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07 april 2021

Welkom 

 Woningbouw in gemeentelijke omgevingsvisies – Suzanne Lansbergen. 
 Ervaringen van gemeente Eindhoven – Jean van Zeeland. 
 Ervaringen van gemeente Nijmegen – Maarten van Ginkel.
 Interbestuurlijke samenwerking en de Woondeal – Michelle van Dijk en Bas Böhm. 
 Reflectie op verstedelijking en verdichting – Mark Groen. 
 Paneldiscussie aan de hand van vragen en stellingen. 
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Agenda



Woningbouw in omgevingsvisies
Hoe gaan gemeenten hiermee om? 

Suzanne Lansbergen
7 april 2021



7 april 2021

Even voorstellen
 Suzanne Lansbergen
 BSc Sociale Geografie en Planologie, 

Universiteit Utrecht
 Stagiaire Ruimtelijke Ontwikkeling 

Royal HaskoningDHV
 Organisatie webinars omgevingsvisie 

en gezondheid, m.e.r., woningbouw, 
energietransitie en klimaatadaptatie. 
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Actualiteit 
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De woningbouwopgave
Landelijke opgave: 
 Huidig (2020) woningtekort van 331.000 woningen (4.2% v.d. voorraad). 
 In 15 jaar netto toename van 1.063.400 woningen nodig (2.1%). 
 Plancapaciteit bedraagt 836.800 woningen (100%) voor de komende 10 jaar. 

Landelijke opgave die regionaal en lokaal gerealiseerd moet worden. 
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Omgevingsvisie 
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Een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele 
fysieke leefomgeving. 

Instrument om vorm te geven aan samenhang tussen relevante 
onderdelen en aspecten van de fysieke leefomgeving van de 
rechtstreeks daarbij betrokken belangen. 
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Nationale Omgevingsvisie (2020)
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Provinciale omgevingsvisies
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Omgevingsvisie Gelderland (2018): 

Omgevingsvisie Noord-Holland (2018): 
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Woningbouw in gemeentelijke omgevingsvisies
 Bovenregionale en nationale belangen spelen een belangrijke rol.
 Passende plannen en realisatie ervan ligt uiteindelijk bij de gemeenten. 
 Toenemende concurrentie met andere ruimteclaims door beperkte beschikbare ruimte. 
 Opgaven verschillen sterk per gemeente. 
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Omgevingsvisie Delft: 

Omgevingsvisie Almelo: 
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Opgaven wonen
 Betaalbare en passende woningen. 
 Woningen van het gas / energietransitie
 Klimaat adaptieve woningen en 

leefomgevingen.
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 Vergrijzing en zorg voor thuiswonenden 
ouderen. 

 Bewoning van verouderde 
recreatieparken. 

 Huisvesting van statushouders en 
arbeidsmigranten.  
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Aanpak woningbouw in omgevingsvisies

1. Vanuit perspectief wonen
 Wonen heeft eigen hoofdstuk. 
 In dit hoofdstuk worden 

andere thema’s integraal 
opgenomen. 
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2. Woningbouw wordt benaderd vanuit 
andere opgaven
 Wonen komt voor in hoofdstukken van 

opgaven. 
 Wonen wordt integraal opgenomen in 

andere opgaven. 

Westland Delft ZwolleNieuwegein



7 april 2021

Westland

Wonen valt onder Goed Toeven. 

 Passend wonen; 
 Betaalbaar wonen;
 Groen-inclusief wonen;
 Duurzaam wonen;
 Aardgasvrij wonen. 
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Delft
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Nieuwegein

Vier opgaven: 
 Verbonden met de 

stad, verbonden met 
elkaar; 

 Fijne en groene stad 
met een levendig 
centrum; 

 Een 
toekomstbestendige 
stad voor jong en 
oud;

 Een bedrijvige stad in 
een sterke regio. 
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Zwolle
 Fysiek groeien naar 

een compacte stad; 
 Majeure gebieden; 
 Zwolse visie op 

hoogbouw; 
 Voorwaarden voor 

goede 
verstedelijking. 
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Wat is het verschil? 
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Omgevingsvisie en

wonen 

Webinar d.d. 7-04-2021

Jean van Zeeland

Strategisch adviseur stedelijke  

j.van.zeeland@eindhoven.nl

Tel. 0621836151

mailto:j.van.zeeland@eindhoven.nl


Lerende wijs, start met light-versie

‘Alles omvattend‘  → lerende wijs stappen zetten
1e vast te stellen versie door de raad is een ‘light versie’

Versie 1.0 / een ‘light versie‘:
• Gebaseerd op ons bestaande beleid
• Voldoet nog niet aan alle vereisten van de OW (2023)
• Vaststelling door de raad

Versie 2.0:
• Ruimte voor nieuw beleid & verfijning van versie 1.0
• Vaststelling na 2021 → voldoet aan alle vereisten
• Vaststelling door de raad



Tot stadkoming visie



Opbouw visie

In Eindhoven zien we de volgende stedelijke opgaven
1) Gezonde groei van de stad

2) Aantrekkelijk en hoogstedelijk centrum

3) Slimme en duurzame mobiliteit en goede stedelijke bereikbaarheid

4) Leefbare, sociale wijken met een sterke identiteit

5) Duurzame en concurrerende economie

6) Energietransitie

Ambitie



Woonmilieus en verdichting



Aantrekkelijk en hoogstedelijk
centrum 

Werken aan een levendig en 
aantrekkelijk centrum, met meer 
en unieke plekken om te wonen. Een 
centrum waar veel te doen is voor 
iedereen. 



Leefbare en sociale wijken met 
sterke identiteit

Wijken die leefbaar en veilig zijn 
met een aantrekkelijke openbare 
ruimte. Een stad waar alle 
Eindhovenaren prettig kunnen 
wonen, werken en leven. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiRgMqjwYjgAhVIaVAKHYqhD_YQjRx6BAgBEAU&url=http://www.westsidestores.nl/&psig=AOvVaw3vlAgQYqikBTQbmjQ0sB-Q&ust=1548491157682119


Gebied Centrum en NW
Vastgoed
Programma grond

Programma verkeer
Programma openbare ruimte
Gebied NW

Programma’s Milieu, Openbare ruimte, water, 
duurzaamheid, groen

Programma RO (incl erfgoed)
Gebied Centrum
Programma Wonen
Programma groen

Gebiedsprogramma’s bestaande stad
Programma RO (incl erfgoed)
Maatschappelijk vastgoed
Programma Wonen
Programma groen

Programma’s Duurzaamheid, openbare 
ruimte, milieu
Maatschappelijk vastgoed



Hoe draagt wonen bij?

Ambitie

Werkelijkheid

Trend 



Hoe draagt wonen bij?

Opgave

Hoogstedelijk

Leefbare wijken



Hoe draagt wonen bij?

Afstemming

Woningbouw
programma

Nadere uitwerking van de Omgevingsvisie: 
Komt tot stand in afstemming met de corporaties, de regio en de 
stad. In principe een bevoegdheid van het college van B&W.  



Cyclisch werken

Visie vaststellen

Plan vaststellen
Heldere regels

Doelen
bereikt?

Uitvoering bepalen



Samenwerken aan de opgave 

Hoe geven we samen uitvoering aan de stedelijke opgaven? 
Wat is de passende rol van de gemeente? 

• Actief samenwerken
• Meerwaardebenadering (combineren van opgaven)
• Sturen op kwaliteit (hoofdstructuur)
• Regionale, stadbrede en gebiedsgerichte benadering
• Maatwerk per gebied
• Betaalbaar houden van onze ambitie 



Omgevingsvisie Nijmegen



Nijmegen stad in beweging  



Bespreking kernopgaven 

voor Nijmegen

Presentatie platform 31

januari 

2018

Start Proces 

Omgevingsvisie

Tijdpad Omgevingsvisie

december 

2018

februari 

2018

september / 

oktober 

2018

Start gespreksronde 

staat van de stad

 Opgaven voor 

Nijmegen

 Thema’s 

Omgevingsvisie

Stadsgesprekken

Open uitnodiging 

Raad

januari 

2019

Uitkomsten 

stadsgesprekken

 Thema’s en 

prioriteiten

 Aandachtsgebieden 

 Procesgang 

november 

2019

Week van de Stad

 Open uitnodiging avondprogramma

 Afsluiting WvdS en lezing 

Rijksbouwmeester

Ras en 

Omgevingsvisie

Regionale adaptatie 

strategie

Mei 2019

Coalitieakkoord

Opgaven voor Nijmegen

april

2018

januari 

2019

Stads brede 

inloopbijeenkomst

Informatiemarkt

Raadsbehandeling

 Omgevingsvisie incl. 

zienswijzen, adviezen

 OER

 Uitvoeringsagenda 

Wonen

 Gebiedsvisie TPN-West

September/okt 

2020

2 maart 2020

Inventarisatie Ontwerp Vaststelling







RUIMTELIJKE

KEUZES



1. We kiezen voor een compacte, dynamische stad
2. We kiezen voor toekomstbestendige wijken
3. We kiezen voor een groene, gezonde stad
4. We kiezen voor duurzame mobiliteit
5. We werken aan de energieopgave
6. We kiezen voor een groter centrumgebied
7. We kiezen voor sterke campussen
8. We omarmen het kanaal



“Er moeten veel woningen
bij. Het levert de meeste
Maatschappelijke meerwaarde
op als je die compacter
bouwt in een stedelijke 
omgeving. Een gemengd 
gebied heeft veel
voordelen: het reduceert
ruimtegebruik en mobiliteit,
is levendiger en adaptiever, 
delen wordt makkelijk, is 
gewild, het stimuleert 
innovatie en geeft een impuls 
aan de omgeving.”

Daan Zandbelt, Rijksadviseur



Behoud van het omringende landschap, we gaan niet meer uitbreiden 

We kiezen voor een compacte, dynamische stad



Behoud van het omringende landschap, we gaan niet meer uitbreiden 

We kiezen voor een compacte, dynamische stad

15.000 woningen

15.000 banen 

2020-2040



“De mensen uit Nijmegen
vertellen hoe fijn zij zich
voelen in deze stad, want
je hebt immers alles in de
buurt: bossen, grote parken
en rivieren. De mensen uit
Nijmegen zijn allemaal
trots op hun eigen buurtje,
zijn tolerant ten opzichte
van de ander en zij zijn
lief voor hun medemens.
Zo worden dromen 
verwezenlijkt, zo worden 
bruggen gebouwd zo houden 
Nijmegenaren
elkaar scherp.”

Janneke Bos, De mensen
uit Nijmegen



We kiezen voor toekomstbestendige wijken



“Voor bescherming
en bevordering van de
Gezondheid van onze inwoners 
is ook een gezonde 
leefomgeving van groot belang.
Dit bereiken kan alleen maar 
via een integrale aanpak in de 
fysieke leefomgeving. Deze 
omgevingsvisie is een goede 
eerste stap.”

Patrick Klaassen &
Wim van Doorn, GGD 
Nijmegen



We kiezen voor een groene, gezonde stad



Thermenplein Groene oever aan de Waahavenl

Promenade  aan de Waal Park aan de Waal 

We kiezen voor een groene, gezonde stad



“Kies voor een stad 

waarin lopen, 

fietsen, bewegen,

sport en spel een 

vanzelfsprekendheid

zijn. Een stad die 

verleidt tot gezond

gedrag.”

Ad de Bont, 

stedenbouwkundige

Urhahn stedenbouw & 
strategie



We kiezen voor duurzame mobiliteit 



Woonopgaven

Voor wie?

 1- en 2 persoonshuishoudens 

 Starters, lage en middeninkomens 

 Studenten

Gericht inzetten op ouderen en 
kwetsbare doelgroepen

Wat? 
 Appartementen
 Sociale huur
 Middeldure huur
 Koop tot 280.000

 Levensloopgeschikt
 Woonmilieu: 

• Stedelijk compact 
• Functiemenging en bereikbaar

Waar?
Focusgebieden Omgevingsvisie 

Korte termijn: 
Waalsprong, Waalfront

Hoe? 
 Samenwerking via Woondeal
 Plancapaciteit verhogen, 

woningbouwversnelling
 Instrumenten per segment
 Afspraken corporaties
 Gebiedsgerichte uitwerking van de 

opgaven



Stedelijk Programma

Minimaal 10.000 woningen tot 2030 (en 15.000 tot 2040)

30% sociale huur

15% middeldure huur

20% koop tot 280.000 

2.000 studentenwoningen

Bijzondere doelgroepen / woonvormen



Station en 
binnenstad

Kanaalzone

2021
Business cases met Rijk 

opstellen 
meerjarig 

investeringsperspectief

2020
Stationsgebied

€ 5 miljoen woningbouwimpuls 
BO MIRT: € 116 miljoen aanpak 

stationsgebied 

Kanaalzone
€ 2,5 miljoen 

500 tijdelijke woningen
Woningbouwimpuls 1e fase 

Winkelsteeg? 

Work in progress:
Ambitiedocument Kanaalzone 

Gebiedsvisie Winkelsteeg
Ontwikkelagenda Dukenburg

+ 3.500 woningen

+ 5.000 woningen



Meer duiding na vaststelling gebiedsvisie 

Meer duiding na vaststelling gebiedsvisie 

Meer duiding na vaststelling gebiedsvisie 

Actualisatie groenstructuur met geactualiseerde 
hoofdboomstructuur

Uitwerkingen en actualisaties







Nationale Omgevingsvisie - woningbouw

• Verstedelijkingstrategieën

• 6 woondeals, en daarbinnen (goeddeels):
• 14 grootschalige woningbouwlocaties

Integrale woningbouwopgave is omvangrijker dan de slagkracht 

van de gemeente, de provincie of het rijk alleen



Woondeal regio Arnhem-Nijmegen in uitvoering

• Afspraken gemaakt over hoe we gezamenlijk de het woningtekort aanpakken: 18 gemeenten, 
provincie en het Rijk, met steun van ontwikkelaars en corporaties. In de Woondeal staat het 
Wat en HOE centraal.

• Samen met regio Foodvalley werkt de regio Arnhem-Nijmegen aan een 
Verstedelijkingsstrategie. Uit deze trajecten volgen de antwoorden op het Waarom en Waar.



Doelstellingen

• Aanpak woningtekort: 40.000-60.000 woningen in de regio tot 2040

• Afspraken (63) over: plancapaciteit, versnellingslocaties, betaalbaarheid, circulair en 
conceptueel bouwen, bijzondere aandachtsgroepen op de woningmarkt, complexe 
gebiedsontwikkelingen, leefbaarheid

• Samenwerking/uitvoeringsplan: 
• Publiek: Ambtelijk kernteam, managementoverleg, bestuurlijk overleg

• Publiek-privaat: via vier inhoudelijke lijnen (tempotafels)



Resultaten na 1 jaar

• Korte lijntjes

• Gerichte inzet (heffingskorting voor 4.000 woningen, WBI Stationsgebied en 
Kanaalzone, MIRT-besluit stationsgebied, Programma Leefbaarheid en Veiligheid 
Arnhem-Oost, stikstofproblematiek, etc)

• Betere publiek-private samenwerking rondom woningbouwplannen

• Samen optrekken richting o.a. Kabinetsformatie

Een omgevingsvisie helpt bij interbestuurlijk samenwerken!



Woningbouw en Omgevingsvisies

Mark Groen
07 april 2021
Project related
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Wat zien we in de praktijk? (1)
 Zwolle +12.000 urbaan
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Wat zien we in de praktijk? (2)
 Nijmegen +15.000

7



Woningbouw en Omgevingsvisies | 07 april 2021

Wat zien we in de praktijk? (3)
 Breda +25.000, vooral hoogstedelijk ontwikkelen
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Mooie plannen, maar is dit genoeg?
 Kernwoorden woningbouw in omgevingsvisies

 Hoogstedelijk
 Functiemenging
 Een gezonde stad
 Klimaatadaptief

 Moeten we naar een Regionale Woningbouw Strategie (RWS)?

 Meer regie: Zesde Nota Ruimtelijke Ordening?
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Aan de Slag met de Omgevingswet:

Irma Dekker
(irma.dekker@minbzk.nl)

Jelle Troelstra
(jelle.troelstra@minbzk.nl)

Gemeente Nijmegen: Maarten van Ginkel & Bas Böhm. 
Gemeente Eindhoven: Jean van Zeeland. 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties: Michelle van Dijk. 

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

Jan de Wit
(jan.de.wit@rhdhv.com)

Suzanne Lansbergen
(suzanne.lansbergen
@rhdhv.com)

Mark Groen
(mark.groen@rhdhv.com)

Maarten Wansink
(maarten.wansink@rhdhv.com)

mailto:irma.dekker@minbzk.nl
mailto:jelle.troelstra@minbzk.nl
mailto:jan.de.wit@rhdhv.com
mailto:suzanne.lansbergen@rhdhv.com
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