


Omgevingsvisie: gewoon doen! 

Ervaringen gemeente Oisterwijk

Franzel Bergevoet

8 februari 2018



Inhoud workshop

Ervaringen delen omgevingsvisie
• Achtergrond
• Relatie met omgevingswet
• Proces
• Hoe werkt het
• Toekomstbestendigheid 
• Tips en leerpunten  

Interactie is welkom! 
• Stellingen en vragen
• Reacties en suggesties



Achtergrond 

• In 2013: nieuwe structuurvisie

• Gekozen om het in de vorm van een 
omgevingsvisie te gieten



Omgevingsvisie: wat wil ik mogelijk maken 





Stelling 1: 

Hou de visie beperkt tot een aantal 
wezenlijke doelstellingen; het is niet 
mogelijk om alle thema’s hierin op te nemen 
en uit te werken



Relatie omgevingswet

Op welke wijze hierop geanticipeerd:

- Product van onszelf 

- Bewust aantal ‘nieuwe’ thema’s 
meegenomen

• leefbaarheid, gezondheid 

- Benoemen kwaliteiten en inhoudelijke 
ambities

- Vooral kaders

- Rol overheid/gemeente

- Dynamische vorm (website) 



Stelling 2: 

Gezondheid is een belangrijk nieuw thema 
en moet een plek krijgen in de visie 



Vraag: 

Hoe kun je stakeholders/bewoners bij dit 
proces betrekken? 

Wanneer heb je voldoende mensen laten 
meedenken? 



Proces 

• Enquête uitgezet

• Bijeenkomsten binnenstedelijk en 
buitengebied 

• Sessie raad 

• Bijeenkomst koplopers 

• Notitie hoofdlijnen

• Verwerkt in ambities (GGD)

• Ter inzage legging ontwerp

• Vaststelling (december 2016)





Hoe werkt het 

https://omgevingsvisie-oisterwijk.nl/



Stelling 3: 

een omgevingsvisie is eigenlijk niet zoveel 
anders dan een structuurvisie: een andere 
verpakking met dezelfde inhoud 



Toekomstbestendigheid 

• Monitoren

• Uitvoeringsplan

• Flexibel

• Aanpassingen snel mogelijk 



Stelling 4: 

Het is niet handig om het 
implementatieproces te beginnen met een 
omgevingsvisie:

1. eerst moet de ambitie zijn vastgesteld! 

2. eerst moet de provinciale visie er zijn 



Tips 

• Maak gebruik van kennis van anderen

• Begin! Oefenen in manier van denken, 
experimenteren

• Neem het bestaande beleidskader als 
uitgangspunt en kijk wat je los wilt 
laten/extra wilt opnemen

• Wees flexibel zodat aanpassingen mogelijk 
zijn 



Leerpunten

• Had nog explicieter keuze voor bepaalde 
thema’s gemaakt kunnen worden

– In samenspraak met anderen 

• Thema’s nog verder uitwerken

• Rol gemeente nog verder uitwerken

• Kan dus zijn dat aanpassing nodig is



Tips tijdens workshops

Tijdens de workshops zijn de volgende tips gegeven:

- Probeer gebiedsgerichte gesprekken te voeren met 

bewoners/stakeholders. 

- ‘estafettegesprekken’: stel over een thema enkele vragen en laat 

de mensen deze vragen doorsturen naar anderen die na 

beantwoording ook weer de vragen doorsturen. 

- Borg dat nieuw beleid omgevingswetproof is: bijvoorbeeld door dit 

als onderwerp in je format college/raadsvoorstellen op te nemen.

- Zorg dat nieuw beleid makkelijk ingepast kan worden in de 

omgevingsvisie

- Als er gebieden zijn onderscheiden (bijvoorbeeld in de visie): 

probeer ander beleid ook gebiedsgericht op te stellen

- Gemeenten zijn verplicht om iedere vier jaar gezondheidsbeleid 

op te stellen. Probeer te kijken of een koppeling mogelijk is met 

de instrumenten binnen de omgevingswet. 


