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Omgevingsvisie: inhoud

• met oog op doelen Omgevingswet

• houdt rekening met samenhang van
• relevante onderdelen en aspecten fysieke leefomgeving, en;
• daarbij rechtstreeks betrokken belangen

• bevat hooflijnen
• kwaliteit fysieke leefomgeving
• voorgenomen ontwikkelingen, gebruik, beheer, 

bescherming, behoud van grondgebied
• het te voeren beleid

• houdt rekening met beginselen 
• voorzorg
• preventief handelen
• milieuaantastingen bij voorrang aan bron bestrijden 
• vervuiler betaalt 

2.1 Ow

2.1 Ow

3.2 Ow

3.3 Ow

Omgevingsvisie



Omgevingsvisie: proces

2.2 Ow
16.88 Ow/8.5 Ob
16.26/16.23 Ow

3.1 Ow

11.8 IO
11.9 IO

• Afstemming
• Participatie 

• Procedure afd. 3.4 Awb

• Verplicht voor gemeente, provincie en rijk

• Zelfbindend

• Overgangsrecht
• Rijk en provincie stelt vast, (voor) 2019
• Uitgestelde werking gemeentelijke visie (5 jaar)
• Gelijkstelling, voldoen aan artikel 3.2 en 3.3 Ow 

Omgevingsvisie



Samen met de Omgevingsvisie zijn programma’s de belangrijkste instrumenten voor 
beleidsontwikkeling (in beleidscyclus Omgevingswet)

• Bevat een uitwerking van het beleid voor ontwikkeling, gebruik, beheer, 
bescherming en behoud van de fysieke leefomgeving en/of

• Bevat maatregelen om aan omgevingswaarden te voldoen en/of

• Bevat maatregelen om een of meer andere doelstellingen voor de fysieke 
leefomgeving te bereiken 

(art 3.5 Ow)

Wat is het programma?



4 typen programma’s

1. Onverplichte programma’s 

2a. Verplichte programma’s volgend uit EU regelgeving 

2b. Verplichte programma’s  bij dreigende overschrijding 
omgevingswaarde

3. Programma’s met programmatische aanpak



Omgevingsvisie Programma’s

Karakter Strategisch, integraal, politiek-bestuurlijk Uitvoeringsgericht, (multi)sectoraal, 
strategische elementen mogelijk

Inhoud Ontwikkeling, gebruik, beheer, bescherming en 
behoud van de fysieke leefomgeving als geheel

Uitwerking beleid voor bepaalde sector of 
bepaald gebied bv. energietransitie, 
klimaatadapatatie 

Benadering samenhang 
tussen domeinen

Eén integraal ontwikkelingsbeleid voor fysieke 
leefomgeving

(Multi)sectoraal, inzetten op afstemming, 
coördinatie verschillende domeinen

Horizon Lange termijn Korte termijn

Werking Basis voor handelen van het visievaststellend 
orgaan en programma’s

Basis voor inzet maatregelen van het 
programmavaststellend orgaan over het 
desbetreffende onderwerp

Juridische status Bindt enkel visievaststellend orgaan 
(zelfbindend)

Bindt enkel programmavaststellend orgaan 
(zelfbindend). Behoudens uitzonderingen.

Vaststelling Gemeenteraad, Provinciale Staten, Minister BZK
College van B&W, Algemeen bestuur 
waterschap, Gedeputeerde Staten, Minister 
die het aangaat

Samenhang omgevingsvisie en programma’s







Bijlagen 



• Strategische visie voor de lange termijn 
voor de gehele fysieke leefomgeving

• Eén visie per bestuursorgaan voor hele 
grondgebied

• Verplicht voor Rijk, provincie, gemeente

Omgevingsvisie in de beleidscyclus



Type ‘maatregelen’ in een programma

• de inzet van communicatie- of 
informatie-instrumenten

• de inzet van financiële instrumenten, 
bijvoorbeeld gerichte inzet van 
overheidsinvesteringen of het 
beschikbaar stellen van subsidie

• het aanscherpen van bestaande 
omgevingsvergunningen

• afspraken met organisaties

• feitelijke/fysieke maatregelen

• …



Programma in relatie tot algemene regels

Wat neem je op in Algemene regels?

Juridische maatregelen (indien gewenst en 
aangekondigd in programma)

Voorbeelden:
Regels voor activiteiten

Functies aan locaties en regels

Omgevingswaarden (optioneel)

Beoordelingsregels voor vergunningen

Een Programma met Programmatische 
aanpak




