor uw aandacht!

25-3-2021 Voorbeeldpresentatie 13



van

Noodzakelijk KWAAD 
naar

Wettelijk goed

PRAKTIJKERVARING
Omgevingseffectrapportage bij de Omgevingsvisie



Wouter de Boer

• Programmamanager Omgevingswet gemeente Katwijk

• “Ervaringsdeskundige” Omgevingswet – Omgevingseffectrapportage

• 2017-2018: Omgevingsvisie Katwijk

• 2020-2021: Omgevingsvisie Drimmelen (Altena, Geertruidenberg)



Waarom ook nog een
MER?

• Omgevingsvisie: globaal, hoofdlijnen, 
integraal, ambities geen plannen

• Papieren tijger, boterbriefje, 
noodzakelijk kwaad, vorm, duur

• Katwijk: Natura2000, zeejachthaven, 
randweg, Valkenhorst

• Drimmelen: Natura2000 (Biesbosch), 
woningbouw, agrarische sector, 
recreatie en toerisme



Als een omgevingsvisie NIET 
mer-plichtig is, is het de vraag of 

het wel een omgevingsvisie is



DRIMMELEN

De OER als 
afwegingsinstrument 
voor te maken keuze

Foto’s maken en verschillen zoeken



DAG: Drimmelen – Altena - Geertruidenberg



Lerend ontwikkelen met de OER

• Leefomgevingsfoto
• Waarden
• Ambities
• Keuzes
• Botsproeven
• Effecten
• Afweging
• Keuze

OER



KATWIJK

De OER als onderdeel 
van het (toekomstig) 
afwegingskader



Omgevingsvisie 2.0



Omgevingseffectrapport

Wettelijk goed
• Brengt in beeld wat je nog niet weet
• Helpt tijdens het proces van ambitie naar keuze en doelstelling
• Maakt de Omgevingsvisie concreter, realistischer
• Is aanzet voor afwegings-toetsingskader en monitoring naar de toekomst
• Prettige samenwerking met de commissie

Noodzakelijk kwaad
• Verplicht
• Blijft best nog een zoektocht (ook samen met de commissie m.e.r.)
• Is nog steeds ook een kostbaar instrument



?



Aan de Slag met de Omgevingswet:

Irma Dekker
(irma.dekker@minbzk.nl)

Jelle Troelstra
(jelle.troelstra@minbzk.nl)

Sprekers tijdens webinar: 

Gemeente Rotterdam: Gabor Everraert 

Gemeente Katwijk: Wouter de Boer

Commissie mer: Willemijn Smal 

Expert mer RHDHV: Tijmen van de Poll

Facilitatie: Veronique Maronier

83

Royal HaskoningDHV:

Veronique Maronier
(Veronique.Maronier@
rhdhv.com)

Maarten Cornelissen

Tijmen van de Poll
(tijmen.van.de.poll@rhdhv.com)

Maarten Wansink
(maarten.wansink@rhdhv.com)

Heeft u vragen, 
aanvullingen, inzichten of 
een verzoek? 
Voor meer informatie 
neem contact met ons op.

Organisatie van de webinar

mailto:irma.dekker@minbzk.nl
mailto:jelle.troelstra@minbzk.nl
mailto:Veronique.Maronier@rhdhv.com
mailto:tijmen.van.de.poll@rhdhv.com
mailto:mark.groen@rhdhv.com
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