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EEN UITGELEZEN KANS 

OMGEVINGSVISIE
LAND VAN CUIJK 

2023 OMGEVINGSWET IN WERKING   

1 WET   
4 BESLUITEN 

procedures & kwaliteitseisen               activiteiten & bouwwerken 

1 wet in plaats van 26 wetten 

de Belemmeringenwet Privaatrecht, de Crisis- en herstelwet, de Interimwet stad-en-milieu-benadering, 
de Ontgrondingenwet, de Planwet verkeer en vervoer, de Spoedwet wegverbreding, de Tracéwet, de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, de Wet ammoniak en veehouderij, de Wet geurhinder en veehouderij, de Wet hygiëne 
en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, de Wet inzake de luchtverontreiniging en de Wet ruimtelijke 

ordening, de Waterwet, de Woningwet, de Wet milieubeheer, de Monumentenwet 1988, de Wet beheer 
rijkswaterstaatswerken, de Spoorwegwet, de Wet lokaal spoor, de Wet bereikbaarheid en mobiliteit: ruimtelijke 

doorwerking, de Wet luchtvaart, de Mijnbouwwet, etc.

4 besluiten i.p.v. 120 besluiten 

GEMEENTERIJK PROVINCIE



16-9-2022

2

minder minder 
regels regels 
s.v.p.  s.v.p.  

en a.u.b.in en a.u.b.in 
begrijpelijke begrijpelijke 

taal  taal  

- integrale benadering:
- kortere procedures, minder onderzoek 
- lokaal maatwerk mogelijk  
- open voor nieuwe ideeën: nee-tenzij wordt ja-mits 

- één loket voor burgers en bedrijven 
- één omgevingsplan
- verplicht gebaseerd op een visie
- participatie verplicht: hoe is niet bepaald

EENVOUDIGER & BETER       

RIJK GEMEENTE PROV.
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BIJZONDER ZORGPLICHT 

artikel 1.7 

Een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn activiteit 
nadelige gevolgen kan hebben voor de fysieke leefomgeving, 
is verplicht maatregelen te nemen om die gevolgen te voorkomen. 

Voor zover dat niet mogelijk is, is hij verplicht die gevolgen zo veel 
mogelijk te beperken of ongedaan te maken. 

Als ook dat onvoldoende mogelijk is, is hij verplicht de activiteiten 
achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs van hem kan 
worden gevergd. 

OMGEVINGSWET
richtinggevend principe 

VAN 3 OMGEVINGVISIES 
NAAR 1 OMGEVINGSPLAN        
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VAN 3 OMGEVINGVISIES 
NAAR 1 OMGEVINGSPLAN        

GEM.

RIJK PROV.

PROGRAMMAS PROGRAMMAS

VISIE

VISIE

VISIE

PROGRAMMAS

OMGEVINGS

PLAN

OMGEVINGS

VERORDENING

OMGEVINGS

BESLUITEN

aan de hand van
- doelen en keuzes uit de omgevingsvisie
- oude regels die overgeheveld worden (bruidsschat) 
- nieuwe regels om kwaliteit en veiligheid te borgen

CULTUUROMSLAG       

VAN
toetsen 

of een idee past in
bestemmingsplan  

NAAR  
meedenken 

of, hoe en waar een 
idee het best past   
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INHOUDELIJKE VERBREDING        

VAN

ruimtelijke 
ordening  

NAAR  

landschap 
natuur
gezondheid
klimaat
wonen
werken
energie
mobiliteit
veiligheid 
…
…

sectoraal  integraal

SYSTEEM-INNOVATIE          

VAN

draagvlak verwerven   

NAAR  

draagvlak opbouwen 

PARTICIPEREN
stimuleren - inventariseren - mobiliseren  

organiseren - faciliteren      
communiceren 

realiseren
evalueren 
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BEVAT BESCHRIJVING
- fysieke kwaliteit van leefomgeving 
- beleid, gebruik, beheer, bescherming, behoud, etc.

HOUDT REKENING MET ‘EUROPESE’ BEGINSELEN
- voorzorgsbeginsel
- preventief handelen
- voorrang voor aanpak bij de bron 
- vervuiler betaalt

IS ONTSTAAN DOOR BETREKKEN VAN 
- bestuursorganen 
- maatschappelijke organisaties 
- bedrijven & burgers 

DRIE EISEN
OMGEVINGSVISIE

PARTICIPATIE

vier prioriteiten: 

1. duurzame economie, 
2. klimaat en energie, 
3. sterke steden en regio’s  
4. toekomstbestendig landelijk gebied

drie afwegingsprincipes bij beleidskeuzen:

1. voorrang voor combinatie van functies: dubbeldoel
2. kenmerk en identiteit gebied centraal
3. voorkomen van afwentelen: in tijd & in plaats

PRIORITEITEN 
& PRINCIPES  

NOVI
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HET WAT: 
DOELSTELLINGEN

CONCURRERENDE
DUURZAME
ECONOMIE

BRABANT
SLIMME

NETWERK-
STAD

DE 
BASIS

OP
ORDE

CIRCULAIR

KLIMAAT-
PROOF

IN 
2050

ENERGIE
NEUTRAAL

IN
2050

veiligheid 
gezondheid

omgevingskwaliteit

- maximaal inzetten op  
terugdringen van emissies

- stimuleren van innovaties 
waardoor minder emissie

- tegengaan van geurhinder 

- verminderen van neerslag in 
natuurgebieden.

WAT GAAN WE - IN IEDER GEVAL- DOEN     

DE BASIS OP ORDE

hier en daar 
in landelijk gebied 

te hoge concentraties 
schadelijke stoffen in 
lucht, bodem en water 

aantoonbaar ongezond voor 
mens en natuur 

eerst en vooral van belang: 
verdere beperking van de impact van de primaire landbouw door  

emissies vanuit de veehouderij en de gevolgen van het gebruik               
van mest- en gewasbeschermingsmiddelen
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- steeds beter       
landelijke normen zijn minimum 

- meerwaarde-creatie 

- pro-actief en preventief 
voorzorg en aanpak bij de bron 

- kwaliteit boven kwantiteit
van meer naar beter (circulair)

- technische én sociale innovatie 

HET HOE: DE KERNWAARDEN    

UITGANGS
PUNTEN
VOOR 
ONS

HANDELEN

WE
GAAN
VOOR

HET ONTWIKKELPROCES   
1 integrale participatie: kop-staart
2 begin bij behoeften bewoners en bedrijven
3 visie: waar willen we naar toe 
4 definieer samen kernkwaliteiten
5 benoem maatstaven / criteria / normen   
6 benoem knelpunten en problemen
7 leg vast hoe daarmee omgegaan wordt
8 opties: bevriezen, veranderen, ontwikkelen      
9 eis nieuwe activiteiten: kwaliteit versterken

10 gebiedsgerichte uitwerking       

JE EIGEN OMGEVINGSVISIE              TIP-1
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RICHTINGGEVEND     

1 de natuurlijke rijkdom van het gebied 
2 welzijn en gezondheid van mensen 
3 de gemeenschap / de sociale samenhang  
4 de economische bedrijvigheid
5 ….

DE KERNKWALITEITEN               TIP-2

HANTEER EEN DRIESLAG     
VISIE

1 CRITERIA
op welke aandachtsgebieden let je?
waar kijk je allemaal naar?

2 MAATSTAVEN 
welk aspect is daarbij van belang

waar steek je de peilstok in?    

PLAN
3 NORMEN 

wanneer is het goed? 
maak het jezelf makkelijk: 
definieer de kritische ondergrens 

waaronder het niet meer goed is 

WIKKEN & WEGEN               TIP-3
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overzicht omgevingsvisies van gemeenten en provincie  

KIJK & VERGELIJK                 TIP-4

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX- 1vRKt5vhiMur-

yURzhZmC6QSeWyFihm8CUsymUfBoPFHGgA47vt3lvoDhHuG8WnmxarJ8g

Vw-_nN-2am/pubhtml

VRAGEN, OPMERKINGEN, TIPS, SUGGESTIES    

mailhetfrank@gmail.com

FRANK VAN DEN DUNGEN    

DIT PROJECT WERD MEDE MOGELIJK 
GEMAAKT DOOR EEN FINANCIELE 

BIJDRAGE VAN                                        
DE PROVINCIE NOORD BRABANT 
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