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Presentatie 

• Even voorstellen 

• Wat betekent de Omgevingswet voor 
visievorming? 

• Wat zijn de kansen voor de ondergrond? 

• Vragen 

 

 

 



Gerwin Gabry 

• Sociaal-geograaf/planoloog 

• Visievorming  

• Binnen- en buitenland 

• Cursussen Omgevingswet 

• Werkgroepen Cie mer  

• Pilotcoach Groningen 

 













STRUCTURE PLAN 

RIYADH | SAUDI ARABIA 



 



De Omgevingswet  

of 



Omgevingsvisie 

• Integrale visie 

• Lange termijn-keuzes leefomgeving 

• Beleidsmatige basis 

• Vervangt 5 sectorale plannen 
– structuurvisie (ruimtelijke ordening) 
– het waterplan 
– het milieubeleidsplan 
– het verkeers- en vervoerplan 
– de ruimtelijke aspecten van de natuurvisie uit de 

voorziene Wet natuurbescherming 

• Verplicht voor rijk, provincie ..en gemeente 



Leertraject Pilots  
Omgevingsvisie (I&M) 



Ervaringen Pilots 

• Cultuurverandering 

• Participatie 

• Integraliteit en samenhang 

• Digitalisering 

• Planvormingsproces  

• Gerichtheid  

• Actuele thema’s 



Identiteit(en) 

Kernkwaliteiten 

Beleidsdoelstellingen 

Initiatieven 

Visievorming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

abstractieniveau 



Omgevingsvisie 

Integraal afwegingskader 
/omgevingswaarden 

Omgevingsplan 

Vergunningen 

Omgevingswet  

 

 

 

 

 

 

 

 

abstractieniveau 



Stappen in omgevingsvisie  

benoemen 
kernkwaliteiten 
en identiteiten  

gebieds-
indeling 
maken 

per gebied 
bepalen 

wenselijke 
omgevings-

waarden  

nagaan wat 
effecten van 
omgevings-
waarden op 
elkaar zijn 

wensbeeld 
vastleggen in 

omgevingsvisie 
en integraal 

afwegingskader 

uitvoerings-
paragraaf: 

omgevings-
waarden in 
programma 



OOg op de omgeving 

 



Schema omgevingswaarden 

 



Integraal afwegingskader 



 
Zorgappartementen 

Landschap naar 
binnen trekken 

landschapsontwikkeling 

beekherstel 

Behoud 
cultuurhistorie 

natuurontwikkeling 

Voorbeeld 
afweging 



Van sectoraal naar integraal werken 



Integrerend werken 

 



Cultuurverandering 

 



Stimulans cultuurverandering 

 
Samenwerking in integraal 
team met ambassadeurs 

Participatie/coproductie 
met de samenleving 

GIS als gezamenlijk 
platform 

Ontwerp en verbeelding 
Omgevingskwaliteit/  

gebiedsindeling 

Acht weken! 

Integraal afwegingskader / 
intake-team 

Integrale opgaven en 
probleemeigenaars  

benoemen 

Interne participatie            
net zo belangrijk     

(college!) 

Omgevingsvisie is           
start van proces! 



 

Externe participatie  



De boer op 

 



 

Inspiratie en verleiding 





De omgevingsvisie is idealiter 

 

 

een integrale visie die de 
fysieke leefomgeving in 

2030/40 laat zien; 

een handleiding - geen 
blauwdruk -, die in een 

cyclisch proces up-to-date 
wordt gehouden; 

een inspiratiebron en 
stimulans voor nieuwe 

mogelijkheden, kansen en 
ideeën;  

de toetssteen waarlangs 
plannen, projecten, ideeën 

en initiatieven zullen worden 
gelegd (‘integraal 
afwegingskader’) 

een actieplan, dat bepaalt 
welke partijen 

verantwoordelijk zijn voor de 
besluitvorming, de 

financiering en de uitvoering; 

een digitaal raadpleegbare 
visie in inspirerende beelden 

en echt interactief 



Integreren ondergrond-bovengrond 

• Geen reden om de ondergrond integraal mee 

te nemen / Het onderwerp dringt nog niet 

door 

• (Nog) geen juridische afwegingskader en 

vertaling van doorwerking naar 

bovengrondse plannen 

• De verbanden en koppelingen tussen onder- 

versus bovengrond zijn nog niet helder 

• Ingrepen in de ondergrond vaak 

definitief/onomkeerbaar 



• Ingreep 
• Effecten op kwaliteit leefomgeving 
• (baten) 
• Saneren vervuilde locaties 
• Verbetering bodemkwaliteit 
• Ondergronds bouwen van niet-wenselijke functies 
• Ruimtelijke kwaliteit bovengronds 
• Bodemenergie (KWO / geothermie) 
• Duurzaamheid en onafhankelijkheid 
• Hemelwateropslag  
• Ontlasting riolering / compensatie 
• Grondwaterwinnning 
• Gezondheid 
• CO2 opslag 
• Reductie C02 

 





Geslaagd voorbeeld:  
Woerden Campinaterrein 

 Afscherming spoorweglawaai door bebouwing 
en geluidwal met parkeergarage 



THE GREAT GARUDA 
JAKARTA | INDONESIË 
 



 

SEA SPRING CITIES 



 




