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De gemeentelijke omgevingsvisie V 

Voorwoord 
 

Het omgevingsrecht in Nederland maakt een ingrijpende verandering door. Een groot aantal wet-

ten en besluiten met betrekking tot de fysieke leefomgeving wordt gebundeld, geïntegreerd en 

vereenvoudigd tot een nieuwe Omgevingswet. Deze nieuwe wet brengt ook een aantal nieuwe in-

strumenten met zich mee, waaronder de omgevingsvisie en het omgevingsplan.  

 

De wet en deze instrumenten zijn voor iedereen nieuw. Dat wil zeggen dat gemeenten, adviesbu-

reaus, ontwikkelaars en dergelijke allemaal bekend moeten worden met de wet en de relevante 

instrumenten. Dit geldt ook voor adviesbureau Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht B.V. Hoewel 

algemeen directeur Frans Tonnaer al een geruime tijd voorvechter is van het gemeentelijke omge-

vingsplan en derhalve zijdelings betrokken is bij de totstandkoming van de Omgevingswet, is er bij 

de adviseurs van zijn adviesbureau nog nauwelijks kennis over de nieuwe Omgevingswet. Tot op 

heden volgen de adviseurs de nieuwe wet op hoofdlijnen en worden ze regelmatig bijgepraat door 

Frans Tonnaer. Een diepgaande kennis met betrekking tot de instrumenten omgevingsvisie en om-

gevingsplan was niet aanwezig. 

 

Ook voor mezelf was de Omgevingswet een nieuw verhaal. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik me 

er nog maar nauwelijks mee bezig had gehouden. Terwijl ik op zoek was naar een geschikt onder-

werp voor mijn afstudeerscriptie, kwam ik op straat een van de adviseurs van Tonnaer tegen. Ik 

kende hem al omdat ik tijdens mijn Hbo-opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie bij Tonnaer 

Adviseurs in Omgevingsrecht B.V. ben afgestudeerd. Enorm toeval dat ik hem trof, want het ad-

viesbureau was juist die tijd van plan om contact met me op te nemen. Dit omdat het resultaat van 

mijn vorige afstudeerperiode, een standaard toelichting voor bestemmingsplannen in stedelijk ge-

bied, verouderd was en aan een actualisering toe was. Na nummers uitgewisseld te hebben werd ik 

nog diezelfde week al gebeld en kon ik op gesprek komen.  

 

Gedurende dit gesprek bleek dat er naast de actualiseringsopdracht nog een mooie opdracht klaar 

lag, mits ik daar interesse in had. Het betrof een onderzoek naar de vormgeving van de gemeente-

lijke omgevingsvisie. Adviesbureau Tonnaer had namelijk een offerteverzoek binnengekregen voor 

het opstellen van een structuurvisie. Echter, gezien de huidige herziening van het omgevingsrecht 

en de aanstaande intrede van de omgevingsvisie als vervanger van de structuurvisie, leek het ad-

viesbureau Tonnaer interessant om samen met deze gemeente een omgevingsvisie op te stellen in 

plaats van een structuurvisie. Hiermee zou de gemeente een van eerste gemeenten in Nederland 

zijn die een dergelijk instrument tot haar beschikking heeft en is Tonnaer Adviseurs in Omgevings-

recht B.V. een van de eerste adviesbureaus die ervaring heeft opgedaan met het opstellen van een 

dergelijke visie. Het mes snijdt in dat geval aan twee kanten.  

 

Ik besloot in te gaan op het voorstel van adviesbureau Tonnaer en onderhavige scriptie is daarvan 

het resultaat. De reden waarom ik dit besluit heb gemaakt is simpel: ik hoop dat het mes voor mij 

ook aan twee kanten zal snijden. De ene zijde snijdt al prima. Immers, ik heb een onderzoek ge-

daan naar de vormgeving van de gemeentelijke omgevingsvisie. Hierbij heb ik ontzettend veel op-

gestoken over de nieuwe Omgevingswet en haar instrumenten. Een interessante scriptie is hiervan 
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het resultaat. De andere zijde van het mes zal moeten gaan snijden zodra ik de Master Planologie 

definitief heb afgerond en het werkveld ga betreden. Ik hoop met mijn kennis over de Omgevings-

wet en vooral de omgevingsvisie mijn voordeel te doen op een lastige arbeidsmarkt. 

 

Of het mes ook daadwerkelijk aan twee kanten zal snijden of niet, dat moet in de nabije toekomst 

gaan blijken. Hoe dan ook ben ik een aantal personen dank verschuldigd. Om te beginnen is dit 

mijn begeleider van de Radboud Universiteit, Peter Martin Ache. Ik dank hem voor de begeleiding 

en feedback, met name in de beginfase toen ik mijn onderzoeksopzet moest gaan vormgeven. 

Hoewel de gesprekken door onze taalbarrière vaak lastig waren, heb ik alles toch wel een plaats 

kunnen geven in mijn onderzoek. 

 

Vervolgens zou ik graag de medewerkers van adviesbureau Tonnaer willen bedanken, met in het 

bijzonder directeur Frits Peters. Hoewel ik geen vaste begeleider had gedurende mijn onderzoek, 

heb ik diverse keren met hem kunnen sparren over de omgevingsvisie en hoe deze vormgegeven 

zou kunnen worden. Daarnaast wil ik algemeen directeur Frans Tonnaer bedanken voor zijn kennis 

die hij met me heeft gedeeld. Ik heb veel van hem opgestoken gedurende een aantal presentaties 

van hem die ik heb bijgewoond, maar ook tijdens gesprekken op het kantoor konden we prima van 

gedachten wisselen. Voorts wil ik Armando Snijders, Joop van Kempen, Willem Leenders en Ru-

dolph Klarenaar bedanken voor hun input en feedback op stukken die ik hen liet lezen. Ook Patrick 

Blom, voormalig werknemer van adviesbureau Tonnaer, wil ik bedanken. Voornamelijk in het begin 

van mijn onderzoek hebben we regelmatig gediscussieerd over het instrumentarium van de nieuwe 

Omgevingswet en de omgevingsvisie in het bijzonder. Na zijn vertrek bij adviesbureau Tonnaer viel 

er voor mij wat dat betreft wel even een gat. Gelukkig was de sfeer tussen de collega’s onderling 

prima, waardoor ik altijd met veel plezier op kantoor aan mijn onderzoek kon werken. Ik wil dan 

ook alle (ex-)collega’s bedanken voor de prettige werksfeer en het in mij gestelde vertrouwen. 

 

Voor mijn onderzoek heb ik een aantal interviews afgenomen met professionals uit het vakgebied. 

Het gaat hierbij om de volgende personen: mw. S. Beekman (gemeente Eindhoven), dhr. E. Theu-

nissen (gemeente Kerkrade), dhr. K. Jans (gemeente Maastricht), mw. R. Kuppers (gemeente 

Meerssen), dhr. J. de Graaf (gemeente Mook en Middelaar), mw. I. van Enckevort en dhr. P. Kuij-

pers (gemeente Peel en Maas), dhr. B. Bomhoff (provincie Limburg), mw. E. Vos (provincie Noord-

Brabant) en dhr. J. Troelstra (ministerie van Infrastructuur en Milieu). Ik wil hen allen hartelijk dan-

ken voor hun tijd en inspanning om mijn vragen te beantwoorden. Ik kijk terug op prettige vraagge-

sprekken waarbij ik veel heb geleerd over hoe de praktijk tegen de omgevingsvisie aankijkt. 

 

Tot slot wil ik nogmaals iedereen hartelijk bedanken die op wat voor manier dan ook een bijdrage 

heeft geleverd aan mijn onderzoek en afstudeerscriptie. Ik kijk terug op een leerzaam en interes-

sant onderzoek waarvan dit rapport het resultaat is. Hopelijk dat het voor u als lezer net zo leer-

zaam en interessant is als voor mezelf! 

 

Eindhoven, 14 januari 2014 

 

F.A.M. van Gompel 



De gemeentelijke omgevingsvisie VII 

Samenvatting 

 

Het Rijk is momenteel bezig met een grootschalige herziening van het stelsel voor het omgevings-

recht. Op deze manier wordt getracht het stelsel voor het omgevingsrecht efficiënter in te richten. 

Momenteel is dit stelsel complex en versnipperd. Bovendien heeft de maatschappij en de fysieke 

leefomgeving zich door de jaren heen verder ontwikkeld en hebben er zich diverse veranderingen 

en nieuwe ontwikkelingen voorgedaan waar nauwelijks een antwoord op kan worden gegeven 

vanuit het huidige stelsel voor het omgevingsrecht. Een oplossing waar het Rijk mee aan de slag is 

gegaan, is de herziening van het stelsel voor het omgevingsrecht. Dit betekent onder meer dat 

tientallen wetten en besluiten die binnen dit stelsel gelegen zijn, alsmede enkele andere wetten en 

besluiten die in andere domeinen gelegen zijn, met elkaar worden geïntegreerd. Het resultaat hier-

van is een centrale Omgevingswet voor de gehele fysieke leefomgeving. 

 

De herziening van het stelsel voor het omgevingsrecht brengt ook consequenties met zich mee ten 

aanzien van het huidige instrumentarium zoals deze nu binnen de ruimtelijke planning wordt ge-

bruikt. Er zullen zes instrumenten centraal komen te staan, te weten de omgevingsvisie, de decen-

trale regels, de algemene regels voor activiteiten in de fysieke leefomgeving (algemene rijksregels), 

het projectbesluit en de omgevingsvergunning. In dit onderzoek wordt nader ingegaan op de om-

gevingsvisie en dan met name op gemeentelijk schaalniveau. Het onderzoek is namelijk ontstaan 

vanuit adviesbureau Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht B.V., dat graag zou willen weten hoe ze 

het instrument omgevingsvisie het beste (inhoudelijk) zou kunnen vormgeven zodat deze aansluit 

bij de wensen en behoeften van gemeenten. Op deze manier hoopt het adviesbureau als een van 

de eerste adviesbureaus het product te kunnen aanbieden aan de klant. 

 

Het onderzoek is tweeledig opgezet en bestaat uit een theoretisch en een empirisch deel. In het 

theoretische deel is middels een literatuuronderzoek gezocht naar de mogelijke eigenschappen van 

de (inhoudelijke) vormgeving van een gemeentelijke omgevingsvisie. Daarbij is eerst gekeken naar 

de context en de achtergrond van respectievelijk de herziening van het stelsel voor het omgevings-

recht en het instrument omgevingsvisie. Omdat de omgevingsvisie volgens het Rijk een strategisch 

plan is waarin een bestuursorgaan keuzen in de fysieke leefomgeving in samenhang beschrijft, is 

voorts gekeken naar de eigenschappen van strategische plannen. Daarbij is gekeken naar de histo-

rie van de ruimtelijke planning en zijn enkele belangrijke verschuivingen nader bestudeerd. Daar-

naast is de omgevingsvisie volgens het Rijk een integraal plan. Om die reden is ook gezocht naar de 

definitie van integraliteit, welke typen integratie van toepassing kunnen zijn en in welke vorm. Tot 

slot tracht het Rijk met de omgevingsvisie een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling. 

Daarom is ook ten aanzien van duurzame ontwikkeling gezocht naar een definitie en wat voor ge-

volgen deze heeft voor de (inhoudelijke) vormgeving van de gemeentelijke omgevingsvisie. 

 

Het literatuuronderzoek, waarbij specifiek is gekeken naar strategische plannen, integratie en 

duurzame ontwikkeling, heeft geresulteerd in een aantal mogelijke eigenschappen van de gemeen-

telijke omgevingsvisie. Deze eigenschappen zijn vervolgens verpakt in een negental hypothesen en 

enkele subhypothesen. Zo wordt over de gemeentelijke omgevingsvisie gesteld dat deze een ka-

derstellend plan is, dat ze een indicatief plan is, dat ze een open wensbeeld biedt voor de toe-
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komst, dat ze een dynamisch plan is, dat ze een visie bevat voor de lange termijn (10 tot 20 jaar), 

dat ze gebiedsdekkend is en dat ze vooral procesmatig bijdraagt aan duurzaamheid. Voorts wordt 

gesteld dat er in de gemeentelijke omgevingsvisie diverse uitspraken worden gedaan, te weten uit-

spraken over de huidige situatie (ontwikkelingen, sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen), uit-

spraken over toekomstige ontwikkelingen (maatschappelijke ontwikkelingen en trends), uitspraken 

over de gewenste toekomstige situatie (voornemens, wensen en ambities) en uitspraken over de 

uitvoering (uitvoeringsstrategie). Ten slotte wordt gesteld dat de gemeentelijke omgevingsvisie een 

integraal plan is, in die zin dat er horizontale integratie zal plaatsvinden middels harmonisatie waar 

dit noodzakelijk is, en coördinatie van de overige omgevingsaspecten. Er zal geen verticale integra-

tie plaatsvinden, wordt hieraan toegevoegd. 

 

In het empirische deel van het onderzoek is middels een doelgerichte heterogene steekproeftrek-

king gekeken of de theoretische bevindingen (de hypothesen) door de uitvoeringspraktijk worden 

ondersteund. Daarbij zijn de gemeenten Meerssen, Mook en Middelaar (kleine gemeenten), Kerk-

rade, Peel en Maas (middelgrote gemeenten), Eindhoven en Maastricht (grote gemeenten), de 

provincies Limburg en Noord-Brabant en het ministerie van Infrastructuur en Milieu geïnterviewd. 

Adviesbureau Tonnaer is werkzaam binnen de provincie Limburg en Oost-Brabant. Daarom zijn 

voor de interviews gemeenten en provincies benaderd die binnen dit werkveld gelegen zijn. In de 

interviews zijn per organisatie beleidsmedewerkers middels een open vraaggesprek gevraagd naar 

hun mening ten aanzien van de gemeentelijke omgevingsvisie en hun ervaringen met het huidige 

instrumentarium. Daarbij is specifiek ingegaan op de eigenschappen van strategische plannen, in-

tegratie en duurzame ontwikkeling, zoals deze naar voren zijn gekomen uit het theoretische deel. 

 

Ten slotte zijn de theoretische en empirische bevindingen met elkaar vergeleken en is op basis 

hiervan een aantal conclusies getrokken. Zo is geconcludeerd dat de gemeentelijke omgevingsvisie 

inderdaad kaderstellend zal zijn, in die zin dat de visie kaders vormt waarbinnen initiatieven kun-

nen worden ontplooid en het bestuursorgaan ruimte heeft om ten aanzien van deze initiatieven 

besluiten te nemen. Hoewel sommige gesprekspartners zouden willen dat er in de omgevingsvisie 

ook concrete harde uitspraken worden gedaan, is hiervoor onder de rest van de geïnterviewde 

personen weinig draagvlak gevonden. Er is namelijk geconcludeerd dat de gemeentelijke omge-

vingsvisie indicatief en zelfbindend van aard is, en derhalve geen bindende uitspraken zal bevatten. 

 

Verder is geconcludeerd dat de gemeentelijke omgevingsvisie een open wensbeeld voor de toe-

komst biedt, in die zin dat een gemeente aangeeft waar men naartoe wil, zonder dat het eindbeeld 

vastligt. Zodoende blijft er voldoende ruimte om op externe ontwikkelingen te reageren, initiatie-

ven te ontplooien en afwegingen te maken ten aanzien van bepaalde besluiten. Een volgende con-

clusie die dan ook is getrokken, is dat de gemeentelijke omgevingsvisie een dynamisch plan zal zijn. 

Dynamisch wil enerzijds zeggen dat binnen het plan voldoende ruimte wordt geboden om verande-

rende wensen en behoeften op te vangen, anderzijds betekent dit dat de visie partieel kan worden 

herzien om zodoende nieuwe ontwikkelingen en trends in de omgevingsvisie op te nemen. Monito-

ring en evaluatie zijn inherent aan de actualiteit en daarmee kwaliteit van de omgevingsvisie. 

 



De gemeentelijke omgevingsvisie IX 

Een andere conclusie die kan worden getrokken, is dat de gemeentelijke omgevingsvisie een visie 

voor de lange termijn bevat. De lengte van deze termijn is niet concreet, maar afhankelijk van een 

behoefte. Enerzijds gaat het om de behoefte om voor een bepaalde periode beleid vast te stellen 

en doelen te bepalen waar men aan het eind van die periode wil staan, anderzijds kan na verloop 

van tijd de behoefte ontstaan om de visie (partieel) te herzien om zodoende beter aan te sluiten bij 

de actualiteit en nieuwe voorziene ontwikkelingen. Over het algemeen kan worden gesteld dat een 

visie een looptijd zal hebben van tien tot vijftien jaar na vaststelling visie, met een doorkijk van vijf-

tien tot twintig jaar na vaststelling van de visie. Bij deze doorkijk gaat het om minder concrete of 

zelfs globale beleidslijnen. Een langere looptijd is niet reëel omdat de maatschappij daarvoor te dy-

namisch is en de toekomst te onzeker. Een kortere looptijd is ook niet wenselijk, omdat gemeenten 

een of meerdere projecten binnen de looptijd van de omgevingsvisie willen afronden en derhalve 

minimaal tien jaar nodig hebben. 

 

In de planningsliteratuur is gevonden dat er grofweg vier typen uitspraken in een strategisch plan 

kunnen terugkomen, te weten uitspraken over de huidige situatie, uitspraken over toekomstige 

ontwikkelingen, uitspraken over de gewenste toekomstige situatie en uitspraken over de uitvoe-

ring. Uiteindelijk is op basis van de empirische bevindingen geconcludeerd dat de nadruk ligt op de 

voornemens. In de gemeentelijke omgevingsvisie wil een gemeente immers aangeven waar men 

naartoe wil en waar men over een bepaalde periode wil staan. Het is echter wel belangrijk dat deze 

voornemens realistisch zijn. Daarom dienen deze te worden gemotiveerd op basis van een be-

schrijving van de huidige situatie en toekomstige ontwikkelingen. Deze beschrijving hoeft overigens 

niet uitgebreid te zijn, omdat de omgevingsvisie anders niet meer zo goed leesbaar is en onhan-

teerbaar wordt. De uitspraken met betrekking tot de uitvoering, en dan met name uitspraken over 

de begroting, financiering, taakverdeling en een eventuele fasering, zullen terugkomen in de uit-

voeringsprogramma’s en –plannen. Wel dient er in de gemeentelijke omgevingsvisie een link met 

de uitvoeringsprogramma’s te worden gelegd, bijvoorbeeld door te verwijzen naar deze program-

ma’s of te vermelden dat de visie in dergelijke programma’s nader zal worden uitgewerkt. 

 

Voorts is geconcludeerd dat de gemeentelijke omgevingsvisie gebiedsdekkend zal zijn. Sommige 

gesprekspartners pleiten ervoor om over de gemeentegrenzen, en in het geval van grensgemeen-

ten ook over de landsgrenzen, heen te kijken. Een intergemeentelijke omgevingsvisie is volgens het 

ministerie van Infrastructuur en Milieu ook mogelijk. De gemeentelijke omgevingsvisie kan vervol-

gens, naar gelang hier behoefte aan is, gebiedsgericht worden uitgewerkt. Dit kan binnen de visie 

zelf geschieden, maar men kan er ook voor kiezen de omgevingsvisie gebiedsgericht uit te werken 

in een separaat plan. In dit laatste geval zal dit plan de status krijgen van een programma. 

 

Met betrekking tot het integrale karakter van de gemeentelijke omgevingsvisie is geconcludeerd 

dat er geen verticale integratie aan de orde zal zijn in die zin dat de gemeentelijke omgevingsvisie 

een planvorm betreft die op meerdere sturingsniveaus betrekking heeft. De gemeentelijke omge-

vingsvisie zal enkel op het strategische sturingsniveau aan de orde zijn en op tactisch en operatio-

neel sturingsniveau zullen respectievelijk het omgevingsplan en (uitvoerings)programma’s hun in-

trede doen als het gaat om gemeenten. Horizontale integratie, waarbij meerdere sectoren, thema’s 

en domeinen binnen een planvorm worden geïntegreerd, zal wel aan de orde zijn. De wijze van in-
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tegratie kan worden getypeerd als harmonisatie. Hierbij worden de thema’s, sectoren en domeinen 

zo veel mogelijk met elkaar in verband gebracht, tegen elkaar afgezet en uiteindelijk worden keu-

zen gemaakt waarbij rekening wordt gehouden met zo veel mogelijk thema’s. De verschillende 

thema’s en sectoren blijven wel afzonderlijk zichtbaar, bijvoorbeeld in afzonderlijke hoofdstukken, 

zodat een eventuele herziening op onderdelen zonder al te veel problemen kan plaatsvinden. 

 

Ten slotte is geconcludeerd dat met de gemeentelijke omgevingsvisie zowel inhoudelijk als pro-

cesmatig een bijdrage wordt geleverd aan duurzaamheid en duurzame ontwikkeling. Procesmatig 

omdat keuzen worden gemaakt voor de lange termijn, waarbij rekening wordt gehouden met (ne-

gatieve) effecten voor toekomstige generaties, aangrenzende gemeenten, hogere schaalniveaus, 

het milieu en de andere domeinen (economische en sociaal-culturele domein). Daarnaast kunnen 

ook inhoudelijke duurzaamheidsdoelstellingen in de omgevingsvisie worden opgenomen, zoals zui-

nig ruimtegebruik en de ladder voor duurzame verstedelijking. Duurzaamheid dient niet in een af-

zonderlijk hoofdstuk in de omgevingsvisie naar voren te komen. Duurzaamheid komt namelijk bin-

nen vrijwel ieder thema voor en dient dan ook per thema afzonderlijk te worden beschreven. 

 

Een mogelijke kanttekening aan het onderzoek is dat het aantal steekproefcases klein is. Daardoor 

is het wellicht lastig om de onderzoeksresultaten te generaliseren. Ook het feit dat de geïnterview-

de organisaties allen gelegen zijn binnen het werkgebied van de opdrachtgever van het onderzoek, 

adviesbureau Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht B.V., kan wellicht de indruk wekken dat de on-

derzoeksresultaten moeilijk te generaliseren zijn. Het gaat immers om gemeenten in de provincie 

Limburg en de provincie Noord-Brabant. Het zou kunnen dat in andere provincies anders op de 

stellingen wordt gereageerd dan in de betreffende provincies. Bovendien was het niet altijd duide-

lijk of de gesprekspartners namens de organisaties spraken waar ze werkzaam voor zijn, of dat men 

toch op persoonlijke titel sprak. Echter, het feit dat de empirische bevindingen niet significant af-

wijken van de algemene theoretische bevindingen, kan erop duiden dat de geïnterviewde beleids-

medewerkers voldoende representatief zijn om de onderzoeksresultaten te kunnen generaliseren 

voor de rest van Nederland. Ook andere aspecten, zoals de omvang of de stedelijkheidsgraad van 

de gemeente, spelen hierbij geen rol. De voorgenomen ontwikkelingen en de omvang hiervan, 

kunnen wel een rol spelen als het gaat om het gebiedsgericht uitwerken van de omgevingsvisie. 

Het lijkt er namelijk op dat naar mate er meer en grootschaligere ontwikkelingen aan de orde zijn, 

gemeenten meer behoefte hebben aan een gebiedsgerichte uitwerking van de omgevingsvisie dan 

wanneer er nauwelijks of kleinschalige ontwikkelingen aan de orde zijn. Deze signalen zijn in on-

derhavig onderzoek opgevangen, maar niet bevestigd. 

 

Een andere kanttekening die bij het onderzoek kan worden gemaakt, is de wijze waarop de litera-

tuurbronnen zijn gezocht en de onderzoeksgegevens uit zowel het theoretische als empirische deel 

zijn geïnterpreteerd. Wellicht dat een ander zoeksysteem of een andere interpretatie van de on-

derzoeksgegevens tot andere informatie had geleid. Om ervoor te zorgen dat de huidige onder-

zoeksgegevens zo veel mogelijk valide en generaliseerbaar zijn, is gebruik gemaakt van methoden- 

en bronnentriangulatie. Om die reden wordt dan ook gesteld dat de onderzoeksresultaten uit on-

derhavig rapport valide zijn en derhalve kunnen bovengenoemde conclusies ter harte worden ge-

nomen bij de inhoudelijke vormgeving van gemeentelijke omgevingsvisies. 
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Inleiding 1 

Hoofdstuk 1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Nederland heeft al enkele jaren te maken met een aantal belangrijke trends en ontwikkelingen op 

het gebied van ruimtelijke ordening. Het gaat hierbij met name om duurzame gebiedsontwikkeling, 

stedelijke herstructurering, bereikbaarheid, woningbouw, natuurontwikkeling, herbestemming van 

cultureel erfgoed, duurzame energie en waterbeheer (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 

2011; Kamerstukken II, 2011-2012a). De wet- en regelgeving die hierop van toepassing is, is veelal 

gelegen binnen het domein van het omgevingsrecht. Een aantal andere relevante wetten en rege-

lingen die hierop van toepassing zijn, ligt echter binnen andere domeinen, zoals de natuur- en mili-

euwetgeving. Deze wetten zijn overigens wel nauw verbonden met het omgevingsrecht. 

 

Nu bovenstaande ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving steeds vaker (in samenhang met el-

kaar) aan de orde zijn, blijkt het omgevingsrecht niet voldoende efficiënt te werken. Zeker niet als 

daarbij ook nog eens rekening moet worden gehouden met wetten uit de andere domeinen. De ve-

le wetten, algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) en planvormen die hieruit voortkomen, 

maken het omgevingsrecht een omvangrijk stelsel dat erg complex is. Daarnaast wordt door de uit-

voeringspraktijk een aantal problemen en knelpunten ervaren met betrekking tot de wet- en regel-

geving ten behoeve van de fysieke leefomgeving (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2011). 

Daarom heeft het kabinet ‘Rutte-I’, bestaande uit het CDA en de VVD, in zijn regeerakkoord ‘Vrij-

heid en verantwoordelijkheid’ (september 2010) aangekondigd maatregelen te gaan nemen (Minis-

terie van Infrastructuur en Milieu, 2011). Concreet betekent dit de ontwikkeling van een samen-

hangende Omgevingswet. Ook in het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ van het kabinet ‘Rutte-II’ is de-

ze maatregel overgenomen (Rutte & Samsom, 2012). 

 

In de Omgevingswet wordt een aantal maatregelen specifiek benoemd, waaronder de integratie 

van plannen en toetsingskaders (reductie van planvormen, besluiten en regels) en het vergroten 

van bestuurlijke afwegingsruimte (Kamerstukken II, 2011-2012a). In de Omgevingswet zullen zes 

rechtsfiguren centraal komen te staan (Kamerstukken II, 2011-2012c), te weten de omgevingsvisie, 

de plannen of programma’s, de algemene regels voor activiteiten in de leefomgeving, de decentra-

le regels (gemeentelijk omgevingsplan, provinciale omgevingsverordening en waterschapsverorde-

ning), de omgevingsvergunning en het projectbesluit. In onderhavig onderzoek wordt dieper inge-

gaan op de omgevingsvisie  

1.2 Probleemstelling 

Zoals in de kabinetsnotie ‘Stelselwijziging Omgevingsrecht’ van 9 maart 2012 wordt gesteld, is de 

integrale omgevingsvisie “een strategisch plan waarin een bestuursorgaan keuzen ten aanzien van 

de fysieke leefomgeving in samenhang beschrijft” (Kamerstukken II, 2011-2012c, p. 11). Echter, 

over de verdere vorm van een dergelijk plan wordt weinig vermeld. Wel wordt vermeld dat de om-

gevingsvisie wettelijk verplicht zal zijn voor provincies en facultatief voor gemeenten. Frans Ton-

naer (2012) werpt echter een balletje op over het verplicht stellen van de gemeentelijke omge-

vingsvisie. Dit twistpunt is het startpunt van onderhavig onderzoek. Het onderzoek zal zich echter 
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niet richten op het al dan niet verplicht stellen van het instrument. Evenmin heeft het onderzoek 

betrekking op wat de meerwaarde van het instrument voor gemeenten zou kunnen zijn. 

 

Het idee dat het instrument daadwerkelijk een meerwaarde kan hebben voor gemeenten, leeft 

echter wel bij Frans Tonnaer en zijn adviesbureau Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht B.V. Het 

adviesbureau zou deze dienst, het opstellen van een omgevingsvisie, graag willen aanbieden aan 

gemeenten. Waar het adviesbureau echter tegenaan loopt, is de inhoud en vormgeving van het 

product. Conform de conceptwettekst zullen nauwelijks voorschriften worden verbonden aan de 

vorm en inhoudelijke vormgeving van de omgevingsvisie (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 

2013a). Het adviesbureau zou graag te weten willen komen hoe ze het instrument het beste kan 

vormgeven, zodat deze aansluit bij de wensen van potentiële klanten (gemeenten) en het Rijk, dat 

het instrument heeft geïntroduceerd. In dit rapport wordt getracht hierop een antwoord te geven. 

1.3 Doel- en vraagstelling 

In dit onderzoek is onderzocht hoe de gemeentelijke omgevingsvisie op een zo effectief mogelijke 

wijze kan worden vormgegeven. In de kabinetsbrief van 9 maart 2012 wordt, buiten de stelling dat 

de omgevingsvisie een strategisch plan is, weinig vermeld over de vormgeving van het instrument. 

Verschillende Nederlandse planologen doen aanbevelingen (onder anderen De Roo & Voogd, 2007; 

Tonnaer, 2008; Van Tilburg, 2012), maar een diepere theoretische beredenering blijft veelal ach-

terwege. Wel is duidelijk dat integraliteit en duurzame ontwikkeling een belangrijke rol spelen bij 

de omgevingsvisie. In onderhavig onderzoek wordt zowel middels een theoretische als empirische 

beschouwing gekeken op welke wijze de gemeentelijke omgevingsvisie het beste (inhoudelijk) kan 

worden vormgegeven, rekening houdend met het strategische, integrale en duurzame karakter van 

de visie. 

 

Concreet is de doelstelling van dit onderzoek: “het doen van aanbevelingen aan opdrachtgever 

Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht B.V. voor de vormgeving en inhoud van een gemeentelijke 

omgevingsvisie, door in te gaan op het strategische karakter van dit instrument, de kernbegrippen 

integraliteit en duurzaamheid aan een kritische beschouwing te onderwerpen, en een analyse te 

maken van de ervaringen en voorkeuren van een aantal stakeholders.” De centrale vraag die hierbij 

is gesteld, luidt als volgt: “Op welke wijze kan een gemeentelijke omgevingsvisie het beste worden 

vormgegeven, op een dergelijke wijze dat zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met de doel-

stellingen van het Rijk zoals deze reeds voortvloeien uit de context, de lessen uit de theoretische be-

nadering en de ervaringen, meningen en voorkeuren uit de praktijk?” 

 

Het eerste deel van het rapport richt zich op de context. In deze context is ingegaan op de herzie-

ning van het omgevingsrecht, met in het bijzonder de nieuwe Omgevingswet en de plaats van het 

instrument omgevingsvisie binnen deze wet. Zo is gekeken naar de aanleiding voor de herziening 

van het omgevingsrecht, het doel van de herziening en het beoogde instrumentarium om dit doel 

te bereiken. Voorts is gekeken wat de omgevingsvisie exact inhoudt, welke eigenschappen aan het 

instrument zijn toe te dichten, welke planvormen in de omgevingsvisie dienen te worden geïnte-

greerd en hoe de omgevingsvisie te plaatsen is binnen de nieuwe Omgevingswet en ten opzichte 

van de overige instrumenten uit deze wet. 
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Aangezien de omgevingsvisie een ‘strategisch plan’ zal zijn, is door middel van een theoretisch on-

derzoek in de planningsliteratuur gezocht naar aanwijzingen over de vormgeving van strategische 

plannen. De resultaten hiervan komen terug in deel B van dit rapport. Hierbij is onder andere ge-

bruik gemaakt van publicaties van planners zoals Andreas Faludi (1986, 1989, 2000), Hans Mastop 

(1997), Barry Needham, Tim Zwanikken en Andreas Faludi (1997), Louis Albrechts (2001, 2004, 

2006), Michael P. Brooks (2002), John Friedmann (2004), Gert de Roo en Henk Voogd (2007), Um-

berto Janin Rivolin (2008), en Rod Burgess en Marisa Carmona (2009). Specifiek is gekeken naar de 

eigenschappen van ‘strategic planning’ ten opzichte van andere soorten planning, zoals master 

planning, conventional public planning en project planning. Daarnaast is gekeken naar het type 

plan dat voortkomt uit strategic planning. Op deze manier is een lijstje met eigenschappen opge-

steld waaraan een strategisch plan, volgens de planningsliteratuur, dient te voldoen.  

 

Daarnaast is bij de theoretische benadering ingegaan op een aantal specifieke eigenschappen die 

aan de omgevingsvisie worden toegedicht. Ten eerste is het begrip integraliteit aan een beschou-

wing onderworpen. Enerzijds is het integreren van wetten en plannen binnen het omgevingsrecht 

namelijk een doel van de herziening van het stelsel voor het omgevingsrecht (Ministerie van Infra-

structuur en Milieu, 2011). Anderzijds worden de termen integratie en integraal meerdere malen 

en in meerdere contexten genoemd in de kabinetsnotitie van 9 maart 2012. Wat exact wordt be-

doeld met deze termen, is niet geheel duidelijk. Ook binnen de (plannings)literatuur bestaan diver-

se opvattingen over dit begrip (zie onder anderen Coenen & Janssens, 1999 en Faure, 2000). In on-

derhavig onderzoek is gekeken wat in de planningsliteratuur over het algemeen wordt bedoeld met 

integraal. Daarnaast is gekeken op welke wijze met dit begrip moet worden omgegaan met betrek-

king tot de omgevingsvisie. In het bijzonder speelt daarbij de vraag of de plannen die in de omge-

vingsvisie zullen worden geïntegreerd, volledig in elkaar opgaan of dat ze alsnog een sectorale 

plaats krijgen binnen een parapluplan en er derhalve slechts sprake is van afstemming in plaats van 

integratie (Faure, 2000). 

 

Een tweede begrip dat centraal staat komt voort uit een achterliggende doelstelling van de omge-

vingsvisie: duurzaamheid (Kamerstukken II, 2011-2012c). Duurzaamheid is een begrip dat reeds ja-

ren terugkomt binnen de ruimtelijke planning. Binnen onderhavig onderzoek is nogmaals gezocht 

naar een karakterisering van het begrip duurzaamheid en wat dit betekent voor de (inhoudelijke) 

vormgeving van het instrument omgevingsvisie. Hierbij is onder andere gebruik gemaakt van het 

boek ‘Transitiemanagement’ van Rotmans (2003), waarin wordt ingegaan op duurzame ontwikke-

ling. 

 

De theoretische analyse van strategische planning, duurzaamheid en integraliteit heeft een aantal 

eigenschappen en kenmerken van de betreffende termen blootgelegd. Wanneer de gemeentelijke 

omgevingsvisie wordt gezien als een strategisch en integraal plan dat duurzaamheid beoogt, kan 

worden gesteld dat de eigenschappen en kenmerken zoals deze naar voren zijn gekomen uit de 

theoretische analyse, kunnen worden gezien als eigenschappen en kenmerken van de gemeentelij-

ke omgevingsvisie. Daarom vormen deze eigenschappen en kenmerken de onderzoekscriteria voor 

het empirische deel van het onderzoek en zijn ze verpakt in een aantal hypothesen.  
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Het derde deel van dit rapport, deel C, bevat de empirische analyse. Binnen deze analyse is door 

middel van een doelgerichte steekproef een aantal afzonderlijke steekproefcases (organisaties) 

onderzocht. Hierbij zijn per organisatie een of meerdere representatieve personen aan de hand 

van bovengenoemde onderzoekscriteria geïnterviewd. Op deze manier is geprobeerd te achterha-

len hoe de betreffende organisaties aankijken tegen (de eigenschappen van) strategische plannen, 

integraliteit en duurzaamheid. In het bijzonder is gevraagd hoe de organisaties de eigenschappen 

van strategische plannen, integraliteit en duurzaamheid zouden willen terugzien in de gemeentelij-

ke omgevingsvisie en wat ze ervan verwachten. Vervolgens zijn de resultaten van de interviews 

met de diverse organisaties onderling per hypothese met elkaar vergeleken. Zodoende is getracht 

verschillen en overeenkomsten tussen de verschillende organisaties aan het licht te brengen en 

vanuit het juiste perspectief te bekijken. Ook is gekeken of specifieke eigenschappen van de ver-

schillende organisaties zelf, zoals stedelijkheid, omvang (zowel qua oppervlakte als inwoneraantal) 

en de te verwachten ontwikkelingen, wellicht van invloed zijn op de onderzoeksresultaten.  

 

Ten slotte is op basis van de onderzoeksresultaten van het empirische deel geconcludeerd hoe men 

vanuit de praktijk aankijkt tegen de gemeentelijke omgevingsvisie en de onderzoekscriteria in het 

algemeen. Deze resultaten zijn afgezet tegen de resultaten uit de theoretische analyse. Op basis 

hiervan is geconcludeerd op welke wijze het beste invulling kan worden gegeven aan de onder-

zoekscriteria en op welke wijze de gemeentelijke omgevingsvisie dusdanig kan worden opgesteld 

zodat deze gemakkelijk en doelmatig in te zetten is door de verantwoordelijke bestuursorganen. 

 

In het laatste deel van dit rapport, deel D, zijn op basis van de voorgaande analyses conclusies ge-

trokken en aanbevelingen gedaan. Op basis hiervan zijn aanbevelingen gedaan voor de wijze waar-

op een gemeentelijke omgevingsvisie het beste kan worden vormgegeven, rekening houdend met 

de context, de theorie en de praktijk. Deze aanbevelingen bevatten een wetenschappelijke compo-

nent op basis van het literatuuronderzoek dat is gedaan, alsmede een maatschappelijke compo-

nent op basis van het empirische onderzoek dat is uitgevoerd. Het advies is ten eerste gericht aan 

adviesbureau Tonnaer, dat hiermee in de toekomst zijn voordeel kan doen bij het opstellen van 

omgevingsvisies en het aanbieden van deze dienst aan klanten. Ten tweede is dit advies gericht aan 

alle andere actoren in Nederland die wellicht ooit betrokken raken bij de ontwikkeling van een der-

gelijke omgevingsvisie. 

1.4 Afbakening 

Dit onderzoek richt zich op de omgevingsvisie en in het bijzonder op de gemeentelijke omgevings-

visie. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu kent in beginsel geen onderscheid tussen de ge-

meentelijke, provinciale en rijksomgevingsvisie (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2013b). 

Het onderzoek wordt verricht in opdracht van Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht B.V. Dit ad-

viesbureau is benieuwd naar de inhoud en vormgeving van de omgevingsvisie, zodat het dit in-

strument als dienst kan aanbieden bij zijn (potentiële) klanten. Dit zullen voornamelijk gemeenten 

zijn, waardoor dit onderzoek zich beperkt tot de gemeentelijke omgevingsvisie. Op enkele plaatsen 

in dit rapport wordt de omgevingsvisie in verband gebracht met het Rijk of provincies. Over het al-

gemeen gaat het hierbij steeds om de gemeentelijke omgevingsvisie of het instrument omgevings-



Inleiding 5 

visie op zichzelf, tenzij concreet wordt vermeld dat het om een rijksomgevingsvisie of provinciale 

omgevingsvisie gaat. 

 

Daarnaast beperkt dit onderzoek zich tot de inhoud en vormgeving van de gemeentelijke omge-

vingsvisie. Het proces is niet meegenomen in het onderzoek. Een verdieping in het proces ten aan-

zien van de totstandkoming van een gemeentelijke omgevingsvisie zou immers een opzichzelf-

staand onderzoek kunnen zijn. Adviesbureau Tonnaer wil zich in eerste instantie richten op het 

ontwerp van het instrument zelf en vervolgens gaan kijken hoe ze de totstandkoming van dit in-

strument kan vormgeven. Wellicht dat een onderzoek naar het proces omtrent de totstandkoming 

van een gemeentelijke omgevingsvisie opgestart kan worden na voltooiing van onderhavig onder-

zoek. 

 

Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht B.V. is een adviesbureau dat voornamelijk operationeel is 

binnen de provincie Limburg en Oost-Brabant. Om die reden zijn voor het empirische deel van het 

onderzoek hoofdzakelijk organisaties geselecteerd die gelegen zijn binnen of bestuurlijk verant-

woordelijk zijn voor deze twee regio’s. Zodoende laat adviesbureau Tonnaer van zich horen binnen 

zijn werkveld, worden enkele nieuwe relaties gelegd en bestaande relaties onderhouden. 

1.5 Methoden van onderzoek 

Zoals gezegd, en zoals ook blijkt uit onderstaand onderzoeksmodel, bestaat het onderzoek uit vier 

delen. Deel A bevat de context, deel B het theoretisch kader, deel C het empirische onderzoek en 

deel D bevat ten slotte de conclusietrekking. 

 

 
Figuur 1.1: Onderzoeksmodel (Bron: Eigen bewerking) 
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Om de context te kunnen beschrijven is een soort bureauonderzoek uitgevoerd. Conform het boek 

van Verschuren en Doorewaard (2007) wordt bij een dergelijk onderzoek gebruik gemaakt van be-

staande data- en literatuurbronnen, zonder direct contact met het onderzoeksobject en vanuit een 

ander perspectief geproduceerd dan waar ze voor gebruikt worden. Deze laatste twee voorwaar-

den zijn hier niet aan de orde. Bij het bureauonderzoek is voornamelijk gebruik gemaakt van be-

leidsnotities, kamerstukken en brochures van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, met als 

onderwerp de herziening van het stelsel voor het omgevingsrecht, de Omgevingswet of de instru-

menten die daaruit voortvloeien. Volgens Verschuren en Doorewaard (2007) zijn dergelijke bron-

nen te typeren als ‘documenten’. Deze kunnen op twee wijzen ontsloten worden, te weten middels 

een zoeksysteem of een inhoudsanalyse. In dit geval is gebruik gemaakt van zoeksystemen, waarbij 

trefwoorden zoals ‘omgevingsvisie’ en ‘Omgevingswet’ zijn ingevuld op websites van de overheid 

en andere websites die informatie bieden over de nieuwe Omgevingswet, dan wel het omgevings-

recht. Het voordeel van deze wijze ten opzichte van de andere werkwijze is volgens Verschuren en 

Doorewaard dat deze wijze veel minder tijd kost omdat gericht wordt gezocht. 

 

Het daadwerkelijke onderzoek start pas in deel B. Middels een literatuuronderzoek is gezocht naar 

aanwijzingen hoe de omgevingsvisie, het verschijnsel dat onderzocht wordt, het beste kan worden 

vormgegeven. Dit literatuuronderzoek is uitgevoerd in de vorm van de ‘grounded-theory’ benade-

ring (Saunders, Lewis, Thornhill, & Booij, 2008), of wel de gefundeerde theorieënbenadering, de-

ductieve vergelijking (Verschuren & Doorewaard, 2007). Hierbij zijn eigenschappen van strategi-

sche planning vergeleken met andere ‘theorieën', waaronder master planning en public planning. 

Op basis hiervan hebben zich eigenschappen onthuld die bruikbaar kunnen zijn voor de gemeente-

lijke omgevingsvisie. 

 

De bronnen die gebruikt zijn bij de gefundeerde theoriebenadering bestaan voornamelijk uit litera-

tuur, waaronder boeken en artikelen in vaktijdschriften. De literatuur is deels ontsloten door mid-

del van zoeksystemen, deels door middel van een kwalitatieve inhoudsanalyse. Zoeksystemen 

worden gebruikt om uit alle (plannings)literatuur de juiste boeken en artikelen te halen. Hierbij zijn 

relevante zoektermen zoals ‘strategic planning’, ‘integraal’ en ‘duurzaamheid’ ingevoerd in vaktijd-

schriftenportals en Picarta. Bij relevante artikelen is in de literatuurlijst verder gezocht naar aanvul-

lende literatuur. De kwalitatieve inhoudsanalyse is tot uiting gekomen in het screenen van de lite-

ratuur naar relevante passages. In het bijzonder is hierbij gelet op termen die te maken hebben 

met relevante planningstheorieën zoals strategic planning, public planning en master planning, 

alsmede de aspecten duurzaamheid en integraliteit. 

 

De empirische analyse is uitgevoerd aan de hand van een doelgerichte heterogene steekproeftrek-

king (Saunders, Lewis, Thornhill, & Booij, 2008), ofwel een strategische steekproeftrekking (Ver-

schuren & Doorewaard, 2007). Hierbij is een aantal gemeenten (steekproefcases) strategisch geko-

zen op basis van de steekproefcriteria stedelijkheid, omvang (qua inwoneraantal en oppervlakte) 

en te verwachten ontwikkelingen. Naast deze gemeenten zijn ook het ministerie van Infrastructuur 

en Milieu en twee provincies gekozen als steekproefcase. Vervolgens zijn een of meerdere repre-

sentatieve personen per steekproefcase middels een semigestructureerd interview op locatie ge-

vraagd naar hun mening ten aanzien van de (inhoudelijke) vormgeving van de gemeentelijke om-
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gevingsvisie. De onderzoeksvragen- en criteria die hierbij zijn gebruikt, hebben betrekking op de 

hypothesen die zijn opgesteld op basis van de resultaten van de theoretische analyse. De resulta-

ten van de interviews met de diverse organisaties zijn voorts onderling met elkaar vergeleken. Zo-

doende is getracht verschillen en overeenkomsten (patronen) bloot te leggen die meer kunnen ver-

tellen over de wijze waarop de beroepspraktijk aankijkt tegen de (inhoudelijke) vormgeving van de 

gemeentelijke omgevingsvisie. Een uitgebreide beschrijving van de methoden van onderzoek voor 

het empirische deel van onderhavig onderzoek is opgenomen onder hoofdstuk 8. 

 

Al met al zijn in dit onderzoek meerdere kwalitatieve methoden gebruikt. Er is dan ook sprake van 

een multimethoden kwalitatief onderzoek (Bryman, 2006. In: Saunders, Lewis, Thornhill, & Booij, 

2008) of zoals Verschuren en Doorewaard (2007) zeggen, methodentriangulatie. Aangezien er ook 

meerdere bronnen zijn gebruikt is er volgens Verschuren en Doorewaard ook sprake van bronnen-

triangulatie. Dit zorgt ervoor dat de afzonderlijke onderzoeksresultaten beter geïnterpreteerd kun-

nen worden. Ook voor de conclusietrekking is het prettig om uit een groot aantal onderzoeksgege-

vens te kunnen putten. 

1.6 Leeswijzer 

Zoals gezegd bestaat onderhavig rapport uit vier delen. In deel A wordt de context besproken. Zo 

wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de herziening van het stelsel voor het omgevingsrecht en in 

hoofdstuk 3 wordt het instrument omgevingsvisie behandeld. 

 

Deel B bevat de theoretische analyse. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op strategische planning door 

de jaren heen en wordt strategische planning vergeleken met andere typen planning. Vervolgens 

worden in hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6 respectievelijk de begrippen integraliteit en duurzaamheid 

behandeld. Uit de hoofdstukken 4, 5 en 6 vloeit een aantal conclusies of onderzoekscriteria voort 

met betrekking tot de eigenschappen van een omgevingsvisie. Deze onderzoekscriteria worden in 

hoofdstuk 7 verpakt in hypothesen. 

 

Deel C betreft de empirische analyse. Hoofdstuk 8 bevat een inleiding van het empirische onder-

zoek, waarbij wordt ingegaan op de methoden van onderzoek van de empirische analyse, met in 

het bijzonder de interviews en de analyse daarvan. In hoofdstuk 9 worden de resultaten van de in-

terviews geanalyseerd. 

 

In deel D, en dan met name in hoofdstuk 10, worden de empirische bevindingen vergeleken met de 

bevindingen uit de theoretische analyse. Op basis van de conclusies die hieruit volgen, volgen aan-

bevelingen met betrekking tot de inhoud en vormgeving van de gemeentelijke omgevingsvisie. In 

hoofdstuk 11 volgt ten slotte een kritische reflectie op het onderzoek. 
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Hoofdstuk 2. Herziening omgevingsrecht 

 

Het stelsel voor het omgevingsrecht in Nederland gaat de komende jaren flink op de schop. Dat 

hebben de voormalige regeringspartijen CDA en VVD afgesproken in hun regeerakkoord van sep-

tember 2010 (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2011, p. 3). Het kabinet heeft in het regeer-

akkoord aangekondigd om “met voorstellen tot bundeling, vereenvoudiging, modernisering en ver-

sobering van het omgevingsrecht in brede zin te komen” (Kamerstukken II, 2011-2012b, p. 1). De 

behoefte aan dit voornemen vloeit voort uit een aantal ontwikkelingen in de leefomgeving en 

knelpunten in de praktijk. Het toenmalige kabinet was ervan overtuigd dat een nieuw 

instrumentarium, verankerd in een integrale Omgevingswet, oplossingen kan bieden voor de 

ervaren problematiek (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2011, p. 3). Ook het huidige kabinet, 

bestaande uit de regeringspartijen VVD en PvdA, ziet hier heil in. Derhalve is in het huidige 

regeerakkoord (Bruggen slaan, 29 oktober 2012) het volgende afgesproken: “De besluitvorming 

over ruimtelijke projecten moet eenvoudiger en sneller, daarom stroomlijnen we de ruimtelijke wet- 

en regelgeving verder. In 2013 komen we met een wetsvoorstel Omgevingswet ter vervanging van 

onder meer de wet op de ruimtelijke ordening en de waterwet.” 

 

In onderhavig hoofdstuk wordt nader ingegaan op de ontwikkelingen in de leefomgeving en de 

knelpunten in de praktijk die ervoor hebben gezorgd dat de stelselwijziging voor het omgevings-

recht op de agenda kwam. Voorts wordt ingegaan op de integrale Omgevingswet en het daarin 

verankerde instrumentarium, waarmee wordt getracht de ervaren problematiek terug te dringen. 

Uiteraard wordt hierbij in het bijzonder ingegaan op de (gemeentelijke) omgevingsvisie en de 

plaats van dit instrument binnen de Omgevingswet. 

2.1 Noodzaak nieuwe Omgevingswet 

2.1.1 Ontwikkelingen in de leefomgeving 

In de huidige maatschappij spelen diverse ontwikkelingen die de huidige gang van zaken omtrent 

het omgevingsrecht beïnvloeden. Enerzijds kan het zijn dat een bepaalde ontwikkeling wordt be-

moeilijkt door de huidige wet- en regelgeving met betrekking tot de fysieke leefomgeving. Ander-

zijds is er sprake van nieuwe ontwikkelingen waarvoor in het huidige systeem nog geen (doelmati-

ge) wet- en regelgeving is vastgesteld. In onderhavige subparagraaf wordt kort ingegaan op de be-

langrijkste ontwikkelingen in de leefomgeving die een herziening van het stelsel voor het omge-

vingsrecht vereisen. 

 

Groeiende samenhang tussen projecten en activiteiten 

Nederland is relatief dichtbevolkt en kent daarnaast ook nog eens een veelheid aan functies. Hier-

door is het lastig om maatschappelijke opgaven met betrekking tot economie, landbouw, natuur, 

water, cultuur, milieu, energie, verkeer en wonen ieder de benodigde ontwikkelingsruimte te ge-

ven, zonder dat daarbij de kwaliteit van de andere aspecten in het geding komt (Kamerstukken II, 

2011-2012c, p. 3). Projecten en activiteiten kennen dan ook in steeds grotere mate samenhang met 

elkaar. Deze projecten en activiteiten worden dan ook niet langer sectoraal aangepakt, maar steeds 

meer vanuit een integrale visie en –planning (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2011, p. 17). 

Op rijksniveau is dit onder meer terug te zien in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en 
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Transport (MIT), dat is verbreed naar het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en 

Transport (MIRT). Ook de recent vastgestelde Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), waar-

in de Nota Ruimte en de Nota Mobiliteit zijn samengevoegd, vormt hiervan een goed voorbeeld 

(Kamerstukken II, 2011-2012c, p. 3). 

 

Transitie naar duurzame ontwikkeling 

Een thema dat het laatste decennium steeds belangrijker is geworden, is duurzaamheid. Het uit-

gangspunt van duurzaamheid is het people (mens), planet (fysieke leefomgeving), profit (econo-

mie) principe, waarbij wordt gestreefd naar een zeker evenwicht tussen deze drie aspecten 

(Rotmans, 2003, pp. 23-31). Een groot deel van het omgevingsrecht is voortgekomen uit bescher-

ming van de mens en het milieu tegen negatieve externe effecten van economische ontwikkeling, 

zoals hinder en verontreiniging (Kamerstukken II, 2011-2012c, p. 3). Een gevolg hiervan is dat er 

veel sectorale regelgeving is ontstaan. 

 

Bovendien zijn er alweer nieuwe trends die zich aandienen. Zo stijgt het aandeel elektrisch vervoer, 

gaat men van behoud van cultuurhistorie over naar actief beheer, wil men naast het beschermen 

van de ecologische hoofdstructuur nu ook nieuwe netwerken gaan ontwikkelen en wil men van 

bodemsanering een nieuwe stap zetten richting het beheer van de schone grond en beleid voor 

duurzame ontwikkelingen zoals warmte-koudeopslag (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 

2011, p. 17). Deze trends, in combinatie met nieuwe opgaven zoals klimaatverandering, bevol-

kingskrimp en duurzame energieproductie, zorgen ervoor dat er steeds meer nieuwe eisen worden 

gesteld aan het omgevingsrecht (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2011, p. 18).  

 

Het omgevingsrecht zou derhalve moeten worden herzien. Duurzame ontwikkeling, waarbij reke-

ning wordt gehouden met de relaties tussen mensen en de sectorale kwaliteiten die gezamenlijk de 

fysieke leefomgeving vormen, zou hierbij centraal moeten komen staan (Kamerstukken II, 2011-

2012c, p. 3). In de beleidsbrief ‘Stelselwijziging Omgevingsrecht’ (Kamerstukken II, 2011-2012c) 

geeft minister Schultz van Haegen aan dat “in de wettelijke regels randvoorwaarden opgenomen 

zouden moeten worden om tot duurzame keuzen te komen, bijvoorbeeld door integrale, strategi-

sche planning voor de langere termijn als uitgangspunt te nemen of door ruimte te bieden voor in-

novatieve duurzame oplossingen”. 

 

Regionaal maatwerk 

Nieuwe trends en maatschappelijke opgaven zijn uiteraard niet alle opgaven en trends aan de orde 

in iedere gemeente. Zo speelt in de helft van de Nederlandse gemeenten het krimpvraagstuk, ter-

wijl er in de Randstad veel vraag is naar woningen (Kamerstukken II, 2011-2012c, p. 4). In gebieden 

nabij de grote rivieren spelen vraagstukken met betrekking tot het omgaan met water en platte-

landsgemeenten krijgen steeds meer te maken met vraagstukken omtrent het milieu in relatie met 

agrarische bedrijvigheid, vooral in gebieden waar veel intensieve veehouderij voorkomt. Al deze 

regionale verschillen en locatiespecifieke behoeften vragen om maatwerk en innovatie. Hoewel het 

omgevingsrecht nu veelal generieke regels voorschrijft, zal het nieuwe omgevingsrecht meer be-

stuurlijke afwegingsruimte moeten bieden op decentraal niveau (Kamerstukken II, 2011-2012c, p. 

4). Momenteel is er al een verschuiving zichtbaar van de verhouding tussen de overheid en de bur-
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ger, waarbij de hiërarchische sturing steeds meer plaatsmaakt voor directere betrokkenheid van 

bedrijven en burgers en het faciliteren van hun initiatieven (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 

2011, p. 17). 

 

Behoefte aan snelheid en vraaggerichtheid 

Bovenstaande verschuiving, waarbij de hiërarchische sturing vanuit de overheid plaatsmaakt voor 

het burgerinitiatief, wordt ook wel ‘uitnodigingsplanologie’ genoemd. Waar voorheen de overheid 

zelf ontwikkelde (ontwikkelingsplanologie) of beleid voorschreef waaraan ontwikkelplannen wer-

den getoetst (toelatingsplanologie), schept de overheid nu randvoorwaarden en nodigt ze anderen 

uit om invulling te geven aan oplossingen die leiden tot kwaliteitsverbetering (Kamerstukken II, 

2011-2012c, p. 4). Een voorwaarde voor de overheid zelf is dat ze snel kan reageren op initiatieven 

en daardoor niet in de knoop komt met tegenstrijdige regels of procedures. 

 

Deze behoefte komt eens temeer naar voren uit een aantal andere trends. Veranderende demo-

grafische ontwikkelingen zorgen ervoor dat de kwalitatieve woonbehoefte verandert, door de toe-

nemende mobiliteit is men minder plaatsgebonden en de huidige economische situatie zorgt voor 

verstoringen op de woning-, winkel- en kantorenmarkt (Kamerstukken II, 2011-2012c, p. 4). Derge-

lijke nieuwe trends vragen om andere ontwikkelopgaven; van grote uitbreidingslocaties naar be-

heer en herstructurering van het bestaande en inbreidingsopgaven (Ministerie van Infrastructuur 

en Milieu, 2011, p. 17). De nieuwe dynamiek die in de leefomgeving optreedt, vereist ook qua wet- 

en regelgeving meer dynamiek. Zo moeten kaders en planprocedures helder, transparant en voor-

spelbaar zijn (Kamerstukken II, 2011-2012c, p. 4). 

2.1.2 Knelpunten uit de praktijk 

Naast de veranderingen in de leefomgeving die andere eisen stellen aan wet- en regelgeving, is er 

momenteel in de beroepspraktijk al een aantal knelpunten waarneembaar ten aanzien van het 

huidige omgevingsrecht. Deze knelpunten hebben te maken met twee hoofdproblemen. Enerzijds 

heeft de praktijk last van een complexe en versnipperde regelgeving, anderzijds bestaat er een on-

balans tussen zekerheid en dynamiek (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2011, p. 7). 

 

Complexe en versnipperde regelgeving 

Het omgevingsrecht bestaat uit diverse beleidsvelden met ieder zijn specifieke problemen. Doordat 

steeds vanuit het beleidsveld zelf is gezocht naar oplossingen voor deze problemen, is er veel sec-

torale regelgeving bijgekomen. Samenhang tussen deze regelgeving is vaak niet of nauwelijks aan-

wezig (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2011, p. 9). 

 

Zoals gezegd is het stelsel voor het omgevingsrecht de laatste jaren in omvang gegroeid. Momen-

teel bestaat het omgevingsrecht uit ongeveer veertig wetten, meer dan honderdvijftig algemene 

maatregelen van bestuur (AMvB’s) en honderden ministeriële regelingen (Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu, 2012, pp. 2-3). De vele wetten en AMvB’s schrijven daarnaast ook nog 

eens diverse planvormen voor, hanteren verschillende definities voor bepaalde begrippen en 

bevatten vele verwijzingen naar andere wetten en regelingen. Dit maakt het stelsel ontoegankelijk 

en onoverzichtelijk voor zowel overheden, het bedrijfsleven als burgers (Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu, 2011, p. 9) 
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Een gevolg van deze onoverzichtelijkheid is dat de uitkomsten van ingezette procedures 

onvoorspelbaar worden (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2011, p. 10). Dit geldt vooral voor 

ruimtelijke projecten met een langere looptijd, zoals de aanleg van (spoor)wegen, stedelijke 

herstructurering en waterveiligheid (Kamerstukken II, 2011-2012b, p. 1). Bovendien kan dit leiden 

tot vertraging in het proces en hogere onderzoekslasten (Kamerstukken II, 2011-2012b, p. 1).  

 

Het stelsel voor het omgevingsrecht mist door zijn versnippering enige vorm van samenhang, zowel 

inhoudelijk als procedureel. Dit laatste is te merken aan de verschillende benaderingswijzen op 

basis waarvan wetten zijn opgesteld. Zo kan het voorkomen dat de ene wet beleidsruimte geeft 

voor het nemen van een bepaald besluit, terwijl de andere wet ten aanzien van dat besluit juist 

strenge randvoorwaarden stelt (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2011, p. 10). Inhoudelijk is 

dit te merken aan het feit dat de afzonderlijke wetgeving voor aspecten binnen de fysieke 

leefomgeving niet op elkaar is afgestemd qua beleidsdoelen of normen. Enerzijds is dit te wijten 

aan de gefragmenteerde wijze waarop de wetgeving tot stand is gekomen, anderzijds ligt de 

oorzaak hiervoor bij de Europese wet- en regelgeving, die doorwerkt naar de nationale wet- en 

regelgeving (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2011, p. 11). 

 

Onbalans tussen zekerheid en dynamiek 

In Nederland bestaat een sterke behoefte aan zekerheid. Dit uit zich in wet- en regelgeving waarin 

de bescherming van verworven rechten en het vermijden van risico’s een belangrijke plaats in-

neemt. Tal van sectorale aspecten vragen om eigen regelgeving waarin bescherming van rechten 

en risicovermijding specifiek voor dat aspect is vastgelegd. Buiten het feit dat dit in zekere zin een 

schijnzekerheid opwerpt, levert dit een omvangrijk en zwaar omgevingsrecht op (Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu, 2011, p. 13). 

 

Een rechtstreeks gevolg van de drang naar zekerheid en de verankering hiervan in het omgevings-

recht, is dat de procedures vaak lang en slepend zijn met onnodige onderzoeks- en plankosten 

(Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2011, p. 13; 2012, p. 13). Dit komt onder andere doordat 

de planprocedures vaak diverse inspraak- of adviesronden kennen, een veelvoud aan onderzoeks-

eisen wordt gesteld en bestemmingsplannen voor kleine formuleringsfouten opnieuw vastgesteld 

dienen te worden, met mogelijke beroepsprocedures tot gevolg (Ministerie van Infrastructuur en 

Milieu, 2011, p. 13). 

 

Zoals in de vorige paragraaf naar voren is gekomen zijn er diverse maatschappelijke trends en ont-

wikkelingen aan de orde die andere eisen stellen aan het omgevingsrecht dan voorheen. Het om-

gevingsrecht kent diverse planvormen waarin dergelijke eisen opgenomen dienen te worden. Ech-

ter, het detailniveau van het ruimtelijke plan bemoeilijkt het vastleggen van deze trends en ontwik-

kelingen (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2011, p. 14). Doordat bijvoorbeeld in bestem-

mingsplannen tot op detailniveau beschreven wordt hoe met de ruimte mag worden omgegaan, is 

het lastig om te reageren op marktontwikkelingen, zoals herstructurering of vraaguitval in bepaal-

de segmenten. De gedetailleerde planning leidt dan ook tot een beperkte afwegingsruimte voor 

bestuurders en onvoldoende ruimte voor bedrijven om te innoveren (Ministerie van Infrastructuur 

en Milieu, 2012, p. 3). Bovendien worden relatief eenvoudige initiatieven belast met zware proce-
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dures en onderzoekslasten. Deze lasten staan vaak niet in verhouding tot de beoogde baten of 

schieten het achterliggende doel voorbij (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2011, p. 14). Dit 

laatste komt onder andere tot uiting in het stellen van normen en grenswaarden. Initiatiefnemers 

zijn veelal gericht op het behalen van de norm of waarde, in plaats van zich te bekommeren om het 

achterliggende doel. Hierdoor worden projecten kwetsbaar wanneer de omstandigheden verande-

ren en daardoor de normen overschreden worden (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2011, 

p. 15). 

 

Ten slotte zijn bepaalde rechten in het omgevingsrecht goed beschermd. Voorbeelden hiervan zijn 

eigendomsrechten en gebruiksruimte die wordt geboden in een verleende vergunning. Wanneer 

deze rechten en vergunningen eenmaal verstrekt zijn, is het lastig om nog bestuurlijke invloed uit 

te oefenen op de houder van het recht of de vergunning (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 

2011, p. 15). Vooral in gevallen waarin een gemeente wil sturen op efficiënter ruimtegebruik (bij-

voorbeeld op bedrijventerreinen) of het tegengaan van verloedering en verpaupering van panden, 

mist de gemeente publiekrechtelijke middelen om dit voor elkaar te krijgen. Met de Crisis- en Her-

stelwet is hier overigens al enigszins verandering in gekomen (Ministerie van Infrastructuur en 

Milieu, 2011, p. 5). 

2.2 Omgevingswet en instrumentarium 

2.2.1 Nieuwe wet 

Om een passend antwoord te geven op de in de vorige paragraaf genoemde knelpunten, trends en 

ontwikkelingen, is een wijziging van het stelsel voor het omgevingsrecht ingezet. Centraal bij deze 

stelselwijziging staat de ontwikkeling van een nieuwe samenhangende Omgevingswet die de be-

langrijkste delen van het omgevingsrecht zowel procedureel als materieel omvat (Kamerstukken II, 

2011-2012b, p. 2). Volgens de brochure ‘Stand van zaken ontwikkeling Omgevingswet’ (Ministerie 

van Infrastructuur en Milieu, 2012, p. 3) is de ambitie: “minder regels, gestroomlijnde plannen en 

procedures, meer ruimte voor particulier initiatief en lokaal maatwerk, minder onderzoekslasten, 

snellere en betere besluitvorming en meer omgevingskwaliteit.” 

 

Hoofddoelstelling en –prioriteiten 

De hoofddoelstelling van de Omgevingswet, zoals deze in de beleidsbrief ‘Stelselwijziging Omge-

vingsrecht’ (Kamerstukken II, 2011-2012c, p. 8) is geformuleerd, is “een veilige en gezonde leefom-

geving te bewerkstelligen en deze op een duurzame en doelmatige wijze te kunnen behouden, be-

heren, gebruiken en ontwikkelen”. Uiteindelijk zullen in de Omgevingswet vijftien bestaande wet-

ten geheel worden opgenomen en twee wetten zullen komen te vervallen. Daarnaast zullen nog 

eens van ongeveer vijfentwintig andere wetten onderdelen verhuizen naar de Omgevingswet 

(Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2012, p. 3). Op die manier ontstaat een nieuwe wet die 

het integraal wettelijk kader biedt voor zowel beheer als ontwikkeling van de fysieke leefomgeving 

(Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2012, p. 3). 

 

Bij de vormgeving van de Omgevingswet staan vier prioriteiten centraal (Kamerstukken II, 2011-

2012a, p. 2; Kamerstukken II, 2011-2012c, pp. 9-10): 
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1) Versnellen en verbeteren van de besluitvorming in het brede fysieke domein (sneller, goedkoper, 

transparanter): 

Door het besluitvormingsproces te versnellen en te verbeteren ontstaat meer transparantie, 

waardoor uitkomsten van procedures voorspelbaarder worden en de rechtszekerheid geborgen 

blijft. Bovendien kan transparantie het maatschappelijk draagvlak vergroten wat zorgt voor een 

betere doorstroming van het proces; 

2) Integratie van plannen en toetsingskaders: 

Eenduidigheid van plannen en toetsingskaders is zowel op nationaal als internationaal niveau 

belangrijk. Daarom dient bij het opschonen en vereenvoudigen van de regelgeving aansluiting te 

worden gezocht bij Europese wetgeving. Momenteel kent het omgevingsrecht nog meer dan 

veertig verschillende planvormen op grofweg drie niveaus (strategisch, tactisch en operationeel 

niveau), die zullen worden teruggebracht tot een planvorm per niveau (Kamerstukken II, 2011-

2012c, pp. 10-16; Van Tilburg, 2012); 

3) Vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte: 

De overheid wil burgers en ondernemers de mogelijkheid bieden om innovatief te zijn en zelf 

initiatieven aan te dragen. De nieuwe Omgevingswet zal meer afwegingsruimte bieden binnen 

vooraf opgestelde spelregels. Bepaalde kwaliteitseisen van de fysieke leefomgeving staan daar-

bij centraal. Middels een brede belangenafweging kunnen de bedoelde kwaliteiten worden ver-

beterd in samenhang met ruimtelijke ontwikkelingen (Kamerstukken II, 2011-2012b, pp. 6-7); 

4) Doelmatig uitvoeren van onderzoek: 

Momenteel zijn veel relatief eenvoudige initiatieven belast met zware onderzoekslasten. In de 

nieuwe Omgevingswet worden bepalingen over onderzoek, normstellingen en toetsingskaders 

zo veel mogelijk geharmoniseerd, geïntegreerd en versoberd. De uitvoering van het onderzoek 

dient te passen bij de fase waarin het onderzoek zich bevindt, waardoor het onderzoek efficiën-

ter wordt en onnodige kosten worden bespaard. Ten slotte wordt getracht de houdbaarheids-

termijn van onderzoeksresultaten te verlengen (Kamerstukken II, 2011-2012b, pp. 7-8). 

 

Vijf ontwerpprincipes 

Bij het ontwerp van de Omgevingswet hanteert minister Schultz van Haegen vijf ontwerpprincipes 

(Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2012, p. 4; Kamerstukken II, 2011-2012c, p. 9): 

1) Gelijkwaardige bescherming: 

Het beschermingsniveau van de leefomgeving dient op peil te worden gehouden. Hierbij wordt 

specifiek gelet op gezondheid en veiligheid; 

2) Ontwikkelingsgericht en integraal: 

De Omgevingswet is ontwikkelingsgericht en bevordert integrale oplossingen. De gebruiker 

wordt hierbij centraal gesteld. De wet zal stimulerend zijn in plaats van werend en bevordert 

een programmatische aanpak; 

3) Betere aansluiting op Europese wet- en regelgeving: 

Internationale en Europese afspraken en verdragen zijn de basis voor de Omgevingswet. Ook 

qua structuur en werkwijze zal de nieuwe Omgevingswet nauw aansluiten bij deze richtlijnen en 

verdragen. Het is mogelijk dat op enkele plaatsen aanvullende regels worden gesteld, bijvoor-

beeld met het oog op gezondheid en veiligheid; 
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4) Uitgaan van bestaande verantwoordelijkheidsverdeling: 

De Omgevingswet gaat uit van een verantwoordelijkheidsverdeling tussen het Rijk, provincies, 

gemeenten en waterschappen. De verdeling blijft zoals die nu is, maar is robuust genoeg om 

eventuele toekomstige verschuivingen in deze verdeling op te vangen; 

5) Vertrouwen als vertrekpunt: 

Het onderlinge vertrouwen in zowel overheden als marktpartijen vormt het vertrekpunt van de 

Omgevingswet. Beiden moeten hun verantwoordelijkheid nemen en de Omgevingswet biedt 

hen de daarvoor benodigde ruimte. Toezicht en handhaving zijn belangrijk, zodat kan worden 

ingegrepen wanneer het vertrouwen wordt geschaad en de werking van het stelsel zodoende 

kan worden hersteld. 

2.2.2 Nieuw instrumentarium 

Zoals reeds eerder naar voren is gekomen is de integratie van plannen en toetsingskaders een van 

de speerpunten van de herziening van het omgevingsrecht. Momenteel gaat het om ongeveer 

veertig planvormen van diverse overheidslagen en van diverse aard (Kamerstukken II, 2011-2012b, 

p. 5). Met de herziening van het stelsel voor het omgevingsrecht komen de planvormen en instru-

menten uit het huidige omgevingsrecht grotendeels te vervallen. Dit wil echter niet zeggen dat de 

functies van deze rechtsfiguren ook komen te vervallen. Het nieuwe omgevingsrecht zal namelijk 

zes nieuwe instrumenten bevatten, te weten de omgevingsvisie, het plan of programma, de alge-

mene regels voor activiteiten in de leefomgeving (algemene rijksregels), decentrale regels, de om-

gevingsvergunning en het projectbesluit (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2012, pp. 4-5; 

2013b; Kamerstukken II, 2011-2012c, p. 11). 

 

Omgevingsvisie 

“De integrale omgevingsvisie is een strategisch plan waarin een bestuursorgaan keuzen in de fysie-

ke leefomgeving in samenhang beschrijft.” Dat is de letterlijke definitie zoals deze naar voren komt 

in de kabinetsbrief ‘Stelselwijziging Omgevingsrecht’ (Kamerstukken II, 2011-2012c, p. 11). “Het is 

een integrale langetermijnvisie van een bestuursorgaan op de noodzakelijke en de gewenste ont-

wikkelingen binnen zijn grondgebied” (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2013b). In dit in-

strument zullen vijf bestaande planvormen worden geïntegreerd. Het gaat hier om de (gebiedsdek-

kende) structuurvisie, het milieubeleidsplan, het waterplan, het verkeers- en vervoersplan en de 

ruimtelijke aspecten van de natuurvisie uit de voorziene Wet natuurbescherming (Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu, 2012, p. 4; Kamerstukken II, 2011-2012b, p. 5). In het volgende hoofdstuk 

zal dieper worden ingegaan op het instrument omgevingsvisie. 

 

Programma 

“Een programma wordt opgesteld voor de onderdelen van de leefomgeving waar actieve over-

heidsinzet vereist is om normen te halen. In het programma worden de beleidsvoornemens en 

maatregelen opgenomen zoals die nu voorkomen in uitvoeringsparagrafen van strategische plan-

nen, structuurvisies voor aspecten of deelgebieden en in plannen en programma’s die volgen uit 

Europees recht. Programma’s zijn zo veel mogelijk vormvrij en binden slechts de bestuursorganen 

die ze vaststellen” (Kamerstukken II, 2011-2012c, p. 12). Een programma is verplicht wanneer er 

een (dreigende) overschrijding van normen of Europese verplichtingen wordt geconstateerd, of 

wanneer Europese richtlijnen een plan of programma vereisen (Kamerstukken II, 2011-2012c, p. 
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12). Bovenal zullen de doelen van de omgevingsvisie concreet worden in plannen of programma’s: 

“Gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk werken met een plan of programma het over-

heidsbeleid voor onderdelen van de leefomgeving uit. Een plan of programma is dus niet integraal 

[…]. Een plan of programma kan natuurlijk wel verschillende sectorale belangen verbinden, bij-

voorbeeld voor water en natuur” (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2013b). 

 

Algemene rijksregels 

In de nieuwe Omgevingswet wordt getracht de bestaande AMvB’s verder te bundelen, zodat deze 

regelgeving eenvoudiger en toegankelijker wordt voor burgers, bedrijven en lagere overheden 

(Kamerstukken II, 2011-2012c, p. 13). De Omgevingswet zal zo worden ingericht dat de voorkeur 

wordt gegeven aan de mogelijkheid om activiteiten zo veel mogelijk te reguleren middels algemene 

regels in plaats van vergunningen (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2013b). Dit levert een 

snellere besluitvorming op omdat geen vergunningsprocedure hoeft te worden doorlopen. 

 

Decentrale regels 

“De Omgevingswet voorziet in een gebiedsdekkende regeling per bestuursorgaan. Gemeenten 

gaan werken met het gemeentelijke omgevingsplan, provincies met de provinciale omgevingsver-

ordening en waterschappen met de waterschapsverordening” (Ministerie van Infrastructuur en 

Milieu, 2013b). De wet biedt de mogelijkheid aan gemeenten (bijvoorbeeld wanneer een gemeente 

uit meerdere kernen bestaat), om meer dan een omgevingsplan vast te stellen. Op gemeentelijk 

niveau vervangt het omgevingsplan een grote hoeveelheid bestemmingsplannen en verordenin-

gen. Het omgevingsplan zal dan ook alle ruimtelijke regels bevatten, maar ook locatiegebonden re-

gels en vergunningsvereisten (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2013b). 

 

Omgevingsvergunning 

De term omgevingsvergunning bestaat momenteel al binnen het omgevingsrecht en is opgenomen 

in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Momenteel zijn daarin 26 vergunnings-

stelsels gebundeld (Kamerstukken II, 2011-2012c, p. 14). Het is de bedoeling dat andere vergun-

ningsstelsels en procedures met betrekking tot aspecten van de fysieke leefomgeving worden geïn-

tegreerd in de bestaande omgevingsvergunning. Dit resulteert in een omgevingsvergunning en een 

bijbehorende procedure voor activiteiten waarvoor een vergunning nodig blijft (Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu, 2012, p. 5; 2013b; Kamerstukken II, 2011-2012c, p. 14). 

 

Projectbesluit 

Ten slotte introduceert minister Schultz van Haegen het projectbesluit, dat diverse sectorale beslui-

ten zal vervangen (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2012, p. 5). “Het projectbesluit biedt 

een generieke regeling voor besluitvorming over publieke projecten, zoals de aanleg van infrastruc-

tuur en waterstaatswerken, en voor private projecten met een publiek belang […]”.(Kamerstukken 

II, 2011-2012c, p. 15). De effectiviteit van de besluiten die door het nieuwe projectbesluit zullen 

worden vervangen, zal behouden blijven. Het projectbesluit is alleen bedoeld voor projecten 

waarmee een bovengemeentelijk, bovenregionaal of waterstaatsbelang gemoeid is en kan daarom 

alleen door het Rijk, de provincies of waterschappen worden ingezet (Ministerie van Infrastructuur 

en Milieu, 2013b). 



Deel A. Context 19 

Hoofdstuk 3. Omgevingsvisie 
 

In vorig hoofdstuk is de herziening van het stelsel voor het omgevingsrecht besproken en is het 

nieuwe instrumentarium kort geïntroduceerd. Aangezien de omgevingsvisie in dit rapport centraal 

staat, wordt in onderhavig hoofdstuk nader ingegaan op dit instrument. Hierbij wordt eerst inge-

zoomd op het instrument zelf en de kenmerken ervan. Daarna wordt in beeld gebracht welke 

plaats het instrument inneemt binnen het vernieuwde stelsel voor het omgevingsrecht en hoe de 

relatie zal zijn ten opzichte van de andere instrumenten. 

3.1 Het instrument 

In de kabinetsnotitie ‘Stelselwijziging Omgevingsrecht’ (Kamerstukken II, 2011-2012c, pp. 11-12) is 

een passage opgenomen waarin wordt ingegaan op de omgevingsvisie. Aangezien hierin door de 

minister van Infrastructuur en Milieu wordt aangegeven hoe zij de omgevingsvisie voor ogen heeft 

en er verder weinig zeker is over de omgevingsvisie, vormt deze passage het startpunt om vanuit 

daar de omgevingsvisie verder te ontleden. In onderstaand kader is deze passage weergegeven. 

Kader 3.1: Definiëring van de omgevingsvisie (Kamerstukken II, 2011-2012c, pp. 11-12) 

 

“De integrale omgevingsvisie is een strategisch plan waarin een bestuursorgaan keuzen in 

de fysieke leefomgeving in samenhang beschrijft. Deze integrale gebiedsdekkende visie zal 

de huidige vijf wettelijke sectorale strategische plannen vervangen: de (gebiedsdekkende) 

structuurvisie voor ruimtelijke ordening, het waterplan, het milieubeleidsplan, het ver-

keers- en vervoerplan en de ruimtelijke aspecten van de natuurvisie uit de voorziene Wet 

natuurbescherming (nu natuurbeleidsplan). Het opstellen van een omgevingsvisie is voor 

het Rijk en provincies verplicht en voor gemeenten facultatief. Voor gemeenten waar veel 

ontwikkelingen te verwachten zijn, die relevant zijn voor de kwaliteit van de leefomgeving, 

is de omgevingsvisie in elk geval aan te bevelen. 

 

De omgevingsvisie stimuleert overheden – meer dan nu het geval is – om integraal beleid 

voor de leefomgeving te ontwikkelen en dit inzichtelijk te maken voor burgers en bedrijven. 

Op basis van deze visie kunnen gebieden, netwerken en omgevingskwaliteiten integraal 

worden benaderd. Daarmee kunnen beleidsdoelen effectiever worden ingevuld en worden 

discussies meer aan de voorkant van de beleidscyclus beslecht, waar nu soms pas in de uit-

voering duidelijk wordt dat beleidsdoelstellingen met elkaar interfereren. Enkele provin-

cies, waaronder de provincies Overijssel en Groningen, hebben al laten zien dat integrale 

visieontwikkeling goed mogelijk is. De Raad van State onderschrijft in zijn voorlichting de 

samenvoeging van de strategische plannen, omdat dit kan bijdragen aan een duidelijker en 

herkenbaarder beleid voor de fysieke leefomgeving. 

 

Daarnaast leidt de integratie van de strategische plannen ook tot vermindering van be-

stuurslasten. Rijk en provincies kunnen volstaan met een document. Gemeenten zijn niet 

langer verplicht een ruimtelijke structuurvisie op te stellen; de andere strategische plan-

vormen waren al niet verplicht voor gemeenten.” 
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De bovenstaande passage in acht nemende springen er vier belangrijke eigenschappen van de om-

gevingsvisie uit. Ten eerste is het een strategisch plan waarin keuzen worden gemaakt ten aanzien 

van de fysieke leefomgeving. Ten tweede is het een integraal plan waarin de keuzen die worden 

gemaakt, in samenhang worden gemaakt. Ten derde betreft het een gebiedsdekkend plan. Ten 

slotte geldt de verplichting tot het opstellen van een omgevingsvisie alleen voor het Rijk en de pro-

vincies en is het opstellen van een dergelijke visie voor gemeenten facultatief. 

 

Strategisch plan ten behoeve van keuzen in de fysieke leefomgeving 

In de bijlage bij de kabinetsnotitie waaruit bovenstaande passage is overgenomen, wordt nader in-

gegaan op de omgevingsvisie. Zo wordt gesteld dat de omgevingsvisie “een integraal plan is met 

strategische hoofdkeuzen van beleid voor de lange termijn” (Kamerstukken II, 2011-2012d, p. 9). 

Hoewel er geen loopduur van het plan wordt vernoemd, is de toevoeging ‘voor de lange termijn’ 

interessant om mee te nemen. Wat vast staat is dat op strategisch niveau het doel en de inhoud 

van het beleid, alsmede de in te zetten instrumenten en organisatie om de doelen te behalen, in de 

omgevingsvisie worden vastgelegd (Kamerstukken II, 2011-2012d, p. 10). “De omgevingsvisie gaat 

in op de sturingsfilosofie van het vaststellende bestuursorgaan en daarmee op de eigen rol bij de 

realisatie van die visie en wat het van anderen verwacht” (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 

2013b). 

 

Integraal en in samenhang 

De omgevingsvisie is een samenhangende visie op strategisch niveau. Het is dus zeer zeker geen 

optelsom van plannen uit de diverse domeinen binnen het omgevingsrecht, maar een kenbaar, in-

tegraal en strategisch beleidsdocument voor de fysieke leefomgeving van de planvaststellende 

overheid (Kamerstukken II, 2011-2012d, p. 9). In het informatieblad over de omgevingsvisie 

(Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2013b) wordt voorts aangegeven dat de visievorming op 

verschillende terreinen (ruimtelijke ontwikkeling, verkeer en vervoer, milieu, natuur, water, cultu-

reel erfgoed, gebruik van natuurlijke hulpbronnen, et cetera) niet alleen wordt samengebracht in 

de omgevingsvisie, maar ook met elkaar wordt verbonden. Op die wijze worden in een vroeg stadi-

um strijdige of juist additionele ontwikkelingen met elkaar in verband gebracht, zodat op een effec-

tieve en efficiënte manier kan worden omgegaan met deze ontwikkelingen. Volgens de minister 

van Infrastructuur en Milieu is beleidsmatige integratie van diverse domeinen juist op strategisch 

niveau zinvol (Kamerstukken II, 2011-2012c, pp. 10-11). Op die manier kan namelijk integrale be-

leidsplanning worden bewerkstelligd, waardoor duurzame ontwikkeling van de fysieke leefomge-

ving kan worden bereikt. 

 

Verplichting voor Rijk en provincies, facultatief voor gemeenten 

Afgaande op de kabinetsnotitie ‘Stelselwijziging Omgevingsrecht’ (Kamerstukken II, 2011-2012c, p. 

12) en de conceptwettekst van de Omgevingswet (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2013a) 

zal de omgevingsvisie verplicht worden gesteld voor het Rijk en provincies en is deze voor gemeen-

te facultatief. Dit omdat wordt verwacht dat niet alle gemeenten een dergelijk strategisch plan no-

dig zullen hebben en het verplicht stellen van een omgevingsvisie een verzwaring van de bestuurlij-

ke lasten zou betekenen. Wel doet de minister in de kabinetsnotitie de aanbeveling aan gemeen-

ten waar veel ontwikkelingen met betrekking tot de fysieke leefomgeving worden verwacht, om 



Deel A. Context 21 

een omgevingsvisie op te stellen. Ook geeft ze in de bijlagen bij de kabinetsnotitie aan dat wanneer 

gemeenten vrijwillig een omgevingsvisie opstellen, voor deze gemeenten de verplichting tot het 

opstellen van een plan-m.e.r. komt te vervallen. 

 

Gebiedsdekkende visie 

In kader 3.1 is vermeld dat de omgevingsvisie een gebiedsdekkende visie is. Zoals uit het voorgaan-

de blijkt wordt voor ieder bestuursniveau de mogelijkheid geboden om een omgevingsvisie vast te 

stellen en geldt de verplichting tot het vaststellen van een dergelijke visie alleen voor het Rijk en de 

provincies. Thans geldt voor gemeenten op strategisch niveau maar een planverplichting: de struc-

tuurvisie (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2013b). Deze verplichting is opgenomen in artikel 

2.1, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening: “De gemeenteraad stelt ten behoeve van een goede 

ruimtelijke ordening voor het gehele grondgebied van de gemeente een of meer structuurvisies 

vast waarin de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid zijn vastgelegd.” 

 

Zoals het wetsartikel al aangeeft, is de gemeente momenteel verplicht om voor het hele grondge-

bied een of meer structuurvisies vast te stellen, maar kan de gemeente zelf bepalen of zij een ge-

biedsdekkende structuurvisie vaststelt of dat men voor meerdere structuurvisies kiest die samen 

gebiedsdekkend zijn. Onder de werking van de nieuwe Omgevingswet zal het opstellen van een 

omgevingsvisie facultatief zijn voor gemeenten. Echter, wanneer een gemeente een omgevingsvi-

sie wil vaststellen, gaat het om een gebiedsdekkende omgevingsvisie voor het hele grondgebied 

van de betreffende gemeente. Daarnaast is het ook mogelijk om gezamenlijk met andere gemeen-

ten een omgevingsvisie vast te stellen voor het grondgebied van de betreffende gemeenten 

(Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2013a). 

3.2 Werking omgevingsvisie 

De werking van de omgevingsvisie is tweeledig weer te geven. Enerzijds gaat het om de werking 

van het instrument op zich. Anderzijds gaat het om de werking van de omgevingsvisie ten opzichte 

van omgevingsvisies van andere bestuursniveaus en de andere instrumenten die de nieuwe Omge-

vingswet zal bieden. 

3.2.1 Omgevingsvisie als onderdeel van de beleidscyclus 

Om de werking van de omgevingsvisie te kunnen omschrijven, dient eerst gekeken te worden naar 

de beleidscyclus waar de visie onderdeel van uit maakt. Deze cyclus is beschreven in de bijlagen bij 

de kabinetsnotitie ‘Stelselwijziging Omgevingsrecht’ (Kamerstukken II, 2011-2012c, p. 10). In on-

derstaande afbeelding (figuur 3.1) wordt de cyclus in grote lijnen afgebeeld. Vervolgens volgt een 

uitleg van de cyclus zoals deze eveneens in de betreffende kabinetsnotitie kort is verwoord. 

 

De cyclus start met normen en taken ten aanzien van de basiskwaliteit van de fysieke leefomge-

ving, die het betreffende bestuursorgaan opgelegd krijgt vanuit wet- en regelgeving van hogere be-

stuursniveaus. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om nationale normen ten aanzien van luchtkwali-

teit of de Europese verplichting tot het opstellen van beleid ten aanzien van andere aspecten in de 

fysieke leefomgeving. Het betreffende bestuursorgaan zal gaan monitoren of de kwaliteit van de 

leefomgeving binnen het eigen grondgebied voldoet aan de beoogde basiskwaliteit.  
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Op basis van deze monitoring zal beleid worden geformuleerd. Dit resulteert op strategisch niveau 

in de omgevingsvisie. In deze visie wordt het doel en de inhoud van het beleid bepaald, alsmede de 

in te zetten instrumenten en de organisatie om dit na te streven. Vervolgens wordt dit beleid ver-

der uitgewerkt in de uitvoeringsgerichte plannen of programma’s. In deze plannen of programma’s 

wordt bepaald welke taken en projecten op korte termijn op de rol staan om het beleid ten uitvoer 

te brengen. Hierbij worden tevens economische en juridische instrumenten benoemd. 

 

 
 

Figuur 3.1: Beleidscyclus voor de fysieke leefomgeving  (Kamerstukken II, 2011-2012d, p. 10; eigen bewerking) 

 

Ten slotte zal het beleid worden uitgevoerd. Dit zal enerzijds geschieden door het opstellen van 

voorschriften waaraan burgers en bedrijven zich dienen te houden, zoals de decentrale regels (het 

omgevingsplan op gemeentelijk niveau). Anderzijds kan een bestuursorgaan zelf projecten (laten) 

uitvoeren, zoals de aanleg van of onderhoud aan een weg of herinrichting van de openbare ruimte. 

 

Nadat de taken zijn uitgevoerd, zal opnieuw worden gemonitord of de genomen maatregelen het 

gewenste effect hebben ten aanzien van de beoogde basiskwaliteit. Wanneer dit niet het geval is, 

of wanneer er zich nieuwe trends en ontwikkelingen hebben voorgedaan ten aanzien van de fysie-

ke leefomgeving op de korte termijn, dienen de plannen of programma’s te worden aangepast of 

dienen nieuwe plannen of programma’s te worden opgesteld. Wanneer het echter gaat om nieuwe 

trends en ontwikkelingen in de maatschappij, die invloed hebben op de hoofdkeuzen van het be-

leid op de lange termijn, is een herziening van de omgevingsvisie verstandig. Monitoring is derhalve 

belangrijk om een zo effectief en flexibel mogelijk beleid te kunnen voeren voor zowel de korte als 

lange termijn. 

3.2.2 Verhouding omgevingsvisie tot andere instrumenten binnen het omgevingsrecht 

De beleidscyclus zoals deze in de vorige subparagraaf naar voren is gekomen, biedt ook meer in-

zicht in de plaats die de omgevingsvisie inneemt binnen het omgevingsrecht en hoe deze in relatie 

staat met de andere instrumenten die de nieuwe Omgevingswet zal bieden. Hieronder is een figuur 

(figuur 3.2) weergegeven van de instrumenten uit de nieuwe Omgevingswet per sturingsniveau en 

de relatie tot elkaar. Het betreft een eigen interpretatie van de informatie uit bijlagen bij de kabi-

netsnotitie ‘Stelselwijziging Omgevingsrecht’ (Kamerstukken II, 2011-2012d, pp. 11-12). Op de 
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exacte plaats van de omgevingsvisie binnen het schema en de drie sturingsniveaus wordt in het 

volgende hoofdstuk dieper ingegaan. 

 

De omgevingsmonitor is geen officieel instrument dat in de Omgevingswet opgenomen zal worden. 

Toch is belangrijk om aan te geven dat de omgevingsmonitor wel degelijk een plaats heeft binnen 

het instrumentarium van de Omgevingswet. Zoals in de beleidscyclus namelijk al naar voren is ge-

komen, heeft de monitor een belangrijke functie om te bepalen wat de kwaliteit van de fysieke 

leefomgeving is en waar het beleid zich derhalve op dient te richten. Tevens is de monitor belang-

rijk om, wanneer er reeds een omgevingsvisie en bijbehorende programma’s zijn opgesteld, te ach-

terhalen of het gekozen beleid leidt tot de gewenste basiskwaliteit van de fysieke leefomgeving. 

 

 
 

Figuur 3.2: Plaats van de gemeentelijke omgevingsvisie binnen het instrumentarium van de Omgevingswet 

(Kamerstukken II, 2011-2012d, pp. 11-12; eigen bewerking) 

 

In de omgevingsvisie worden vervolgens hoofdkeuzen gemaakt ten aanzien van het beleid met be-

trekking tot de fysieke leefomgeving voor de lange termijn. Het is niet alleen belangrijk om aan te 

geven voor welk beleid het betreffende bestuursorgaan kiest, maar het is tevens van belang om in 

een uitvoeringsparagraaf alvast voorzichtig aan te geven hoe het bestuursorgaan het beleid tracht 

uit te voeren. Dat blijkt volgens de kabinetsnotitie ‘Stelselwijziging Omgevingsrecht’ (Kamerstukken 

II, 2011-2012c, p. 12) uit de praktijk van de huidige gebiedsdekkende structuurvisie. In deze uitvoe-

ringsparagraaf kunnen dan ook (omgevings)programma’s worden aangekondigd. Eventueel kunnen 

deze plannen of programma’s ook tegelijk met de visie worden op- en vastgesteld. Ook kan in de 

uitvoeringsparagraaf worden aangegeven welke (economische) sturingsinstrumenten het be-

stuursorgaan wil gaan inzetten. Dit kan echter ook pas in het plan of programma gebeuren. 

 

Voorts kan in de omgevingsvisie of in het plan of programma worden aangekondigd dat het be-

stuursorgaan decentrale regels gaat opstellen of aanpassen of dat men een projectbesluit gaat 

voorbereiden. Deze laatste bevoegdheid geldt overigens niet op gemeentelijk niveau. Een gemeen-

te dient wel decentrale regels (omgevingsplan) vast te stellen. In vorig hoofdstuk is reeds vermeld 

wat de beide instrumenten inhouden. Kort gezegd biedt het projectbesluit een generieke regeling 



 

Omgevingsvisie 24 

voor besluitvorming over publieke projecten en private projecten met een publiek belang. Het pro-

jectbesluit is dan ook veelal ontwikkelingsgericht. Decentrale regels bevatten bindende voorschrif-

ten voor de overheid, burgers en bedrijven ten aanzien van de fysieke leefomgeving, en kunnen 

worden ingezet voor zowel beheersmatige als ontwikkelingsgerichte doelstellingen. Er wordt ge-

tracht om zo veel mogelijk activiteiten doorgang te verschaffen op basis van algemene rijksregels 

voor activiteiten in de leefomgeving, al dan niet door middel van een meldingsplicht, waardoor een 

vergunningsprocedure niet nodig is (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2013b). Wanneer het 

uitvoeren van een activiteit niet acceptabel is op basis van de voorschriften, dient echter toch een 

omgevingsvergunning te worden aangevraagd om de betreffende activiteit mogelijk te maken. De 

omgevingsvergunning is eveneens in vorig hoofdstuk beschreven. 

 

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft ervoor gekozen om een formele juridische koppeling 

tussen de omgevingsvisie en de plannen en programma’s achterwege te laten (Kamerstukken II, 

2011-2012d, p. 11). Een dergelijke koppeling zou namelijk de flexibiliteit van beide instrumenten en 

de mogelijkheid van een bestuursorgaan om snel en adequaat te reageren op nieuwe ontwikkelin-

gen, in de weg staan. Het is dan ook niet zo dat een onderwerp dat in de plannen of programma’s 

wordt aangesneden omdat op korte termijn op dit aspect dient te worden ingegrepen, niet aange-

sneden mag worden omdat het onderwerp niet is vernoemd in de omgevingsvisie. Andersom is het 

ook niet zo dat een omgevingsvisie dient te worden herzien als in plannen of programma’s onder-

werpen naar voren komen die niet in de omgevingsvisie zijn vernoemd. 

 

In bovenstaand schema zijn de algemene regels voor activiteiten in de leefomgeving (algemene 

rijksregels) en het projectbesluit niet vernoemd. Dit omdat het schema zich voornamelijk richt op 

de gemeentelijke omgevingsvisie en de algemene rijksregels vooral op rijksniveau aan de orde zijn. 

Derhalve dienen de regels wel in acht genomen te worden, maar hebben ze verder geen directe re-

latie met de omgevingsvisie op gemeentelijk niveau. Het projectbesluit is vooral aan de orde op 

rijks- en provinciaal niveau. Een gemeente kan een dergelijk besluit niet nemen. Wat wel kan wor-

den vermeld ten aanzien van beide instrumenten, is dat de algemene rijksregels op het tactische 

sturingsniveau thuishoren en het projectbesluit op het operationele sturingsniveau. Zoals gezegd 

wordt in hoofdstuk 4 nader ingegaan op het sturingsniveau. 

3.2.3 Verhouding gemeentelijke omgevingsvisie en omgevingsvisies op hogere bestuursniveaus 

Er zal geen planhiërarchie of afstemmingsverplichting bestaan tussen de omgevingsvisies van de 

diverse overheidslagen (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2013a; 2013b). De wetgever heeft 

hier bewust voor gekozen omdat lagere bestuursorganen daarmee meer beleidsvrijheid kennen. 

Wanneer een dergelijke hiërarchie namelijk wel aan de orde zou zijn en het beleid van hogere be-

stuursorganen een verplichte doorwerking zou hebben op lagere schaalniveaus, zou het kunnen 

voorkomen dat bij het opstellen van omgevingsvisies op deze lagere schaalniveaus de afstem-

mingsverplichting een te prominente rol inneemt. Dit is niet de bedoeling. De lagere overheden 

dienen vooral beleid te formuleren dat toekomt aan lokale problemen en ontwikkelingen.  

 

Uiteraard is het wel goed dat rekening wordt gehouden met beleid, trends en ontwikkelingen die in 

omgevingsvisies, plannen en programma’s van hogere overheden zijn beschreven. In hoofdstuk 2 

van de conceptwettekst van de Omgevingswet zijn daarom bepalingen opgenomen over het han-
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delen van bestuursorganen. Zo is opgenomen dat “de overheidszorg voor de fysieke leefomgeving 

op een doeltreffende en gecoördineerde wijze dient plaats te vinden, waarbij bestuursorganen re-

kening houden met elkaars wettelijke verantwoordelijkheden voor die zorg” (Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu, 2013a). De verantwoordelijkheid voor een goede afstemming van het ei-

gen beleid met beleid van andere bestuursorganen ligt bij het visievaststellende bestuursorgaan. In 

het geval van een gemeentelijke omgevingsvisie zal de gemeente dan ook moeten zorgen voor een 

goede afstemming tussen het beleid van hogere bestuursorganen en het beleid dat in de eigen 

omgevingsvisie, plannen en programma’s wordt opgenomen. 

 

Overigens vloeit het voorgaande ook al voort uit de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, 

die zijn opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) (Ministerie van Infrastructuur en 

Milieu, 2013b). In hoofdstuk 3 van de Awb is namelijk opgenomen dat een bestuursorgaan bij het 

voorbereiden van een besluit, wat het vaststellen van een omgevingsvisie is, alle nodige kennis 

vergaart omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen. Daarnaast is in het hoofdstuk 

opgenomen dat een besluit op een deugdelijke motivering dient te berusten. Het zou dan ook van 

onbehoorlijk bestuur getuigen wanneer een lagere overheid bij het voorbereiden van een besluit 

geen kennis neemt van beleidsdocumenten op hogere schaalniveaus. Om die reden mag er dan 

ook van worden uitgegaan dat, ondanks het uitblijven van een expliciete afstemmingsplicht, bij het 

opstellen van een gemeentelijke omgevingsvisie ten minste kennis is genomen van beleidsdocu-

menten van bestuursorganen op bovenliggende schaalniveaus. Ditzelfde geldt overigens ook voor 

beleidsdocumenten van aangrenzende gemeenten, regio’s of provincies. Het kan immers voorko-

men dat bepaalde grensoverschrijdende belangen aan de orde zijn en vragen om een bovenlokale 

of bovenregionale aanpak. 

 

De afstemming tussen gemeentelijke omgevingsvisies en omgevingsvisies, plannen en program-

ma’s van hogere bestuurslagen is geen verplichting, maar vindt plaats op basis van vertrouwen. 

Volgens het ministerie van Infrastructuur en Milieu (2013b) zorgt deze opzet voor een afname in de 

regeldruk en de toename van de eigen verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer. 

3.3 Inhoud omgevingsvisie 

In artikel 3.2 van de nieuwe Omgevingswet wordt geregeld wat de inhoud van de omgevingsvisie 

dient te zijn: “De omgevingsvisie bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling van het 

grondgebied en de hoofdzaken van het voor de fysieke leefomgeving te voeren integrale beleid” 

(Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2013a). Buiten dit artikel is verder niets vastgelegd over de 

vorm en inhoud van de omgevingsvisie. Toch valt uit de Omgevingswet op te maken welke onder-

werpen ten minste in de omgevingsvisie terug dienen te komen. Immers, in artikel 1.2 van de con-

ceptwettekst van de Omgevingswet is een begripsomschrijving van ‘fysieke leefomgeving’ opge-

nomen. Uit deze begripsomschrijving is af te leiden dat de fysieke leefomgeving in ieder geval om-

vat: bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water, bodem, lucht, landschappen, natuur en 

cultureel erfgoed. Met betrekking tot de omgevingsvisie kan dan ook worden geconstateerd dat de 

voorgenoemde thema’s (bouwwerken tot en met cultureel erfgoed) dienen terug te komen in de 

omgevingsvisie. 
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Uit artikel 1.2 van de conceptwettekst van de Omgevingswet is daarnaast af te leiden dat de wet 

zelf betrekking heeft op de fysieke leefomgeving, alsmede de activiteiten die gevolgen hebben of 

kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Voorts wordt gesteld dat ‘gevolgen voor de mens’ 

ook gezien worden als ‘gevolgen voor de fysieke leefomgeving’. In het laatste lid van het artikel 

wordt aangegeven dat gevolgen voor de fysieke leefomgeving in ieder geval kunnen voortvloeien 

uit “het wijzigen van onderdelen van de fysieke leefomgeving of het gebruik daarvan, het gebruik 

van natuurlijke hulpbronnen, emissies en hinder en ontstane risico’s”. Het is dan ook logisch dat in 

de omgevingsvisie wordt aangegeven hoe de thema’s zich tot elkaar verhouden, wat voor gevolgen 

ze onderling voor elkaar hebben en wat de voorgenomen ontwikkeling van het grondgebied voor 

gevolgen heeft voor de fysieke leefomgeving. Specifiek dient daarbij te worden gelet op emissies 

en hinder (bijvoorbeeld geur, geluid, licht en trillingen), ontstane risico’s (veiligheid en gezond-

heid), het gebruik van natuurlijke hulpbronnen (duurzaamheid en energie) en het wijzigen van on-

derdelen van de fysieke leefomgeving of het gebruik daarvan (ruimtelijke ontwikkeling). 

 

Er kan dus worden geconcludeerd dat de gemeentelijke omgevingsvisie in ieder geval de hoofdlij-

nen van de voorgenomen ontwikkeling van het grondgebied van de betreffende gemeente omvat, 

alsmede de hoofdzaken van het beleid ten aanzien van bouwwerken, infrastructuur, watersys-

temen, water, bodem, lucht, landschappen, natuur en cultureel erfgoed. Daarnaast is het ook mo-

gelijk dat andere ruimtelijk relevante onderwerpen in de omgevingsvisie naar voren komen. Voor 

alle onderwerpen dient aangegeven te worden wat de doelstelling met betrekking tot het betref-

fende onderwerp is en wat voor gevolgen dit heeft voor de andere aspecten van de fysieke leef-

omgeving en de mens. Specifiek moet daarbij gekeken worden naar emissies en hinder, ontstane 

risico’s, gebruik van natuurlijke hulpbronnen en ruimtelijke ontwikkeling. 

 

In de artikelsgewijze memorie van toelichting bij de conceptwettekst van de Omgevingswet wordt 

bevestigd dat de fysieke leefomgeving breder is dan alleen de ruimtelijke aspecten (Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu, 2013a): “onder meer ontwikkelingen op het gebied van water, milieu, 

landschap, landbouw, natuur, cultureel erfgoed en energie-infrastructuur worden meegewogen en 

beschreven in de omgevingsvisie”. Voorbeelden van ontwikkelingen die in hoofdlijnen beschreven 

kunnen worden in de omgevingsvisie, zijn de aanleg van tunnels, wegen en buisleidingen, winning 

van delfstoffen, ondergronds bouwen, et cetera. In de memorie van toelichting wordt benadrukt 

dat zowel water als de onder- en bovengrond op verschillende niveaus, behoort tot het begrip 

‘grondgebied’ (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2013a). 

 

Een opmerking die bij deze paragraaf kan worden geplaatst, is dat er wellicht aanvullende regels 

zullen worden gesteld ten aanzien van de totstandkoming, vorm, toepassing en wijziging van om-

gevingsvisies. Althans, artikel 6.1 van de conceptwettekst van de Omgevingswet biedt de ruimte 

om middels een AMvB deze regels te stellen (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2013a). Daar-

naast is in artikel 6.3 van de conceptwettekst opgenomen dat omgevingsvisies elektronisch worden 

vastgesteld. Naast het elektronische document zal ook een papieren versie worden gemaakt. In-

dien discrepantie tussen beiden optreedt, is de elektronische versie leidend. 
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3.4 Conclusie en vervolg 

In onderhavig hoofdstuk is de omgevingsvisie uiteengezet op basis van de visie van het Rijk. Hierbij 

zijn enkel bronnen gebruikt die afkomstig zijn van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit 

omdat het Rijk de initiator is achter de stelselwijziging voor het omgevingsrecht en derhalve ook 

gekomen is tot het instrumentarium dat in de nieuwe Omgevingswet wordt geboden. Het is inte-

ressant om te zien hoe de Rijksoverheid de diverse instrumenten, met in het bijzonder de omge-

vingsvisie, voor ogen heeft.  

 

Op basis van onderhavig hoofdstuk kunnen de volgende conclusies getrokken worden met betrek-

king tot de inhoud en vormgeving van de (gemeentelijke) omgevingsvisie: 

 De omgevingsvisie is een strategisch plan; 

 In de omgevingsvisie zijn het doel en de inhoud van het beleid, alsmede de in te zetten instru-

menten en organisatie om de doelen te behalen, vastgelegd; 

 De omgevingsvisie is globaal, abstract en indicatief (het bevat de hoofdlijnen van de voorgeno-

men ontwikkeling van het grondgebied en de hoofdzaken van het voor de fysieke leefomgeving 

te voeren integrale beleid); 

 De omgevingsvisie is een integraal document en leidt tot integrale afwegingen; 

 De omgevingsvisie bevat strategische hoofdkeuzen van beleid voor de lange termijn; 

 De omgevingsvisie tracht duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen; 

 De omgevingsvisie is een gebiedsdekkende visie (het betreft het gehele grondgebied van het vi-

sievaststellende bestuursorgaan); 

 De omgevingsvisie is een actueel document (wanneer uit monitoring blijkt dat het beleid verou-

derd is, dient de omgevingsvisie te worden aangepast of herzien); 

 In de omgevingsvisie wordt rekening gehouden met het beleid van bovenliggende dan wel aan-

grenzende bestuursorganen; 

 In de omgevingsvisie wordt in ieder geval ingegaan op (de hoofdlijnen van de voorgenomen 

ontwikkeling van het grondgebied, alsmede de hoofdzaken van het beleid ten aanzien van) 

bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water, bodem, lucht, landschappen, natuur en cul-

tureel erfgoed; 

 In de omgevingsvisie wordt rekening gehouden met de gevolgen van het beleid ten aanzien van 

de fysieke leefomgeving en de mens, waarbij in het bijzonder wordt gelet op het wijzigen van 

onderdelen van de fysieke leefomgeving of het gebruik daarvan, het gebruik van natuurlijke 

hulpbronnen, emissies en hinder en ontstane risico’s. 

 

Nu enkele voorname conclusies zijn getrokken met betrekking tot de inhoud en vormgeving van de 

omgevingsvisie, kan verder worden uitgekristalliseerd hoe de gemeentelijke omgevingsvisie het 

beste kan worden vormgegeven. In de volgende sectie van het rapport zal daarom een theoreti-

sche analyse volgen van strategische plannen. De eerste conclusie die immers is getrokken, is dat 

het om een strategisch plan gaat. Hierbij wordt ingegaan op de ontwikkeling van strategische plan-

ning door de jaren heen en de kenmerken van strategische plannen. Een aantal van bovengenoem-

de conclusies zal daarbij opnieuw bekeken worden, ditmaal in het licht van strategische planning. 

Vervolgens wordt ingegaan op integraliteit. Immers, een andere conclusie die kan worden getrok-

ken, is dat de gemeentelijke omgevingsvisie integraal van opzet zal zijn.  
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Daarna zal kort worden ingegaan op duurzame ontwikkeling en op welke wijze duurzaamheid kan 

terugkomen in de vormgeving van de gemeentelijke omgevingsvisie. Dit omdat duurzaamheid of 

duurzame ontwikkeling een steeds belangrijker thema is, dat ook expliciet wordt benoemd in de 

kabinetsnotitie ‘Stelselwijziging Omgevingsrecht’. Zo wordt onder andere aangegeven dat integrale 

beleidsplanning op strategisch niveau moet leiden tot duurzame ontwikkeling van de fysieke leef-

omgeving en dat duurzame ontwikkeling centraal komt te staan bij de herziening van het omge-

vingsrecht (Kamerstukken II, 2011-2012c, pp. 3-4). Dit is voldoende reden om eens te kijken wat 

duurzaamheid inhoudt en op welke wijze dit kan terugkomen in de (inhoudelijke) vormgeving van 

de gemeentelijke omgevingsvisie. 

 

Op basis van de vergaarde theorie kan een aantal conclusies worden getrokken over de inhoud en 

vormgeving van strategische plannen, integraliteit en duurzame ontwikkeling. Het is interessant om 

te bekijken of deze overeenkomen met hetgeen de Rijksoverheid voor ogen heeft. Vervolgens zal 

een aantal hypothesen worden opgesteld met betrekking tot eigenschappen waaraan de gemeen-

telijke omgevingsvisie aan zal moeten voldoen. Deze worden in de daarop volgende sectie van het 

rapport getoetst in de uitvoeringspraktijk. 
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Hoofdstuk 4. Strategische planning 

 

“De integrale omgevingsvisie is een strategisch plan waarin een bestuursorgaan keuzen in de fysie-

ke leefomgeving in samenhang beschrijft.” Dat is wat er letterlijk in de kabinetsnotitie ‘Stelselwijzi-

ging Omgevingsrecht’ (Kamerstukken II, 2011-2012c, p. 11) staat geschreven. De vraag is echter 

wat een strategisch plan is en welke vorm deze kan aannemen. Om hierachter te komen wordt 

eerst een blik geworpen op de te onderscheiden planningsniveaus. Vervolgens wordt binnen de 

planningsliteratuur gekeken naar ‘strategic planning’ en hoe dit kan worden verklaard. Ten slotte 

wordt kort samengevat hoe strategische plannen het beste te typeren zijn en welke eigenschappen 

dergelijke plannen vanuit de planningsliteratuur worden toegedicht. 

4.1 Planningsniveaus 

Zoals in hoofdstuk 2 reeds aan de orde is gekomen, kent het omgevingsrecht momenteel tientallen 

planvormen op diverse niveaus (Kamerstukken II, 2011-2012c). Grofweg zijn er drie niveaus te on-

derscheiden, te weten het strategische niveau, het tactische niveau en het operationele niveau (De 

Roo & Voogd, 2007; Van Tilburg, 2012). Er is echter een verschil tussen de benaderingswijze van 

deze begrippen. Zo gaat Van Tilburg in op het sturingsniveau van het instrumentarium. De Roo en 

Voogd gaan meer in op het abstractieniveau van de planvorm zelf. Om verwarring te voorkomen en 

de juiste plaats van de omgevingsvisie te kunnen duiden, wordt in deze paragraaf ingegaan op dit 

verschil. 

4.1.1 Sturingsniveau instrumentarium 

Van Tilburg (2012) geeft aan dat de instrumenten binnen het omgevingsrecht tot doel hebben om 

vanuit de overheid sturing te geven aan de geven fysieke leefomgeving. Deze sturing kan volgens 

haar plaatsvinden op drie verschillende niveaus: operationeel niveau, tactisch niveau en strategisch 

niveau. 

 

Operationeel niveau 

Op operationeel niveau vindt sturing plaats middels de uitvoering van projecten. Dit kan volgens 

Van Tilburg (2012) op twee manieren. Enerzijds kan een bestuursorgaan zelfstandig projecten uit-

voeren die van publiek belang zijn of projecten die voortkomen uit het eigen beleid. Een instru-

ment hiervoor uit de bestaande wetgeving is het projectbesluit. Anderzijds kunnen burgers, bedrij-

ven en organisaties met initiatieven komen, die door het bestuursorgaan getoetst dienen te wor-

den. Op basis van een dergelijke toets kan een bestuursorgaan afwijken van een bestemmingsplan 

door een omgevingsvergunning te verlenen. Onder de nieuwe Omgevingswet zal zowel het pro-

jectbesluit als de omgevingsvergunning terugkomen. Deze instrumenten zullen wel iets anders van 

opzet zijn dan de huidige instrumenten. 

 

Tactisch niveau 

Op tactisch niveau vindt sturing plaats middels het stellen van regels. Van Tilburg (2012) geeft aan 

dat het stellen van regels noodzakelijk is om het beleid ten aanzien van de fysieke leefomgeving 

ten uitvoer te kunnen brengen. Voorbeelden van tactische plannen binnen het huidige omgevings-

recht zijn (gemeentelijke) bestemmingsplannen en verordeningen, AMvB’s en provinciale inpas-

singsplannen. Onder de nieuwe Omgevingswet zullen de decentrale regels (provinciale omgevings-
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verordening, waterschapsverordening of het gemeentelijke omgevingsplan) deze plaats innemen, 

ondersteund met algemene regels voor activiteiten in de leefomgeving (algemene rijksregels) 

(Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2013b). 

 

Strategisch niveau 

Op strategisch niveau vindt sturing plaats middels het hebben van een visie. Deze visie is er volgens 

Van Tilburg (2012) op gericht om een beeld te geven van hoe de fysieke leefomgeving eruit zou 

moeten zien in de toekomst. Met toekomst bedoelt Van Tilburg een periode van minimaal tien jaar 

na de vaststelling van de visie. De visie geeft dan ook aan wat volgens het betreffende bestuursor-

gaan de meest gewenste ontwikkeling van het gebied is. Voorts geeft Van Tilburg aan dat een der-

gelijke visie enkel voor het betreffende bestuursorgaan zelf bindend is. De structuurvisie zoals die 

momenteel nog bestaat, is een plan op strategisch niveau. Van Tilburg geeft aan dat de omgevings-

visie en het programma onder de werking van de nieuwe Omgevingswet van een gelijke aard zijn. 

4.1.2 Abstractieniveau planvormen 

De bovenstaande uiteenzetting van Van Tilburg betreft een onderscheid tussen diverse sturingsni-

veaus van het instrumentarium. Dit zegt echter weinig over het abstractieniveau van de planvor-

men zelf. Om die reden wordt in deze subparagraaf dieper ingegaan op planvormen en de niveaus 

die daarin te onderscheiden zijn.  

 

Gert de Roo en Henk Voogd maken in hun boek ‘Methodologie van planning’ (2007), net als Van 

Tilburg, onderscheid tussen drie planningsniveaus. Zij geven aan dat er globaal drie typen plannen 

te onderscheiden zijn als het gaat om het vertalen van politiek-bestuurlijke intenties naar de uit-

voering en het beheer: het strategische plan, het tactische plan en het operationele plan. In figuur 

4.1 is dit onderscheid tussen plannen weergegeven, uitgezet tegen de tijd en de concreetheid van 

de plannen. 

 

 
 Figuur 4.1: De relatie tussen strategische, tactische en operationele plannen (De Roo & Voogd, 2007, p. 98) 
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Frans Tonnaer geeft in zijn bijdrage aan de discussie omtrent het omgevingsplan aan dat een ge-

meentelijk omgevingsplan anders in elkaar zal zitten dan een provinciaal omgevingsplan. Dit omdat 

een gemeentelijk omgevingsplan veel meer met diverse abstractie- en normniveaus te maken heeft 

dan een provinciaal omgevingsplan (Tonnaer, 2008). Tonnaer maakt, net als Van Tilburg en De Roo 

en Voogd, onderscheid tussen drie planningsniveaus: het micro-, meso- en macroniveau. Hij ba-

seert zich daarbij op de bestaande gemeentelijke plannen binnen het domein omgevingsrecht, de 

doelen die men met de plannen tracht te bereiken en de daarbij te hanteren middelen. Wanneer 

de onderverdeling in abstractieniveaus van De Roo en Voogd en Tonnaer naast elkaar worden ge-

legd, leidt dit tot de onderstaande indeling van planvormen per abstractieniveau. 

 

Microniveau: operationele plannen 

Tonnaer (2008) geeft aan dat het microniveau het laagste en meest concrete uitvoeringsniveau is. 

Op dit niveau zijn operationele plannen aan de orde. Volgens De Roo en Voogd is een operationeel 

plan traditioneel gezien een uitvoeringsprogramma van het strategische of tactische plan. Tonnaer 

maakt hierbij onderscheid tussen uitvoeringsprogramma’s bij beleidsplannen (strategische plan-

nen) en uitwerkingsplannen van bestemmingsplannen (tactische plannen).  

 

De Roo en Voogd geven aan dat uitvoeringsprogramma’s jaarlijks worden opgesteld en dat ze een 

evaluatie bevatten van de activiteiten uit het voorgaande jaar, alsmede een aankondiging van con-

crete projecten voor het komende jaar. Dit kunnen projecten zijn waarvoor het door Van Tilburg 

(2012) genoemde instrumentarium op operationeel niveau, het projectbesluit of een omgevings-

vergunning, ingezet kan worden. Zoals uit hoofdstuk 2, al is gebleken is een projectbesluit niet in-

zetbaar op gemeentelijk niveau. Een belangrijke toevoeging van De Roo en Voogd is dat een finan-

ciële paragraaf wordt toegevoegd aan het uitvoeringsprogramma. Voor ieder project afzonderlijk 

wordt vervolgens een apart projectplan uitgewerkt volgens De Roo en Voogd. 

 

Mesoniveau: tactische plannen 

Het tactische niveau wordt door Tonnaer (2008) uitgelegd als het mesoniveau. Op dit niveau zijn 

beleidsplannen aan de orde, die hun verdere vertaling vinden in de uitvoeringsprogramma’s op mi-

croniveau. Plannen op tactisch niveau zijn onder andere bestemmingsplannen, bodembeleidsplan-

nen, groenbeleidsplannen, verkeers- en vervoersplannen, et cetera. Van Tilburg (2012) typeert dit 

niveau echter als ‘het stellen van concrete regels’. Op het bestemmingsplan na worden in de diver-

se beleidsplannen die Tonnaer benoemt, nauwelijks concrete regels gesteld. 

 

In het boek van De Roo en Voogd (2007), waarin de verschillende functies van plannen worden be-

sproken, wordt het tactische plan neergezet als een plan dat dicht tegen het strategische plan aan-

staat. In een tactisch plan worden volgens hen de acties die nodig zijn om het gewenste beleid ten 

uitvoer te brengen, in beeld gebracht. Voorts worden deze acties met elkaar in verband gebracht 

en aan verschillende betrokken partijen gekoppeld. In veel gevallen worden de acties in de tijd 

weggezet en wordt een eerste raming van de financiële inspanningen gegeven. 

 

Tonnaer kijkt dus anders naar het tactische niveau dan Van Tilburg (2012). De beleidsplannen die 

door Tonnaer worden genoemd komen eerder overeen met de plannen zoals deze worden be-



 

Strategische planning 34 

noemd door De Roo en Voogd. De beleidsplannen zijn vooral beleidsmatig van opzet en zitten der-

halve tegen het strategische plan aan. Daarnaast kunnen in de plannen ook bindende regels wor-

den gesteld, maar dat is niet per definitie de hoofdzaak, zoals Van Tilburg wel van mening is. 

 

Macroniveau: strategische plannen 

Het strategische niveau wordt door Tonnaer (2008) aangeduid als het macroniveau. Op dit niveau 

gelden kadervisies. Tonnaer noemt als voorbeeld de structuurvisie, het milieubeleidsplan en inte-

grale waterplannen. 

 

De Roo en Voogd (2007) geven aan dat een strategisch plan visionair van karakter is met de meest 

verre kijk in de toekomst. Binnen het plan worden politiek-bestuurlijke intenties vertaald in beleid, 

waarbij de ambities vanuit diverse beleidsterreinen worden gegeven ten aanzien van deze inten-

ties. Het doel is het aanspreken en overtuigen van betrokken partijen over de noodzaak van de in-

tenties, beoogde maatschappelijke effecten en de manier waarop men hier uitvoer aan wil geven. 

Er wordt getracht de betrokken partijen te binden aan het plan, waardoor er draagvlak ontstaat.  

 

De Roo en Voogd geven aan dat een strategisch plan het karakter kan hebben van een vensterplan 

of een spiegelplan. Deze laatste heeft als doel dat betrokken organisaties die bewust zijn van de 

huidige problematiek, zich in het plan kunnen herkennen en zich daaraan spiegelen. De betrokken 

partijen herkennen de geschetste problemen en belangen, omdat ze zelf ook van deze problemen 

en belangen op de hoogte zijn. Hierdoor wordt draagvlak gecreëerd voor de aan te pakken proble-

matiek en de wijze waarop deze problematiek zal worden aangepakt. Doordat draagvlak wordt ge-

creëerd, zullen de betrokken partijen sneller hun goedkeuring aan het plan verlenen. Een spiegel-

plan heeft doorgaans een zichttermijn van ongeveer een generatie. Er wordt immers ingegaan op 

de huidige problematiek, oftewel de problematiek van de huidige generatie. 

 

Het strategische plan kan ook het karakter van een vensterplan hebben. Een dergelijk plan biedt 

‘een venster op de toekomst’. Dat wil zeggen dat een beeld wordt geschetst van te verwachten 

ontwikkelingen met een effect op de langere termijn. Veelal wordt ook met toekomstperspectie-

ven gewerkt. Bij dit soort plannen ligt de focus dus niet zozeer op de huidige generatie, maar ook 

op toekomstige generaties. Uiteraard kan een strategisch plan ook een combinatie vormen van een 

spiegelplan en een vensterplan, met zowel een kijk op de korte termijn (huidige generatie) als de 

lange termijn (toekomstige generaties). 

 

Van Tilburg (2012), De Roo en Voogd (2007) en Tonnaer (2008) zijn het eens dat het strategische 

plan op macroniveau visionair van aard zal zijn. Tonnaer en Van Tilburg geven bovendien aan dat 

de huidige structuurvisie als een strategisch plan kan worden gezien. Van Tilburg en De Roo en 

Voogd geven daarnaast aan dat een strategisch plan een plan is, waarin het bestuursorgaan zijn be-

leid, ambities en intenties ten aanzien van het betreffende onderwerp aangeeft. Zoals reeds eerder 

vermeld, kan de omgevingsvisie volgens Van Tilburg als een dergelijk plan worden gezien. 
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Tabel 4.1: Huidige instrumentarium afgezet tegen diverse planningsniveaus (De Roo & Voogd, 2007; Tonnaer, 2008; 

Van Tilburg, 2012; eigen bewerking) 

 

In tabel 4.1 worden de abstractieniveaus zoals deze zijn benoemd door De Roo en Voogd en Ton-

naer, schematisch afgezet tegen de sturingsniveaus zoals deze zijn benoemd door Van Tilburg. 

Daarbij is te zien waar huidige (beleids)plannen en instrumenten te plaatsen zijn ten aanzien van 

deze planningsniveaus. In tabel 4.2 wordt voorts aangegeven waar het nieuwe instrumentarium uit 

de nieuwe Omgevingswet te plaatsen is binnen het schema. 

4.2 Strategische ruimtelijke planning in historisch perspectief 

Strategische planning kent een lange historie. Zowel in de publieke als de private sector kent dit ty-

pe planning een voorgeschiedenis, waarbij in sommige perioden meer behoefte was aan strategi-

sche planning dan in andere perioden. In deze paragraaf wordt deze tijdslijn globaal doorlopen, 

waarbij de focus ligt op de Europese en dan met name de Nederlandse ruimtelijke planning. Daar-

na wordt ingegaan op enkele belangrijke verschuivingen die zich binnen de ruimtelijke planning 

hebben voorgedaan ten faveure van strategische planning. In de planningsliteratuur wordt deze 

verschuiving door verschillende wetenschappers beschreven aan de hand van planningssystemen 

en de evaluatie hiervan, dan wel plannen die voortkomen uit deze planningsystemen. Hoewel in 

grote lijnen hetzelfde wordt bedoeld, worden andere benamingen gebruikt. 

 

In de subparagraaf 4.2.2 wordt afgetrapt met Burgess en Carmona (2009), die in hun publicatie 

spreken over de verschuiving van ‘master planning’ naar ‘strategic planning’. Master planning is in 

de vorige paragraaf al met enige regelmaat aangehaald. De daaropvolgende subparagraaf bevat 

een beschouwing van Andreas Faludi op deze verschuiving, die hij betitelt als een verschuiving van 
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Tabel 4.2: Toekomstig instrumentarium afgezet tegen diverse planningsniveaus (De Roo & Voogd, 2007; Ministerie 

van Infrastructuur en Milieu, 2012; 2013b; Tonnaer, 2008; Van Tilburg, 2012; eigen bewerking) 

 

‘project plannen’ naar ‘strategische plannen’ (Albrechts et al., 2003; Albrechts, 2004; Faludi, 1989, 

2000; Mastop & Faludi, 1997; Needham et al., 1997). Vervolgens wordt in een nieuwe subparagraaf 

gekeken naar de evaluatie van de plannen. Hier is een verschuiving te zien van ‘conformance’ naar 

‘performance’ (Faludi, 1986; 1989; 2000; Janin Rivolin, 2008; Mastop & Faludi, 1997). Daarna volgt 

een subparagraaf met de visie van Kaufman en Jacobs (1987), die spreken over een verschuiving 

van ‘conventional public planning’ naar ‘corporate strategic planning’. Ten slotte spreken enkele 

Nederlandse planners in de laatste subparagraaf over een verschuiving van toelatingsplanologie 

naar ontwikkelingsplanologie, en verder door naar uitnodigingsplanologie (Dammers, Verwest, 

Staffhorst, & Verschoor, 2004; Fontein, Breman, Kuindersma, & Westerink, 2012; Van Rooy, 2011). 

 

4.2.1 Ruimtelijke planning door de jaren heen 

In deze eerste subparagraaf wordt de opkomst van strategische planning behandeld. Achtereen-

volgens wordt ingegaan op het ontstaan van strategische planning, de toename van de dominantie 

van strategische planning en de verdere ontwikkeling van dit type planning. 

 

Eerste helft twintigste eeuw: Ontstaan strategische planning 

Louis Albrechts heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar strategische planning. Voor het ontstaan 

van strategische ruimtelijke planning gaat hij terug naar de jaren twintig en dertig van de vorige 

eeuw (Albrechts, 2001). Hij baseert zich hierbij op een publicatie van Mastop, die aangeeft dat in 

die periode in Noordwest-Europa steeds meer nationale overheden strategische planning gingen 

inzetten om de activiteiten van andere overheden, sectoren en private partijen te sturen. 
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Albrechts nuanceert het beeld dat strategische planning in de jaren twintig reeds is ontstaan, door 

in te gaan op een publicatie van Kaufman en Jacobs (1987). Volgens hen is strategische planning 

namelijk ontstaan in de Amerikaanse private sector van de jaren vijftig van de vorige eeuw 

(Albrechts, 2001). In deze naoorlogse periode groeiden en veranderden bedrijven snel, waardoor 

deze behoefte kregen aan effectief beleid om de toekomst van het bedrijf in goede banen te lei-

den. Dergelijk beleid was bovendien van belang omdat ook de toekomst van de maatschappij en 

economie onzeker was (Kaufman & Jacobs, 1987). 

 

Tweede helft twintigste eeuw: Strategische planning wordt belangrijkste planningswijze 

In de publieke sector was strategische planning destijds nog niet aan orde, zeker niet als gekeken 

wordt naar de ruimtelijke planning. Vlak na de Tweede Wereldoorlog werd master planning de be-

langrijkste wijze waarop steden in met name ontwikkelde landen werden gepland. Burgess en 

Carmona (2009, p. 13) dragen drie belangrijke redenen aan waarom master planning de belangrijk-

ste planningswijze werd in de periode tussen 1945 en de jaren zeventig: 

1. De opkomst van de Keynesiaanse gemengde economie in kapitalistische landen, de centraal ge-

leide socialistische economische modellen in onder andere Rusland, Oost-Europa en China en 

de Aziatische “developmental state”, waarin een proactieve rol werd toegewezen aan de staat 

in aanwezigheid van markten en marktfalen; 

2. De dominantie van modernistische ideologieën in de bouwkunde, ruimtelijke planning en ste-

denbouw in de periode vanaf de jaren dertig tot de jaren zeventig, die opkwamen voor meer 

macht voor overheden en deskundigen om in te kunnen grijpen in het proces rondom de nieu-

we verstedelijking en wederopbouw na de oorlog; 

3. De dominantie van moderniseringsstrategieën in ontwikkelingslanden die de nadruk legden op 

de essentiële taak van stedelijke ontwikkeling en industrialisering voor de maatschappelijke 

ontwikkeling van het land en de behoefte om het beleid en de patronen na te streven die in de 

Westerse landen reeds waren gerealiseerd. 

 

Bij de eerste reden staat de verhouding tussen de staat en de markt centraal. Hoewel het kapita-

lisme reeds in de achttiende eeuw in opkomst was, heeft het liberalisme er in de negentiende 

eeuw definitief voor gezorgd dat in een groot deel van de Westerse landen het marktdenken de 

boventoon voerde. Echter, na marktfalen, negatieve effecten en politieke weerstand werd de roep 

naar overheidsinvloed in deze landen toch weer groter. Om die reden werd in de jaren dertig en 

vervolgens na de Tweede Wereldoorlog het Keynesiaanse model, waarin een gemengde economie 

centraal stond, steeds verder ingevoerd. Het master plan gold daarbij als voornaamste instrument 

waarin het beleid met betrekking tot de fysieke leefomgeving werd opgenomen. Op de kenmerken 

van een dergelijk plan later in dit hoofdstuk nader ingegaan. 

 

In de jaren zestig en zeventig evolueerde ruimtelijke planning vervolgens in diverse westerse lan-

den tot een systeem van integrale planning op diverse bestuurlijke niveaus (Albrechts, 2004; 2006). 

Dit kwam onder meer doordat planning via sectoraal beleid, ten behoeve van een bepaald beleids-

terrein, steeds vaker tegenstand kreeg vanuit andere sectoren en beleidsterreinen. Hierdoor wer-

den ruimtelijke plannen, hoewel ze voldeden aan alle formele richtlijnen en eisen, steeds vaker 

minder goed uitvoerbaar. Voornamelijk financiële en technische redenen lagen hieraan ten grond-
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slag. Planners liepen aan tegen steeds complexere vraagstukken en gingen daardoor over op ‘to-

taalregulering’ (Albrechts, 2004; 2006; De Roo & Voogd, 2007). 

 

Begin jaren zeventig was er dan ook een nieuwe vorm van planning in opkomst, waarbij doelstel-

lingen centraal stonden (De Roo & Voogd, 2007). Bij deze vorm van planning, die een reactie was 

op blauwdrukplanning, mochten burgers meer meepraten over het eindresultaat en werd de be-

sluitvorming weer teruggelegd bij politici in de democratisch gekozen volksvertegenwoordiging. 

Door deze doelstellinggerichte benadering, waarbij de doelstellingen als criteria golden en het 

planningsproces werd gerationaliseerd tot een besluitvormingsproces, veranderde ook de aanpak. 

Voortaan stond het proces centraal en niet zozeer het planobject of de inhoud.  

 

Deze vernieuwde aanpak leverde echter veel bureaucratie op (De Roo & Voogd, 2007). Het formu-

leren van doelstellingen en het opstellen van rapporten kostte veel tijd en vaak waren deze doel-

stellingen zo abstract dat de rapporten na vaststelling niet ten uitvoer werden gebracht. Een reac-

tie liet dan ook niet lang op zich wachten. Bij de hernieuwde aanpak stonden niet langer doelstel-

lingen centraal, maar concrete strategieën die vanuit knelpunten werden geformuleerd. Het accent 

kwam voortaan te liggen op het keuze-element.  

 

In de Verenigde Staten was deze vorm van strategische planning al sinds het begin van de jaren ze-

ventig in opkomst (Albrechts, 2001). Burgess en Carmona (2009) geven aan dat destijds de Keyne-

siaanse gemengde economie steeds verder in de problemen kwam. De economische groei nam af 

en steeds meer sociale problemen staken de kop op. In 1973 leidde de oliecrisis ertoe dat er steeds 

meer werkloosheid, inflatie en stagnatie was. Ook in de ruimtelijke ordening waren de gevolgen 

hiervan te merken, onder andere doordat er te weinig betaalbare (huur)woningen beschikbaar wa-

ren. Daarnaast ontstond de eerste kritiek op master plannen. Dergelijke plannen boden te weinig 

mogelijkheden om algemene wensen en behoeften in te lossen en konden daarnaast niet snel ge-

noeg reageren op maatschappelijke en economische veranderingen. Bovendien kostte het realise-

ren van dergelijke plannen veel geld en middelen, wat voornamelijk in ontwikkelingslanden te wei-

nig voor handen was. De macht zou dan ook steeds meer richting partijen schuiven die nog wel 

geld hadden om te ontwikkelen, zoals grondeigenaren, beleggers, ontwikkelaars en bouwbedrijven. 

Deze ontwikkelingen zorgden ervoor dat steeds meer nationale overheden op zoek gingen naar 

een nieuwe manier van strategisch plannen. Mede door de opkomst van het neoliberalisme wer-

den kunstmatige politieke barrières opgeheven, waardoor de markt weer haar werk kon doen 

(Burgess & Carmona, 2009). 

 

In de jaren tachtig van de vorige eeuw ontstond er in Europa min of meer een afkeer tegen de 

toenmalige strategische planning, doordat steeds meer de gedachte ontstond dat ontwikkelingen 

zich niet laten plannen (Albrechts, 2006). Met de opkomst van de stedenbouw en het urbanisme 

ontstond een nieuwe benadering voor regelgeving inzake het ruimtegebruik en urbane projecten 

(Albrechts, 2006). Dit bracht onder andere met zich mee dat er werd nagedacht over de hygiëne en 

functionaliteit van stedelijke gebieden. Steeds vaker werd de fysieke leefomgeving gepland volgens 

een holistisch en vooropgezet plan en volgens esthetische en theoretische principes: het master 

plan (Burgess & Carmona, 2009). Albrechts geeft aan dat planning en stedenbouw in grote mate 
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complementair zijn aan elkaar. Immers, planning vindt plaats op basis van het top-downprincipe 

(sturing van bovenaf) en stedenbouw vindt meer plaats op basis van het bottom-upprincipe, waar-

bij ervaringen uit de praktijk centraal staan. Op deze wijze ontstond een meer integrale benade-

ring, waarbij sociale, culturele, politieke, ecologische en economische aspecten een rol speelden. In 

ontwikkelingslanden probeerde men deze modernistische aanpak te adopteren om zodoende eco-

nomische vooruitgang te boeken en welvarender te worden. De overheid moest hier de voorwaar-

den creëren waardoor marktwerking kon plaatsvinden en deze groei mogelijk werd gemaakt. Dit 

betekende onder andere dat moest worden gezorgd voor voldoende ontwikkelingsruimte voor be-

drijven, maar ook voor voldoende huisvesting, voorzieningen en ruimte voor vrijetijdsbesteding.  

 

Een van de instrumenten die overheden hadden om de bovenstaande ontwikkelingen te plannen, 

was het master plan. Dit plan had als doel het begrenzen van en richting geven aan de stedelijke 

groei volgens een gewenst eindbeeld of blauwdruk, het aanwijzen van gebieden voor stedelijke 

herontwikkeling, het sturen en zoneren van ruimtegebruik, het plannen van infrastructurele verbe-

teringen en basisvoorzieningen (gas, water en licht) en het beredeneren en herordenen van het be-

staande en toekomstige gebruik van de fysieke leefomgeving. Plannen voor stedelijke ontwikkeling 

moesten passen binnen het raamwerk van master plannen waarover de overheid beschikte. In het 

master plan was enkel aangegeven hoe men wilde omgaan met de fysieke ruimte. Vervolgens werd 

in stedelijke ontwikkelingsplannen een economisch, fiscaal en sociaal kader gegeven voor het reali-

seren van de voorgenomen ontwikkelingen (Burgess & Carmona, 2009). 

 

Na de tweede oliecrisis in 1978 en de daarmee gepaard gaande verslechterde economische om-

standigheden was het neoliberalisme in opkomst (Burgess & Carmona, 2009). De hoofddoelen van 

dit neoliberalisme waren privatisering, deregulering en decentralisatie. Er ontstond een vrije han-

dels- en arbeidsmarkt en de overheid was ‘smal’, efficiënt en faciliterend. De opkomst van het neo-

liberalisme leidde ertoe dat in de jaren tachtig een nieuwe vorm van ruimtelijke planning werd ge-

vraagd. In de Verenigde Staten werd door diverse partijen geopperd om strategische planning, zo-

als deze al werd gebruikt in het bedrijfsleven, ook op het nationale en lokale overheidsbeleid toe te 

passen (Albrechts, 2001). Voortaan zouden dan ook nieuwe ruimtelijke modellen moeten worden 

geformuleerd en geïmplementeerd, waarbij marktwerking en concurrentiekracht centraal stonden. 

Infrastructuur kreeg zodoende bijzonder veel aandacht en ook sociale problemen werden aange-

pakt, omdat deze een slechte invloed konden hebben op de concurrentiepositie van de stad (Bur-

gess & Carmona, 2009). 

 

Ook in Europa ontstond destijds het bewustzijn dat ruimtelijke planning steeds meer bepaald werd 

door marktprocessen (De Roo & Voogd, 2007). Met name de woningleegstand in de perifere ge-

bieden van Nederland deed planners en politici beseffen dat steden en regio’s zich binnen een 

markt gedragen. Bovendien hadden gemeenten in die tijd vaak weinig geld in kas, waardoor ze op 

zoek gingen naar samenwerkingsverbanden met marktpartijen om bepaalde ontwikkelingen van de 

grond te krijgen. In deze tijd ontstonden dan ook de eerste publiek-private samenwerkingen (De 

Roo & Voogd, 2007).  
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Een andere ontwikkeling die op gang kwam na het ontstaan van het neoliberalisme, was een groei-

ende bezorgdheid ten aanzien van het milieu en duurzaamheid, dat zich uitte in een beter milieu-

bewustzijn en een aangescherpte milieuwetgeving (Burgess & Carmona, 2009). Vooral de jaren ne-

gentig worden in de ruimtelijke planning gekenmerkt door een toename van dit milieubewustzijn 

(Albrechts, 2006; Coenen & Janssens, 1999; De Roo & Voogd, 2007). Daarnaast spreekt Albrechts 

van een toenemende complexiteit en bezorgdheid over snelle en ongeordende ontwikkelingen en 

problemen met fragmentatie. Al deze aspecten droegen eraan bij dat er opnieuw nadruk kwam te 

liggen op het langetermijndenken en het streven om terug te vallen op een meer realistische en ef-

fectieve wijze van planning. Eind jaren negentig waren dan ook weer meer strategische benaderin-

gen, kaders en perspectieven voor steden, stadsregio’s en regio’s in opkomst (Albrechts, Healey, & 

Kunzmann, 2003; Albrechts, 2006). 

 

Het groeiende milieubewustzijn was destijds ook binnen de gemeentelijke planning zichtbaar. Zo 

waren er steeds meer initiatieven om duurzame ontwikkeling van stedelijke activiteiten te stimule-

ren (De Roo & Voogd, 2007). Perspectieven zoals ‘de ecologische stad’, ‘de duurzame stad’ en ‘de 

leefbare stad’ zijn hiervan voorbeelden. Echter, de verwezenlijking van dergelijke projecten verliep 

stroef vanwege de stroperige procedures. Men besefte dat planning meer doelmatig en doelgericht 

moest zijn. Dit resulteerde in een benadering van plannen waarbij meer aandacht was voor concre-

te projecten en projectgericht werken (De Roo & Voogd, 2007). Vanuit het milieubeleid is dan ook 

de geïntegreerde gebiedsgerichte aanpak opgekomen (Coenen & Janssens, 1999; De Roo & Voogd, 

2007). Bij deze aanpak wordt beleid specifiek op gebieden afgestemd, waardoor specifieke vraag-

stukken beter aangepakt kunnen worden. In het bijzonder wordt bij deze aanpak op zoek gegaan 

naar een samenhang tussen milieubeleid en ruimtelijke ordening (De Roo & Voogd, 2007). 

 

Albrechts, Healey en Kunzmann (2003) zijn het eens met De Roo en Voogd voor wat betreft de ge-

biedsgerichte aanpak. Er waren destijds nieuwe strategieën nodig voor steden, overgangsregio’s en 

regio’s. Deze nieuwe strategieën moesten volgens Albrechts, Healey en Kunzmann leiden tot meer 

logica en samenhang in regelgeving ten aanzien van het ruimtegebruik, bescherming van waarden 

en investeringen in infrastructuur en herstructurering. Nieuwe strategische kaders en visies voor 

gebiedsontwikkeling, met de nadruk op de ruimtelijke kwaliteit van het gebied en de ruimtelijke 

impact en de inpassing van investeringen, zouden een prima context moeten bieden voor specifie-

ke gebiedsontwikkelingsprojecten. John Friedmann (2004) concludeerde op basis hiervan dat stra-

tegische ruimtelijke planning is bedacht als langetermijnplanning voor gebiedsontwikkeling. 

 

In de jaren negentig van de vorige eeuw is, zoals uit het voorgaande blijkt, de gebiedsgerichte aan-

pak in opkomst (Albrechts, Healey, & Kunzmann, 2003; De Roo & Voogd, 2007; Friedmann, 2004). 

De Roo en Voogd geven aan dat hiermee een verschuiving plaatsvindt van een procedurele aanpak 

terug naar de substantiële aanpak. Hoewel het erop lijkt dat planning dus weer terug is op een eer-

der punt, wordt nog steeds gezocht naar consensus tussen partijen over en deelname van partijen 

bij datgene wat mogelijk onderwerp van planning gaat worden. Het procesmatige aspect maakt 

dan ook zeker nog deel uit van planning, maar de inhoud staat centraal. Dit is onder andere terug 

te zien in de ontwikkeling van de provinciale omgevingsplannen in die tijd (De Roo & Voogd, 2007, 

p. 19): 
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“We kunnen onder meer zien dat provincies met de ontwikkeling van omgevingsplannen de verwor-

venheden uit het verleden koesteren, door bestuurlijk vast te willen leggen waarover bij voorbaat 

overeenstemming tussen partijen is. Tegelijkertijd is er sprake van vernieuwing, doordat op basis 

van voortdurend overleg met betrokkenen voor gebieden met een bijzonder karakter, en voor ge-

bieden die daar om vragen, de vele beleidsinitiatieven die voorheen in diverse plannen waren ver-

woord, samen worden gevoegd tot een voor dat gebied relevante aanpak. Daarmee biedt het om-

gevingsplan samenhangende visies op gebieden en de daar voorkomende problemen, waarbij die 

visies ook nog eens gedragen worden door die partijen die bij deze problemen en de aanpak ervan 

betrokken zijn. Dit zorgt niet alleen voor duidelijkheid en draagvlak, maar ook wordt voorkomen dat 

beleid en planning op onderdelen elkaar tegenspreken.” 

 

Eind twintigste eeuw en begin eenentwintigste eeuw: Nieuwe integrale strategische benaderingen 

De ruimtelijke planning in Nederland werd tot aan het eind van de twintigste eeuw vooral gedomi-

neerd door een bepaald planologisch systeem dat in Nederland ‘toelatingsplanologie’ wordt ge-

noemd. Toelatingsplanologie houdt eenvoudig gezegd in dat alleen functies zijn toegestaan wan-

neer het van bovenaf vastgestelde plan dit toestaat (De Roo & Voogd, 2007). Zoals hiervoor reeds 

beschreven is, heeft dit planologisch systeem lang stand gehouden. Toch ontstond er in de tweede 

helft van de twintigste eeuw steeds meer kritiek op dit systeem. Met name de afname van de 

maakbaarheidsgedachte, de toename van de marktwerking en de afname van de overheidsinvloed 

heeft eraan bijgedragen dat een nieuw planologisch systeem zich ontwikkelde (Dammers, Verwest, 

Staffhorst, & Verschoor, 2004; KEI Stedelijke vernieuwing, z.d.). Ook de opkomst van het milieube-

wustzijn en de duurzaamheidsgedachte heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de verschui-

ving van toelatingsplanologie naar ontwikkelingsplanologie (Dammers, Verwest, Staffhorst, & Ver-

schoor, 2004; KEI Stedelijke vernieuwing, z.d.).  

 

Aan het eind van de vorige eeuw en het begin van deze eeuw werd het integrale gebiedenbeleid 

ingehaald door ontwikkelingsplanologie (De Roo & Voogd, 2007; KEI Stedelijke vernieuwing, z.d.). 

Deze planningsvorm, waarvan de naam in 1998 werd geïntroduceerd door de Wetenschappelijke 

Raad voor het Regeringsbeleid, is het tegenovergestelde van toelatingsplanologie. Ontwikkelings-

planologie is erop gericht om op gebiedsniveau, en dus in mindere mate van bovenaf, mogelijkhe-

den voor ontwikkelingen te creëren (KEI Stedelijke vernieuwing, z.d.). Doordat iedere ruimtelijke 

opgave op het juiste niveau kon worden aangepakt, was deze nieuwe planningsvorm een prima 

middel om specifiek beleid te ontwikkelen voor dynamische vraagstukken (De Roo & Voogd, 2007). 

 

Halverwege het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw heeft ontwikkelingsplanologie zich 

doorontwikkeld tot gebiedsontwikkeling (KEI Stedelijke vernieuwing, z.d.). Een mix van ontwikke-

lingsplanologie en toelatingsplanologie vormde hiervoor de basis. De overheid zette de kaders uit 

en zorgde in samenwerking met marktpartijen voor de invulling ervan. Publiek-private samenwer-

kingen werden gezocht, zodat door middel van verevening en onderhandelingen het risico en het 

rendement van ontwikkelingen konden worden verdeeld. 

 

Inmiddels bevindt Nederland zich al een tijdje in een crisis. Veel ambitieuze projecten en ideeën 

worden op de lange baan geschoven, plannen stagneren en grootschalige projecten worden gefa-
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seerd (KEI Stedelijke vernieuwing, z.d.). Het Rijk tracht daarom ontwikkelingen weer op gang te 

helpen door middel van de herziening van de Crisis- en Herstelwet, waardoor de kaders al worden 

versoepeld. Ook de nieuwe Omgevingswet zal hier verder aan bijdragen (Kamerstukken II, 2011-

2012c). In de ruimtelijke planning wordt inmiddels nagedacht over een nieuwe vorm van planolo-

gie: ‘uitnodigingsplanologie’. In paragraaf 4.2.6 zal nader worden ingegaan op de verschuiving van 

toelatingsplanologie naar ontwikkelingsplanologie en verder naar uitnodigingsplanologie. 

 

4.2.2 Verschuiving van master planning naar strategic planning 

In de publicatie van Rod Burgess en Marisa Carmona (2009) geven de auteurs aan dat de twintigste 

eeuw de eeuw van de verstedelijking was. De opkomst van de globalisatie en het liberalisme zorg-

den voor economische, sociale en ruimtelijke veranderingen en veranderingen in het milieu. Hier-

door werden ook veranderingen in ruimtelijke planningstheorieën en de ruimtelijke planningsprak-

tijk in gang gezet. Volgens Burgess en Carmona vormen deze veranderingen samen een fundamen-

tele verschuiving in het denken over ruimtelijke planning. Burgess en Carmona karakteriseren deze 

verschuiving als een universele verschuiving van ‘master planning’ naar ‘strategic planning’. 

 

Een van de vereisten voor master planning is dat de overheid veel ruimte krijgt om in te kunnen 

grijpen, te kunnen reguleren en controleren. Zoals in de vorige paragraaf reeds naar voren is ge-

komen, was master planning voornamelijk vlak na de Tweede Wereldoorlog de belangrijkste vorm 

van ruimtelijke planning. Destijds was namelijk veel behoefte aan overheidsinvloed, wat terug te 

zien was in de economische-bestuurlijke modellen van die tijd (het gemengde Keynesiaanse model 

in kapitalistische landen, het communistische model in met name Oost-Europa en het nastreven 

van Westerse patronen als moderniseringsstrategieën in Azië) en nieuwe modernistische ideolo-

gieën ten aanzien van de wederopbouw en nieuwe verstedelijking, met meer invloed voor deskun-

digen en overheden (Burgess & Carmona, 2009). 

 

Toen in de jaren zeventig van de twintigste eeuw de Keynesiaanse gemengde economie steeds 

verder in de problemen kwam, de oliecrisis de kop opstak en ook in de ruimtelijke ordening de ge-

volgen hiervan merkbaar waren, ontstond de eerste kritiek op master plannen. Burgess en Carmo-

na (2009, p. 19) bespreken een aantal kritiekpunten: 

1. Master planning vond te veel plaats middels top-downplanning, waarbij te weinig werd gekeken 

naar lokalen wensen en behoeften; 

2. Master planning kon niet slagen als gekeken werd naar de socio-economische en politieke reali-

teit en dynamiek; 

3. Master plannen zijn te uitgebreid en gedetailleerd, waardoor de voorbereiding qua tijd en geld 

te duur is; 

4. Master plannen zijn gebaseerd op onrealistische projecties van verstedelijking, bevolkingsgroei, 

kosten, et cetera; 

5. De scheiding tussen planvorming en besluitvorming wordt als een zwaktepunt gezien; 

6. Master plannen zijn uitgebreid en gedetailleerd, waardoor er weinig ruimte is voor flexibiliteit. 

Een meer flexibele, proactieve en participatieve vorm van planning was volgens de critici beter 

op zijn plaats geweest; 
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7. In master plannen werd te veel gekeken naar alleen de fysieke leefomgeving en er was te weinig 

oog voor sociale effecten; 

8. De maakbaarheidsgedachte en grootschalige planning van wijken bleek achteraf steeds meer 

problemen met zich mee te brengen. Er moest weer gekeken worden naar ingrepen in bestaan-

de wijken en buurten; 

9. De bouwkundige- en planningsstijl sloten niet goed aan bij de alledaagse wensen en behoeften. 

 

In de jaren tachtig en negentig van de twintigste eeuw, net na de tweede oliecrisis, was het neoli-

beralisme in opkomst. Hierbij werd gestreefd naar een gereguleerde markt, waarbij marktinvloe-

den werden gecombineerd met overheidsinvloeden. Al gauw ontstond dan ook de behoefte aan 

een nieuwe vorm van ruimtelijke planning, waarbij marktwerking en concurrentiekracht centraal 

stonden. Deze behoefte werd groter toen in de jaren negentig het milieubewustzijn toenam en 

duurzaamheid steeds meer aandacht kreeg. In die periode zou strategische planning zich dan ook 

steeds verder opwerpen als dominante planningsstijl.  

 

Volgens de publicatie van Burgess en Carmona (2009, pp. 24-25) had strategische planning ten tijde 

van het neoliberalisme vier hoofddoelen: 

1. Kijken naar een breder perspectief: 

Het ontwikkelen en implementeren van beleid op basis van een strategische visie waarin de rol 

van de stad wordt neergezet in een bovenlokaal perspectief. Alleen door de stad op een hoger 

schaalniveau te vergelijken met andere steden, kan worden bekeken waar de krachten en zwak-

ten liggen en hoe de stad weer competitief kan zijn vergeleken met andere steden. Echter, de 

historische, culturele, en politieke tradities en andere lokale krachten mogen hierbij niet uit het 

oog worden verloren; 

2. Kijken naar negatieve effecten: 

Het zorgen voor overeenstemming tussen de productiviteit en efficiëntie van de stad en maat-

regelen om sociale ongelijkheid tegen te gaan; 

3. Rekening houden met het milieu: 

Duurzaamheid werd een nieuw sleutelwoord en duurzame ontwikkeling het devies; 

4. De ontwikkeling van een flexibele en proactieve benadering in plaats van een controlerende en 

beperkende benadering. 

 

Strategische planning heeft als doel het maken van een plan voor succesvolle acties en is gebaseerd 

op de rationaliteit en onafhankelijkheid van diverse actoren met tegengestelde belangen (Burgess 

& Carmona, 2009). Het type planning is gebaseerd op strategieën die participatief, overeenstem-

mend, flexibel en geïntegreerd zijn. Actoren prioriteren plannen, programma’s en projecten die 

economische efficiëntie, sociale gelijkheid en een duurzaam milieu in de hand werken. Het hebben 

van een sterke visie vooraf, is volgens Burgess en Carmona (2009) een van de belangrijkste punten 

die nodig zijn om strategische planning succesvol te maken. Een strategisch plan is een prima in-

strument om een dergelijke visie in vast te leggen. 

 

Het strategische plan is volgens Burgess en Carmona (2009) een kader bestaande uit voorstellen 

voor acties voor de middellange en lange termijn, gekoppeld aan een mechanisme voor korteter-
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mijnplanning. Het is een holistisch plan met intersectorale ontwikkelingsdoelen. Een groot verschil 

tussen het master plan en het strategische plan is dat deze laatste erop is gericht om resultaten te 

behalen aan de hand van doelstellingen. Het strategische plan geeft een visie voor de ontwikkeling 

van diverse sectoren en thema’s op diverse schaalniveaus. Burgess en Carmona geven aan dat het 

strategische plan realistisch tracht te zijn, door eerst te kijken naar de huidige situatie met betrek-

king tot de diverse sectoren en ook actoren hierbij betrekt. Het verbindt doelen met strategieën 

om deze doelen te bereiken en houdt daarbij tevens rekening met effecten van deze maatregelen. 

Bovendien ligt de nadruk op de wisselwerking tussen de belangen van publieke en private partijen 

in alle fasen van het proces, van het opstellen van het plan tot de implementatie ervan. 

 

Een belangrijk verschil tussen master planning en strategische planning is de wijze waarop het 

planningstype de stad ziet (Burgess & Carmona, 2009). In master plannen wordt de stad gedetail-

leerd omschreven en vastgelegd in een eindbeeld of blauwdruk. Er worden voorwaarden gegeven 

waaraan stedelijke ontwikkeling dient te voldoen. In strategische plannen wordt niet zozeer een 

eindbeeld gegeven voor het geheel, maar wordt ingegaan op onderdelen daarvan. Strategische 

planning erkent de stad als een geheel, maar gaat niet tot in detail hierop in. Het focust zich op die 

gebieden en sectoren die specifieke aandacht nodig hebben. 

 

4.2.3 Verschuiving van projectplannen naar strategische plannen 

Zoals gezegd ziet Andreas Faludi in de tweede helft van de twintigste eeuw een duidelijke verschui-

ving van project plannen naar strategische plannen (Albrechts, 2004; Faludi, 1989; 2000; Mastop & 

Faludi, 1997; Needham, Zwanikken, & Faludi, 1997). Om deze verschuiving te duiden, moet er wor-

den gekeken naar de verschillen tussen beide plannen en het type planning waaruit deze voortko-

men. Er is volgens Needham et al. (1997) namelijk een wezenlijk verschil tussen een plan en plan-

ning. Een plan is een document waarin beleid is opgenomen en is daarmee een middel om bepaal-

de doelen te bereiken. Planning omvat de stappen die nodig zijn voor het opstellen, vaststellen en 

uitvoeren van het plan, of in ieder geval de doelstellingen van het beleid. Het is volgens Needham 

et al. niet te allen tijde noodzakelijk dat er bij planning gebruik wordt gemaakt van een plan. 

 

Faludi spreekt van twee typen planning. Enerzijds gaat het om planning dat hij typeert als de ‘deci-

sion-centred view’ en als ‘planning-as-learning’ (Faludi, 2000, p. 302). Hiermee wordt bedoeld dat 

niet zozeer het maken van een plan het doel is, maar eerder het proces er rondom. Het is belang-

rijk om te leren wat de huidige en toekomstige problemen zijn en op welke wijze de beste beslis-

singen genomen kunnen worden, waarbij rekening wordt gehouden met deze problemen. Ander-

zijds gaat het om planning waarbij eerder het uitvoeren van een fysieke ingreep centraal staat 

(Faludi, 2000). Op dat moment is het plan een middel waarin voorschriften worden gegeven voor 

de uit te voeren ingreep. Het plan geeft in dat geval een soort van blauwdruk van hoe de gewenste 

eindstaat eruit hoort te zien. De Roo en Voogd (2007) spreken in dit laatste geval van blauwdruk-

planning, het eerste geval typeren zij als interactieve planning. In onderstaande tabel (tabel 4.3) 

zijn de voornaamste verschillen tussen beide typen planning weergegeven. 

 

Gert de Roo en Henk Voogd (De Roo & Voogd, 2007, pp. 57-59) zijn het eens met Andreas Faludi 

dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden van blauwdrukplanning naar interactieve planning. 
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 Tabel 4.3: Een spectrum voor planologisch handelen (De Roo & Voogd, 2007, p. 57) 

 

Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat het postmodernisme zijn intrede deed. Hierbij 

werd het technisch-rationele perspectief min of meer overboord gezet door het besef dat we niets 

zeker kunnen weten of kennen en dat we daardoor zijn genoodzaakt om gezamenlijk met andere 

partijen een planningsproces te moeten voeren. De Roo en Voogd typeren dit als communicatieve 

rationaliteit. Het besef dat we niets zeker kunnen weten of kennen komt ook voort uit een toene-

mende complexiteit van de vraagstukken, wat volgens De Roo en Voogd weer te wijten is aan een 

‘verwijderde oorzakelijkheid’. Het probleem ligt in dat geval binnen meerdere sectoren en bij 

meerdere actoren, waardoor veel belangen zijn verstrengeld. 

 

Wanneer men wil omgaan met dergelijke complexe vraagstukken is het van belang dat probleem-

eigenaren gezamenlijk het probleem definiëren en vervolgstappen nemen (De Roo & Voogd, 2007). 

Vaak gebeurt dit middels een gebiedsgerichte aanpak, omgevingsplanning of ontwikkelingsplano-

logie. Zoals reeds naar voren is gekomen, is omgevingsplanning vanaf de jaren negentig van de vo-

rige eeuw in opkomst. Sindsdien is er erkenning van het feit dat fysieke vraagstukken verschillen in 

complexiteit. Wanneer een vraagstuk te complex is, kan de eindtoestand niet worden voorspeld. 

Dit is anders dan bij blauwdrukplanning, waarbij de eindtoestand volledig en met zekerheid kan 

worden voorspeld. Het feit dat vraagstukken steeds complexer zijn geworden, is voor De Roo en 

Voogd een reden om niet meer voor doeloptimalisatie te kiezen, maar voor optimalisatie van het 

beleidsproces. 

 

De verschillende planningstypen vergen ook afzonderlijke planvormen die aansluiten bij het plan-

ningstype. Faludi en andere wetenschappers maken hierbij onderscheid tussen het ‘project plan’ 

en het ‘strategic plan’ (Albrechts et al., 2003; Albrechts, 2004; Faludi, 1989, 2000; Mastop & Faludi, 

1997; Needham et al., 1997). In tabel 4.4 wordt dit onderscheid schematisch duidelijk gemaakt. 

 

Volgens Needham, Zwanikken en Faludi (1997, p. 872) is een projectplan vooral bedoeld om zonder 

veranderingen te worden geïmplementeerd. Het is dan ook een blauwdruk van wat de planner wil 

en wat deze wil garanderen dat ontwikkeld zal worden. Het projectplan is een richtlijn voor de 

planmaker voor acties die hij of zij zal moeten nemen om het plan uit te voeren. Wanneer het plan 

eenmaal is vastgesteld, vormt het plan dan ook een eenduidige leidraad voor de uit te voeren ac-

ties. Er is geen discussie meer beoogd. De vaststelling van het project plan betekent dan ook dat 

het toekomstbeeld vastligt. Het tijdselement komt terug in de zin van fasering van de werkzaam-

heden en ten behoeve van de uitvoering van het project plan. 
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 Tabel 4.4: Project plans versus strategic plans (Faludi, 1989, p. 139) 

 

Needham, Zwanikken en Faludi (1997, p. 872) gaan in hun publicatie vervolgens in op strategische 

plannen. Bij dergelijke plannen zijn diverse actoren betrokken die allen met hun eigen inzicht ope-

reren en daarbij hun eigen middelen gebruiken. De planmaker heeft veelal niet de macht of in-

strumenten ter beschikking om het plan ten uitvoer te brengen. De diverse actoren worden be-

trokken in een continue stroom van besluitvorming. Het strategische plan vormt dan ook een 

raamwerk voor onderhandelingen en is uitsluitend indicatief. Acties vloeien vrijwel nooit direct 

voort uit het plan; iedere beslissing die op basis van het plan wordt genomen heeft afzonderlijk 

goedkeuring nodig (bijvoorbeeld een afzonderlijk collegebesluit). 

 

4.2.4 Verschuiving van conformance naar performance 

Een verschuiving die met de voorgaande verschuiving te maken heeft, is de verschuiving van het 

accent dat lag op de ‘conformance’ van ruimtelijke plannen naar de ‘performance’ van ruimtelijke 

plannen (Faludi, 1986; 1989; 2000; Janin Rivolin, 2008; Mastop & Faludi, 1997). Beiden termen 

hebben te maken met de evaluatie van het plan, waaruit zou moeten blijken of het plan effectief is. 

 

Bij de evaluatie van plannen staat meestal de kreet “By their fruits ye know them” centraal (Faludi, 

1989, p. 138). Dat wil zeggen dat wordt gekeken naar de uitkomsten van het plan en dat deze wor-

den vergeleken met het doel van het plan. Dit wordt ook wel aangeduid met de ‘conformance’ van 

een plan (Faludi, 2000). Wanneer conformance plaatsvindt, geeft dit aan dat er overeenstemming 

is tussen het originele plan en veranderingen die plaatsvinden in de maatschappij en fysieke leef-

omgeving (Mastop & Faludi, 1997). Bij projectplannen is het redelijk makkelijk om na te gaan of de 

uitkomst overeenkomt met het plan, omdat wordt gewerkt met een vaststaand eindbeeld dat vol-

ledig en met zekerheid is voorspeld. Bij strategische plannen ligt dit anders. Daarom is het bij stra-

tegische plannen verstandiger om naar de ‘performance’ te kijken (Faludi, 2000). 

 

Wanneer naar de ‘performance’ van een plan wordt gekeken, wordt gelet op de manier waarop 

het plan zich gedraagt gedurende de onderhandelingen die op basis van het plan worden gevoerd, 

of actoren het plan gebruiken bij het maken van keuzen en beslissingen en of het plan daarbij ook 

daadwerkelijk bruikbaar en behulpzaam is. Met andere woorden, er wordt gekeken naar de bijdra-

ge van het plan ten aanzien van de daadwerkelijke besluitvorming (Faludi, 2000). 

 

Faludi (1989) ziet dat de implementatie van planning vaak pas indirect zichtbaar is, omdat het be-

stuursorgaan dat het plan moet vaststellen vaak niet dezelfde is als het bestuursorgaan dat uitein-

delijk verantwoordelijk is voor besluiten die op basis van het plan genomen (dienen te) worden. 
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Needham, Zwanikken en Faludi (1997, p. 871) noemen dit het ‘performance problem’. Zeker bij 

complexe plannen waarbij vele actoren en sectoren betrokken zijn, is het maar de vraag op welke 

wijze het plan zal worden uitgevoerd. Dit is een van de redenen waarom Faludi (1989) van mening 

is dat het planningsdoel niet zozeer materieel hoort te zijn, maar dat het gaat om besluiten die uit-

eindelijk (kunnen) worden genomen op basis van het plan. Dit vergt een flexibel plan, waarmee een 

proces kan worden begeleid en tegelijk het plan zelf zich ook kan door ontwikkelen (Faludi, 2000). 

Een strategisch plan kan deze rol prima op zich nemen. 

 

Volgens Faludi (2000) is een strategisch plan indicatief en kan een dergelijk plan vrij worden geïn-

terpreteerd door de doelgroep. Wanneer een belanghebbende uit het plan kan leren wat hij of zij 

kan doen in zijn of haar probleemsituatie, is het plan effectief. De intenties van het plan moeten 

daarom duidelijk zijn, evenals de reden waarom bepaalde keuzen zijn gemaakt. In die zin komt de 

kaderstellende functie duidelijk naar voren. Faludi (2000, p. 309) gebruikt een opsomming van 

Mastop (1987) om de voorwaarden te schetsen die nodig zijn voor een effectief strategisch plan: 

1) “The plan must name the operational decisions for which it is intended as a framework; 

2) The plan must be of continuing relevance to the situation as it evolves; 

3) The plan must help in defining operational decision situations. In other words, lest the plan be 

considered ineffective, it must actually be invoked.” 

 

De opsomming hierboven geeft een aantal eigenschappen van het strategische plan weer. Het 

moet de thema’s bespreken en het beleid weergeven voor vraagstukken waarvoor het plan een 

richtlijn zal zijn. Bovendien dient het plan continu relevant en actueel te zijn. Dit vergt een flexibel 

plan dat kan inspelen op maatschappelijke en ruimtelijke veranderingen wanneer deze zich voor-

doen. Flexibiliteit kan bijvoorbeeld worden geboden door in het plan zelf afwegingsruimte te bie-

den, maar ook door het plan dusdanig vast te stellen dat het makkelijk is om bepaalde delen van 

het plan partieel te herzien. Daarnaast moet het plan ook daadwerkelijk bruikbaar zijn bij het op-

lossen van vraagstukken. Volgens Faludi zelf is het voornamelijk van belang dat de besluitvormers 

het plan kennen en accepteren dat het strategische plan het kader vormt op basis waarvan zij be-

slissingen zullen nemen (Faludi, 2000). 

 

4.2.5 Verschuiving van conventional public planning naar corporate strategic planning 

In hun publicatie beschrijven Kaufman en Jacobs (1987) de verschuiving van conventional public 

planning naar corporate strategic planning. De basis van deze verschuiving is, net zoals bij de overi-

ge verschuivingen in planning, vooral te vinden in het feit dat het marktdenken steeds belangrijker 

werd. Kaufman en Jacobs geven echter aan dat het wellicht verstandiger is om strategische plan-

ning, zoals dat destijds al bestond in het bedrijfsleven, ook in de publieke planning over te nemen. 

 

Volgens Kaufman en Jacobs (1987) onderscheidt corporate strategic planning zich op vijf punten 

van conventional public planning. Ten eerste is corporate strategic planning meer gericht op acties, 

uitvoering en resultaten dan de publieke planning van die tijd. Publieke planning vond veelal plaats 

door middel van totaalregulering (Albrechts, 2004; 2006; De Roo & Voogd, 2007) ofwel master 

planning (Burgess & Carmona, 2009). Hierbij werden allesomvattende plannen opgesteld, waar-

voor veel informatie nodig was. Aan het eind van de jaren zeventig en het begin van de jaren tach-
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tig werd men er echter steeds meer van bewust dat deze informatie onzeker of niet aanwezig was. 

Voortaan wilde men dan ook niet de toekomst vastleggen, maar wilde men meer ruimte bieden 

voor het nemen van beslissingen. De strategische planning uit het bedrijfsleven was meer op acties 

en besluitvorming gericht dan de publieke planning van die tijd, waardoor de roep naar een derge-

lijke vorm van ruimtelijke planning steeds groter werd. 

 

Een tweede onderscheid tussen de gebruikelijke manier van publieke planning en de strategische 

planning uit het bedrijfsleven destijds, is het feit dat de strategische planning uit het bedrijfsleven 

een bredere en meer diverse participatie in het planningsproces bevorderde (Kaufman & Jacobs, 

1987). Kaufman en Jacobs geven in hun publicatie aan dat meerdere wetenschappers het erover 

eens zijn dat een brede participatie zal leiden tot meer inzicht en draagvlak voor de gekozen plan-

ningskoers. Destijds was voornamelijk behoefte aan input vanuit het bedrijfsleven, wat leidde tot 

publiek-private samenwerkingen.  

 

Het derde onderscheid dat volgens Kaufman en Jacobs (1987) kan worden gemaakt tussen conven-

tional public planning en corporate strategic planning, is dat bij deze laatste meer nadruk ligt op 

het begrijpen van de samenleving in de context van de fysieke leefomgeving dan bij de eerste. Zo-

als in paragraaf 4.3.2 reeds naar voren is gekomen, betitelt Faludi (2000) dit als ‘planning-as-

learning’. Ook spreekt Faludi over de ‘decision-centred view’, die overeenkomt met het eerstge-

noemde verschil tussen de conventionele publieke planning en de strategische planning uit het be-

drijfsleven. Om de samenleving te begrijpen is het raadzaam om een ‘environmental scan’ uit te 

voeren (zie kader 4.1), bijvoorbeeld in de vorm van een SWOT-analyse van de fysieke leefomgeving 

(Kaufman & Jacobs, 1987). Kaufman en Jacobs benadrukken dat het goed is om een brede context 

te bekijken, omdat binnen de fysieke leefomgeving vele aspecten met elkaar samenhangen. 

 

Het feit dat strategische planning leidde tot meer concurrentiegedrag tussen gemeenschappen dan 

bij publieke planning het geval was, is volgens Kaufman en Jacobs (1987) een vierde onderscheid 

dat kan worden gemaakt. Zoals reeds eerder is vermeld ontstond in de jaren tachtig steeds meer 

het besef dat gemeenten, steden en regio’s met elkaar concurreerden binnen diverse markten, bij-

voorbeeld de markt voor bedrijventerreinen of de woningmarkt (De Roo & Voogd, 2007). Kaufman 

en Jacobs geven aan dat het marktdenken op zich niet nieuw was, maar de kijk op het concurren-

tiegedrag wel. Waar concurrentie tussen steden, gemeenten of regio’s voorheen als schadelijk 

werd gezien, beschouwde men deze concurrentie voortaan als onontbeerlijk. 

 

Ten slotte geven Kaufman en Jacobs (1987) aan dat bij corporate strategic planning een interactief 

en multidimensionaal proces plaatsvindt, in tegenstelling tot conventional public planning, dat 

plaatsvindt middels een top-downproces en eendimensionaal van aard is. Voornamelijk de kritische 

houding van de gemeenschap ten aanzien van de resultaten uit de SWOT-analyse is belangrijk. De 

gemeenschap is er mede voor verantwoordelijk wat er op de agenda komt te staan en waar de na-

druk op wordt gelegd. Er is geen blauwdruk meer die de waarheid voorschrijft, maar een interactief 

proces waarbij belanghebbenden hun eigen waarheid en wensen kunnen aangeven. Er wordt ge-

tracht de sterkten te maximaliseren en de zwakten te minimaliseren door het benutten van kansen 

en het aanpakken van bedreigingen.  
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Kader 4.1: De environmental scan en strategische planning (Kaufman & Jacobs, 1987) 

Environmental scan 

Binnen de strategische planning van belang om een ‘environmental scan’ uit te voeren, om 

zodoende de samenleving en de fysieke leefomgeving beter te begrijpen. Een dergelijke scan 

zou kunnen worden uitgevoerd in de vorm van een SWOT-analyse (Kaufman & Jacobs, 1987). 

Bij een dergelijke analyse wordt gekeken naar de sterkten en zwakten van een bedrijf of in 

dit geval een gemeente. Vervolgens worden deze sterkten (Strengths) en zwakten (Weaknes-

ses) afgezet tegen kansen (Opportunities) en bedreigingen (Threats) voor de gemeente. Deze 

analyse vormt de basis voor het bedenken van acties en strategieën om doelen en doelstel-

lingen te behalen in specifieke gebieden waar belangrijke kwesties spelen.  

 

Kaufman en Jacobs geven vervolgens een stappenplan van Sorkin, Ferris en Hudak (1984) 

weer, dat de basisstappen van strategische planning op gemeentelijk niveau weergeeft. Vrij 

vertaald gaat het om de volgende stappen: 

1) Scan de omgeving; 

2) Selecteer kernpunten; 

3) Bepaal ambities of brede doelstellingen; 

4) Voer externe en interne analyses uit; 

5) Ontwikkel doelen, doelstellingen en strategieën voor ieder kernpunt; 

6) Maak een uitvoeringsplan om de strategische acties uit te voeren; 

7) Monitor, actualiseer en scan. 

 

Volgens Kaufman en Jacobs worden bij stap 1 de sterkten en zwakten van de fysieke omge-

ving van een gemeente in beeld gebracht. Deze stap vormt de basis voor het formuleren van 

de acties van de stappen 2 en 3. De kansen en bedreigingen worden volgens Kaufman en Ja-

cobs voornamelijk bij stap 4 onder de loep genomen. Echter, ook bij de stappen 2 en 3 wor-

den kansen en bedreigingen meegenomen. Vervolgens worden op basis van stap 4 strategie-

en ontwikkeld (stap 5), die vervolgens worden uitgewerkt in een plan voor het uitvoeren van 

deze strategieën (stap 6). Bij stap 7 worden zowel de sterkten en zwakten als de kansen en 

bedreigingen meegenomen in de evaluatie van het plan en wordt op basis van deze evaluatie 

bepaald of het plan nog voldoende actueel is.  

 

Wanneer het stappenplan van Sorkin, Ferris en Hudak en de uitleg daarbij van Kaufman en 

Jacobs wordt bekeken in het licht van de nieuwe Omgevingswet, kan het volgende worden 

geconstateerd. De stappen 1 tot en met 5 zijn zaken die terug kunnen komen in een strate-

gisch plan, zoals de omgevingsvisie. Stap 6 zou als uitvoeringsparagraaf van een strategisch 

plan kunnen dienen, maar gezien het operationele karakter is het logischer om deze te zien 

als een plan of programma onder de werking van de nieuwe Omgevingswet. Stap 7 zou dan 

de (omgevings)monitor zijn, op basis waarvan gecontroleerd wordt of de doelen, ambities en 

het uitvoeringsplan nog actueel zijn of wellicht moeten worden herzien. Overigens is het 

goed om te benadrukken dat Sorkin, Ferris en Hudak in hun stappenplan maar over een plan 

spreken, te weten het plan voor de uitvoering van de doelen en doelstellingen. Er wordt niet 

gesproken over een plan waarin de SWOT-analyse, doelen en doelstellingen zullen terugko-

men. Er kan dus voorzichtig worden geconcludeerd dat volgens hen geen plan noodzakelijk is 

op strategisch niveau. In paragraaf 4.3.2 concludeerden Needham et al. (1997) hetzelfde. 
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Kaufman en Jacobs (1987) concluderen dat strategische planning meer oog heeft voor specifieke 

problemen die voortvloeien uit de ‘environmental scan’ of SWOT-analyse, het betrekken van 

meerdere en verschillende partijen in het planningsproces, competitief gedrag tussen steden, ge-

meenten of regio’s, en een realistische beschouwing van de planningsopgave en -arena. Tot slot 

benadrukken Kaufman en Jacobs dat strategische planning in eerste instantie is gefocust op de kor-

te termijn en zich richt op realistische en uitvoerbare doelen. 

 

4.2.6 Verschuiving van toelatingsplanologie naar ontwikkelingsplanologie 

Zoals in vorige paragraaf reeds aan de orde is gekomen, is in Nederland een lange tijd een planolo-

gisch systeem aan de orde geweest dat ook wel toelatingsplanologie wordt genoemd. Dit type be-

leid, waarbij sturing door de overheid als vanzelfsprekend werd ervaren, richt zich voornamelijk op 

het beschermen van diverse maatschappelijke waarden (Dammers, Verwest, Staffhorst, & 

Verschoor, 2004; KEI Stedelijke vernieuwing, z.d.). Enerzijds gaat het hier om de bescherming van 

waarden ten aanzien van kwetsbare functies, zoals cultuurhistorie, natuur en landschap, tegen on-

gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. Anderzijds gaat het om de bescherming van burgers ten aan-

zien van veiligheid en gezondheid, maar ook het bieden van rechtszekerheid (Dammers, Verwest, 

Staffhorst, & Verschoor, 2004). 

 

Om deze bescherming te kunnen bieden worden regels gesteld ten aanzien van activiteiten en 

worden gebieden gezoneerd (Dammers, Verwest, Staffhorst, & Verschoor, 2004). Dit uit zich veelal 

in ruimtelijke plannen waarin de meest gewenste ontwikkelingen voor het betreffende gebied 

worden opgenomen, dan wel een plan waarin de gronden binnen het betreffende plangebied een 

bepaalde bestemming hebben gekregen (Dammers, Verwest, Staffhorst, & Verschoor, 2004). 

Nieuwe functies zijn enkel toegestaan als het betreffende ruimtelijke plan dit toestaat (De Roo & 

Voogd, 2007; KEI Stedelijke vernieuwing, z.d.; Van Rooy, 2011). Dit verklaart ook de naam ‘toela-

tingsplanologie’.  

 

Ook minister Schultz van Haegen erkent dat een groot deel van het omgevingsrecht is voortgeko-

men uit bescherming van de mens en het milieu tegen negatieve externe effecten van economi-

sche ontwikkeling (Kamerstukken II, 2011-2012c). Een gevolg hiervan is dat er veel sectorale regel-

geving is ontstaan. Dit is volgens de minister geen goede ontwikkeling en daarom pleit ze voor een 

herziening van het omgevingsrecht. In de vorige paragraaf is reeds aangegeven dat ook bestuur-

ders toelatingsplanologie vaak als een beperking ervaren. Het stellen van regels vergt namelijk een 

adequate handhaving. In de praktijk blijkt dat gemeenten vaak niet de capaciteit hebben om dit 

waar te maken, waardoor er een kloof ontstaat tussen de gewenste planologische situatie conform 

de ruimtelijke plannen en de feitelijke planologische situatie (Dammers, Verwest, Staffhorst, & 

Verschoor, 2004). Daarnaast wordt dit planologisch systeem ervaren als weinig flexibel en niet uit-

nodigend voor gebiedsspecifieke oplossingen (Dammers, Verwest, Staffhorst, & Verschoor, 2004; 

KEI Stedelijke vernieuwing, z.d.). 

 

Zoals in de vorige paragraaf reeds is vermeld, hebben zich in de tweede helft van de twintigste 

eeuw enkele ontwikkelingen voorgedaan (de toename van marktwerking, afname van overheidsin-

vloed, afname van de maakbaarheidsgedachte en toename van het milieubewustzijn) die er mede 

voor hebben gezorgd dat het planologische systeem steeds meer opschoof van toelatingsplanolo-



Deel B. Theoretische analyse 51 

gie richting ontwikkelingsplanologie. In 1998 krijgt de term ‘ontwikkelingsplanologie’ voor het eerst 

gestalte in een studie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Dammers, 

Verwest, Staffhorst, & Verschoor, 2004; KEI Stedelijke vernieuwing, z.d.). Het ministerie van Ver-

keer, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), thans het ministerie van Infrastructuur en Milieu ge-

naamd, onderscheidt een aantal kenmerken van ontwikkelingsplanologie (Dammers, Verwest, 

Staffhorst, & Verschoor, 2004, p. 25): “Integrale gebiedsontwikkeling […], als een gezamenlijk pro-

ces […], van complementaire partijen […], die streven naar verbetering van ruimtelijke kwaliteit […], 

door samenhangende uitvoering en financiering van een aantal samenhangende projecten […].” 

 

In de publicatie van Dammers et al. (2004) zijn reacties vanuit de praktijk op de bovengenoemde 

definitie verzameld en geanalyseerd. Op basis hiervan is de volgende definitie gedefinieerd: “Een 

gebiedsgerichte beleidspraktijk die op de verwachte maatschappelijke dynamiek inspeelt, de ver-

schillende ruimtebehoeften op een nieuwe manier met elkaar verbindt, op een actieve inbreng van 

de belanghebbenden steunt en aandacht besteedt aan de daadwerkelijke uitvoering” (Dammers, 

Verwest, Staffhorst, & Verschoor, 2004, p. 27). Gezien de beide definities kan worden geconclu-

deerd dat het proces erg belangrijk is bij dit type planologie. Bovendien komt ook de (geïntegreer-

de) gebiedsgerichte aanpak terug in de definities, evenals het belang van de uitvoering (en finan-

ciering) en het inhoudelijke doel van het te voeren beleid: het streven naar ruimtelijke kwaliteit 

ofwel samenhang tussen verschillende ruimtebehoeften. Wat opvalt, is dat in de definitie van 

Dammers et al. wordt benadrukt dat de aanpak gericht is op de maatschappelijke dynamiek. Dit 

vereist een meer flexibele vorm van planning waarbij mogelijkheden voor ontwikkelingen op ge-

biedsniveau worden gecreëerd (KEI Stedelijke vernieuwing, z.d.). 

 

Een gevolg van ontwikkelingsplanologie was de opkomst van projectontwikkelaars. Samen met de 

overheid namen zij de ontwikkeling van gebieden op zich waar vastgoed gerealiseerd zou gaan 

worden (met name grootschalige woningbouwprogramma’s zoals de ‘VINEX-wijken’) (KEI Stedelijke 

vernieuwing, z.d.; Van Rooy, 2011). Veelal werd hierbij een publiek-private samenwerking aange-

gaan, waarbij de projectontwikkelaar verantwoordelijk was voor de (uitgifte van gronden voor) 

woningbouw en de overheid voor de aanleg van wegen en overige publieke voorzieningen (Van 

Rooy, 2011). KEI Stedelijke vernieuwing ziet hierin een samenhang tussen toelatingsplanologie en 

ontwikkelingsplanologie, waarbij de overheid de lijnen uitzet en regels opstelt, terwijl de private 

partijen binnen dit kader de investeringsmogelijkheden lichten. Zodoende is planologie in Neder-

land verder ontwikkeld tot ‘gebiedsontwikkeling’ (KEI Stedelijke vernieuwing, z.d.). Sinds 2008 is de 

economische situatie echter dusdanig veranderd dat ontwikkelplannen zijn gaan stagneren en 

steeds meer woningen, winkels, kantoren en monumenten te koop of leeg staan (Van Rooy, 2011). 

Bovendien spelen ook andere maatschappelijke en demografische ontwikkelingen, zoals bevol-

kingskrimp in sommige delen van het land, een belangrijke rol ten aanzien van ruimtelijke planning 

(Fontein, Breman, Kuindersma, & Westerink, 2012). Volgens Van Rooy (2011) is het dan ook tijd 

voor een nieuwe vorm van planologie: van ontwikkelingsplanologie naar ‘uitnodigingsplanologie’. 

 

Uitnodigingsplanologie is volgens Van Rooy (2011) een vorm van planologie waarbij “overheden op 

hoofdlijnen bepalen waar ruimtelijk wel of geen veranderingen gewenst zijn met het oog op lange-

termijnprognoses en te beschermen waarden”. Het verschil met ontwikkelingsplanologie zit voor-

namelijk in de rol van de overheid. Waar de overheid bij ontwikkelingsplanologie optreedt als me-
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deontwikkelaar, zal de overheid bij uitnodigingsplanologie een meer uitnodigende en faciliterende 

rol ten opzichte van publieke en private initiatiefnemers op zich nemen (Fontein, Breman, 

Kuindersma, & Westerink, 2012; Van Rooy, 2011). Dit betekent volgens Fontein et al. dat gemeen-

ten niet langer alles moeten ‘dichtregelen’, maar andere partijen moeten verleiden en uitnodigen 

om ruimtelijke ontwikkelingen in te vullen. Overheden zullen hierbij sturen vanuit publieke ver-

antwoordelijkheden, daar waar dit nodig en effectief is (Van Rooy, 2011). Het is een proces waarbij 

waarden centraal staan en betrokken partijen continu blijven ‘leren’ door veranderingen in behoef-

ten en maatschappelijke ontwikkelingen in de gaten te houden. 

 

Fontein et al. (2012) hebben een aantal pilots vergeleken en geven op basis daarvan een aantal 

kenmerken van uitnodigingsplanologie. Dat bij uitnodigingsplanologie de nadruk ligt op het initia-

tief van burgers en overheden, staat buiten kijf (Fontein, Breman, Kuindersma, & Westerink, 2012; 

Van Rooy, 2011). De vraag is volgens Fontein et al. wat de rol van de gemeente zal zijn, wat de po-

tentie van burgerparticipatie zal zijn en hoe het zit met de legitimiteit van de plannen. 

 

Hiermee verandert de gemeentelijke rol in een nieuwe “meer procesmatige aanpak, waarbij een 

gemeente niet start met een ruimtelijke tekening of schets, maar met het uitnodigen, verbinden, 

faciliteren en activeren van lokale belanghebbenden” (Fontein, Breman, Kuindersma, & Westerink, 

2012, p. 3). Niet het eindbeeld, maar de strategie is leidend. Het uitnodigen van de belanghebben-

den en hen stimuleren om verantwoordelijkheden te nemen, is het doel van dit type planning. De 

rol van de gemeente beperkt zich volgens Fontein et al. dan ook tot ‘betrokken bescheidenheid’, 

waarbij de gemeente wel betrokken is, maar geen invulling geeft aan verantwoordelijkheden die 

maatschappelijke dynamiek in de weg staan. Dit betekent eveneens dat burgers en ondernemers 

de wil en bereidheid dienen te tonen om te (kunnen) participeren en initiëren (Fontein, Breman, 

Kuindersma, & Westerink, 2012; Van Rooy, 2011). Het maatschappelijk probleemoplossend ver-

mogen dient versterkt te worden en de overheden moeten niet te veel verantwoordelijkheid naar 

zich toe trekken. 

 

Fontein et al. (2012, p. 4) geven in hun publicatie een stappenplan weer van punten waaraan een 

gemeente zich dient te houden als ze kiest voor uitnodigingsplanologie: inventariseer, verleid en 

verbind en ga ten slotte naar de inhoud. Uit dit stappenschema is af te leiden dat uitnodigingspla-

nologie in eerste instantie vooral procesmatig is, in die zin dat voornamelijk wordt geïnvesteerd in 

de voorkant van het proces. Belanghebbenden worden geselecteerd en gezamenlijk wordt gekeken 

wat de verwachtingen, wensen en behoeften zijn en wie het initiatief neemt. De gestelde perspec-

tieven moeten voldoende uitnodigend zijn voor belanghebbenden om verantwoordelijkheid te 

nemen. De gemaakte afspraken moeten zorgen voor vertrouwen, zonder een eindbeeld vast te 

leggen. Daarna pas kan concreet op de inhoud worden ingegaan. Vanuit de belanghebbenden zal 

worden aangedragen op welke wijze men wil omgaan met de ruimte en welke rolverdeling en pro-

cesindeling daarbij past. Gemeenten moeten zo veel mogelijk voorkomen dat ze de inhoud gaan 

voorschrijven. De gemeente stelt dan ook kaders op hoofdlijnen (Van Rooy, 2011) en neemt een 

faciliterende, selecterende rol aan, waarbij ze minimaal toetst (Fontein, Breman, Kuindersma, & 

Westerink, 2012). 
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4.3 Definiëring van het strategische plan 

In de vorige paragraaf is besproken hoe strategische planning zich door de jaren heen heeft ont-

wikkeld en welke belangrijke verschuivingen hebben plaatsgevonden binnen de ruimtelijke plan-

ning. In deze paragraaf wordt dieper ingegaan op strategische planning zelf en de eigenschappen 

van strategische plannen. Hierbij wordt deels teruggekeken naar de vorige subparagrafen. 

 

In zijn boek ‘Planning Theory for Practitioners’ geeft Michael P. Brooks (2002, pp. 89-91) aan dat er 

niet al te veel consensus bestaat over wat strategische planning daadwerkelijk inhoudt. Toch durft 

hij te beweren dat een dergelijke planning ten minste de volgende aspecten zou moeten bevatten:  

1) Een verklaring van de opdracht: Wat is het voornaamste doel en wie zijn de belangrijkste 

stakeholders (wiens belangen worden beïnvloed door de activiteiten)?; 

2) Een SWOT-analyse: Een focus op de sterkten (Strenghts) en zwakten (Weaknesses) van de 

huidige situatie en de externe kansen (Opportunities) en bedreigingen (Threats) met be-

trekking tot politieke, economische, sociale en andere maatschappelijke ontwikkelingen 

waarmee rekening moet worden gehouden; 

3) Een analyse van specifieke kwesties waar de organisatie zich op moet richten; 

4) De ontwikkeling van een gedetailleerde en overtuigende visie voor de toekomst; 

5) De ontwikkeling van een aantal strategieën en acties om de visie te behalen. 

 

Ook Louis Albrechts heeft onderzoek gedaan naar wat strategisch ruimtelijke planning inhoudt. Op 

basis van een literatuurstudie naar de eigenschappen van strategische planning, komt hij tot een 

volgende opsomming (Albrechts, 2004, p. 747): 

1) Strategische planning moet zich richten op een aantal strategische gebieden met kernproble-

men; 

2) Bij strategische planning moet een kritische blik worden geworpen op de bestaande omgeving 

en daarbij moeten sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen worden aangegeven; 

3) Bij strategische planning wordt rekening gehouden met externe trends, veranderingen, ontwik-

kelingen, machten, verplichtingen en middelen; 

4) Bij strategische planning worden de belangrijkste stakeholders en actoren in beeld gebracht en 

benaderd, zowel publiek als privaat; 

5) Strategische planning biedt ruimte voor een brede (diverse overheidslagen) en diverse (over-

heid, markt en civil society) participatie tijdens het planningsproces; 

6) Strategische planning ontwikkelt een realistische langetermijnvisie of –doorkijk en strategieën 

op verschillende schaalniveaus, waarbij rekening wordt gehouden met machtsverschillen, maat-

schappelijke ontwikkelingen, onzekerheden en tegengestelde belangen; 

7) Strategische planning biedt structuur om plannen te maken en ontwikkelt besluitvormings-

raamwerken om ruimtelijke ontwikkeling te beïnvloeden en begeleiden; 

8) Bij strategische planning gaat het om nieuwe ideeën en processen die strategische ruimtelijke 

planning verder kunnen brengen; 

9) Strategische planning is, zowel op de korte als de lange termijn, gericht op besluiten, handelin-

gen, resultaten en uitvoering en het betreft dan ook tevens monitoring, feedback en herziening. 
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De opsommingen van Albrechts en Brooks geven aan dat er een brede kijk bestaat op wat strategi-

sche planning zou moeten zijn. Albrechts heeft zelf een alternatieve benadering van strategische 

ruimtelijke planning ontwikkeld. Het eindproduct van deze ‘four-track approach’ kan als volgt 

worden omschreven (Albrechts, 2004, p. 753): “The end product consists of an analysis of the main 

processes shaping our environment, a dynamic, integrated and indicative long-term vision (frame), 

a plan for short-term and long-term actions, a budget, and a strategy for implementation.” Overi-

gens voegt Albrechts hieraan toe dat de visie (frame) een overeenkomst is tussen betrokken partij-

en over de toekomstige aanpak. 

 

Een duidelijk onderscheid wordt dus gemaakt tussen het ‘frame’ en het ‘plan for short-term and 

long-term actions, a budget, and a strategy for implementation’. Het ‘frame’ uit het voorgaande 

citaat komt overeen met een strategisch plan. Het ‘plan’ is daar een uitwerking van en maakt geen 

onderdeel uit van het strategische plan. Wanneer deze conclusie wordt betrokken op de aspiraties 

uit de conceptwettekst, kan worden gesteld dat het ‘frame’ de omgevingsvisie vormt en het ‘plan’ 

meer weg heeft van een (omgevings)programma.  

 

Needham, Zwanikken en Faludi (1997) wijzen op het feit dat het strategische plan een momentop-

name is en onderdeel uitmaakt van een continu proces. Het komt vaak voor dat een strategisch 

plan kort na de vaststelling ervan reeds wordt herzien, omdat er zich onverwachte veranderingen 

hebben voorgedaan. Monitoring speelt dus een belangrijke rol binnen het proces. Het strategische 

plan zelf moet kunnen anticiperen op snelle veranderingen. Daarom is het belangrijk dat dit type 

plan flexibel en niet te gedetailleerd is. Het plan moet ruimte bieden om onderdelen verder uit te 

werken, om af te wijken van het plan en deze partieel te kunnen herzien. 

 

Mastop en Faludi (1997) geven aan dat wat hen betreft het strategische plan voornamelijk een 

‘helpende’ functie heeft. Het dient als een richtlijn en bron van informatie voor navolgende be-

sluitvorming. Deze informatie is veelzijdig en bevat diverse uitspraken. Hierbij kan het gaan om een 

beschrijving van de huidige situatie of het huidige beleid (verklarende uitspraken), een beschrijving 

van de mogelijke toekomstige situatie of beleid (vooruitlopende uitspraken), een beschrijving van 

intenties, doelen en voornemens (voornemens en bedoelingen) en een beschrijving van concrete 

acties om deze doelen te behalen (operationele uitspraken) (Mastop & Faludi, 1997, p. 824). 

 

Een beschrijving van de huidige situatie, maatschappelijke ontwikkelingen en trends lijkt een be-

langrijke plaats in te nemen binnen strategische planning. Zo spreekt Brooks (2002) over het belang 

van een SWOT-analyse en gaan Kaufman en Jacobs (1987) in op de ‘environmental scan’. Deze ana-

lyse of scan wordt ook door Albrechts (2004) aangehaald, in zijn opsomming van wat in de litera-

tuur wordt verstaan onder strategische planning. Het is dus belangrijk om een goede analyse te 

maken van de huidige situatie: wat zijn de sterkten en zwakten van de gemeente, waar zitten be-

dreigingen die moeten worden aangepakt en waar liggen kansen voor de gemeente? Albrechts en 

Kaufman en Jacobs geven daarnaast aan dat ook externe (maatschappelijke) trends, veranderin-

gen, ontwikkelingen, machten en verplichtingen worden meegenomen in het strategische plan. Het 

lijkt dus belangrijk dat de toekomstvisie is gebaseerd op een degelijke analyse van de huidige situa-

tie en te verwachten ontwikkelingen en trends. 
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Brooks (2002) geeft aan dat een strategisch plan voor ieder tijdspad kan worden opgesteld. Hij 

geeft echter aan dat dergelijke plannen vaak worden opgesteld voor planningsprocessen met een 

relatief korte termijn. Hierbij kan worden gedacht aan plannen voor drie tot vijf jaar, eerder dan 

tien tot vijftien jaar wat veelal bij ‘comprehensive plans’ het geval is. Louis Albrechts geeft in zijn 

commentaar op het artikel van John Friedmann aan dat strategische plannen vaak een langere 

termijn bestrijken (Friedmann, 2004). Albrechts geeft aan dat de lange termijn moet worden gezien 

als een toekomst waar men naartoe wil. Dit beeld moet rationeel worden weergegeven: het dient 

welbewuste, doelgerichte en continue acties te bevatten om dit beeld te schetsen. 

 

Gert de Roo en Henk Voogd (2007) geven aan dat de looptijd voornamelijk met de functie van het 

strategische plan te maken heeft. Wanneer het strategische plan een ‘spiegelfunctie’ heeft en der-

halve een weerspiegeling biedt van de huidige situatie, volstaat een looptijd van ongeveer een ge-

neratie. Wanneer het plan echter een ‘vensterfunctie’ heeft, biedt het een venster naar de toe-

komst en dus ook naar de tweede generatie. Dit zou een veel langere termijn zijn dan de eerste ge-

neratie, al wordt in het boek van De Roo en Voogd niet duidelijk wat een generatie inhoudt. Ook 

encyclopedieën geven hierop geen eenduidig antwoord. Familiale generaties (gemiddelde leeftijd 

waarop ouders kinderen krijgen) zijn over het algemeen twintig tot vijfentwintig jaar, al loopt dit de 

laatste jaren ooit op richting dertig jaar of verder (Devine, z.d.; Wikipedia The Free Encyclopedia, 

2013). In sociologisch opzicht kan de lengte van een generatie ook wat korter zijn, omdat deze af-

hankelijk is van (innovatieve) ontwikkelingen, de sociaal-culturele situatie of belangrijke historische 

gebeurtenissen (Wikipedia The Free Encyclopedia, 2013). 

 

Wanneer deze uitleg met betrekking tot generaties op de uitspraken van De Roo en Voogd wordt 

betrokken, kan het volgende worden gesteld: een plan met een spiegelfunctie heeft betrekking op 

een periode van twintig tot vijfentwintig en een plan met een vensterfunctie op een periode van 

ongeveer dertig tot veertig jaar, met dien verstande dat nieuwe ontwikkelingen, een cultuuromslag 

of historische gebeurtenissen vroegtijdig een einde kunnen maken aan een bepaalde generatie om 

een nieuwe generatie in te luiden. Wellicht dat het dan ook verstandig is om een langetermijnvisie 

te herzien als deze visie niet meer voldoet aan de behoeften van de volgende generatie. 

 

John Hyslop waarschuwt de ruimtelijke planning dat langetermijnplanning, met een looptijd van 

langer dan vijfentwintig jaar, niet verstandig is. (Friedmann, 2004). In het artikel van Friedmann 

wordt geconstateerd dat in Hong Kong en Vancouver wordt gewerkt met strategische plannen met 

een looptijd van respectievelijk vijfentwintig en dertig jaar. Hyslop reageert hierop door te stellen 

dat lering moet worden getrokken uit de strategische planning in het bedrijfsleven. Een langeter-

mijnplanning met een looptijd van vijfentwintig of dertig is daar niet mogelijk, omdat onzekerhe-

den te groot zijn en voorspellingen te gevaarlijk. Het toekomstbeeld moet dan ook dichterbij liggen, 

maar ook meer een wensbeeld dan een eindbeeld creëren. Voorzichtigheid is geboden. Hij is het 

dan ook eens met Albrechts, dat het strategische plan naast ontwikkelingen voor de korte termijn, 

ook ingaat op het gewenste toekomstbeeld voor de langere termijn. 
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Strategische ruimtelijke planning in historisch perspectief 

Als gekeken wordt naar het historisch perspectief, kan worden geconcludeerd dat voor strategische 

planning werd gekozen om activiteiten in de samenleving een bepaalde richting in te sturen. Uit de 

historische beschouwing blijkt dat vooral voor strategische planning werd gekozen als de vraag-

stukken complexer werden en meerdere sectoren, en zelfs domeinen, een rol speelden. Een secto-

raal plan bleek in die gevallen immers niet werken. Ook wanneer ontwikkelingen en veranderingen 

in de maatschappij of in behoeften snel gingen, en hierop moest worden gereageerd, werd geko-

zen voor een strategische aanpak. In deze gevallen bleken blauwdrukplannen niet te werken en 

bovendien leverde dergelijke plannen te veel bureaucratie op. Daarnaast nam ook de maakbaar-

heidsgedachte af, waardoor minder draagvlak ontstond voor blauwdrukplannen.  

 

Een strategisch plan blijkt, als wordt gekeken naar het historisch perspectief, een realistische lange-

termijnvisie waarin doelstellingen voor de toekomst worden weergegeven. Bij het bepalen van de-

ze doelstellingen wordt rekening gehouden met de complexiteit van de vraagstukken, diverse sec-

toren en domeinen en maatschappelijke ontwikkelingen. Bovendien dient het plan flexibel te zijn, 

zodat kan worden gereageerd op snelle veranderingen in de maatschappelijke situatie of behoef-

ten. In de laatste decennia is ervoor gekozen om gebiedsgericht te werk te gaan door strategische 

kaders te stellen voor specifieke gebieden met een bepaalde dynamiek. 

 

Verschuiving van projectplannen naar strategische plannen 

In paragraaf 4.2.3 is gekeken naar het onderscheid tussen projectplannen en strategische plannen. 

Op basis daarvan kan het volgende worden gezegd over strategische plannen (Albrechts, 2004; 

Faludi, 1989; 2000; Mastop & Faludi, 1997; Needham, Zwanikken, & Faludi, 1997):  

 Het doel van strategische plannen is het vormen van een kader voor besluiten die op basis van 

het plan kunnen worden genomen. Het strategische plan heeft geen concreet materieel doel; 

 Het strategische plan is dynamisch en flexibel: alle partijen houden hun opties open en het moet 

mogelijk zijn om veranderingen snel door te voeren; 

 Het strategische plan biedt een kader en legt geen eindbeeld vast. De toekomst is dan ook open; 

 De tijdsspanne is afhankelijk van het probleem dat zich voordoet. Omdat er niet naar een con-

crete ontwikkeling wordt toegewerkt, is het opnemen van een fasering niet noodzakelijk; 

 Strategische plannen worden ingezet in complexe situaties waarbij de belangen van meerdere 

actoren en sectoren zijn verstrengeld; 

 Strategische plannen gaan meerdere actoren aan. Er zijn meerdere probleemeigenaren die ge-

zamenlijk op zoek gaan naar een oplossing voor het probleem; 

 Strategische plannen zijn indicatief en vormen een raamwerk dan wel de richtlijnen voor onder-

handelingen. 

 

Verschuiving van master planning naar strategische planning 

Uit de paragraaf waarin de verschuiving van master planning naar strategische planning wordt be-

sproken, kunnen enkele conclusies worden getrokken met betrekking tot de (inhoudelijke) vorm-

geving van het strategische plan. Een belangrijke eigenschap van een strategisch plan is dat deze 

realistisch dient te zijn. Zo dient er te worden gekeken naar de huidige situatie, waar krachten en 

zwakten van de gemeente of stad liggen, welke historische, politieke en culturele tradities er spe-
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len, en waar behoefte aan is vanuit de maatschappij. De stad dient als geheel te worden erkend, 

maar het is niet zinvol om hier tot in detail op in te gaan. Het is beter om de focus te leggen op ge-

bieden en sectoren die aandacht nodig hebben. Er dient dan ook geen blauwdruk of eindbeeld 

vastgelegd te worden, maar een kader voor lange- en middellangetermijnacties. 

 

Het strategische plan dient flexibel te zijn en een proactieve benadering te bevatten. In de visie 

dienen intersectorale ontwikkelingsdoelen te worden gesteld, wat leidt tot een visie voor de ont-

wikkeling van diverse sectoren en thema’s op verschillende schaalniveaus. Het strategische plan is 

erop gericht resultaten te behalen door het bepalen van doelstellingen en deze te verbinden aan 

strategieën om deze doelen te behalen. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele negatieve 

effecten voor het ecologische, economische en sociaal-culturele domein. 

 

Verschuiving van conformance naar performance 

Zoals uit de paragraaf met betrekking tot de verschuiving van conformance naar performance 

reeds naar voren is gekomen, staan de uitkomsten centraal bij strategische planning. Het strategi-

sche plan dient dan ook als zodanig te worden beoordeeld. Het plan dient een bijdrage te leveren 

aan het besluitvormingsproces. Een goed strategisch plan wordt gebruikt bij het maken van keuzen 

en beslissingen. Dat wil zeggen dat het strategische plan duidelijke kaders dient te scheppen, het 

proces dient te begeleiden en draagvlak dient te creëren. Het bestuursorgaan dat verantwoordelijk 

is voor het vaststellen van het strategische plan zal immers niet belast zijn met de uitvoering van 

het plan. Het strategische plan dient flexibel te zijn, zodat er afwegingsruimte is en het plan zich 

ook kan doorontwikkelen. Bovendien dient een strategisch plan indicatief en vrij interpreteerbaar 

te zijn. Belanghebbenden moeten uit het strategische plan kunnen leren wat ze kunnen doen in 

hun probleemsituatie. De bedoelingen van het strategische plan dienen duidelijk te zijn en het 

moet duidelijk zijn waarom bepaalde keuzen zijn gemaakt. 

 

In het strategische plan zullen dan ook de operationele besluiten worden benoemd waarvoor het 

plan een kader zal zijn. Hierbij wordt per thema uitgelegd waar men voor wat betreft dat thema 

naartoe wil en worden beleidslijnen bepaald voor specifieke vraagstukken. Daarnaast dient het 

strategische plan continu relevant te zijn met betrekking tot de bestaande situatie en te verwach-

ten ontwikkelingen. Dat betekent dat het plan actueel dient te zijn en dat monitoring van belang is. 

Het strategische plan dient bovenal flexibel te zijn zodat kan worden gereageerd op maatschappe-

lijke en ruimtelijke ontwikkelingen. Het plan dient voldoende afwegings- en ontwikkelingsruimte te 

bevatten en het moet eenvoudig zijn om het strategische plan (partieel) te herzien. Ten slotte dient 

het strategische plan bruikbaar te zijn om problemen op te lossen. Het is daarbij van belang dat 

diegenen die met het plan te maken krijgen, het plan kennen en accepteren. Draagvlak voor het 

plan is van cruciaal belang. 

 

Verschuiving van conventional public planning naar corporate strategic planning 

Waar onder het kopje ‘Verschuiving van projectplannen naar strategische plannen’ reeds een op-

somming is gegeven van wat strategische planning zou moeten omvatten, komen Kaufman en Ja-

cobs (1987) eveneens tot een dergelijke opsomming. Kort samengevat is een strategisch plan: 

1) gericht op actie, resultaat en uitvoering: doelgericht; 
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2) gericht op een brede en diverse participatie in het planningsproces; 

3) gericht op het begrijpen van de samenleving in de context van de fysieke leefomgeving door 

middel van een “environmental scan” of SWOT-analyse; 

4) gericht op concurrentiegedrag tussen steden, gemeenten of regio’s. Hoewel dit concurrentiege-

drag momenteel wellicht wat minder aan de orde is, blijft het goed om over de gemeentegren-

zen heen te kijken en rekening te houden met het beleid van omliggende gemeenten en over-

heden op hogere schaalniveaus; 

5) gericht op een interactieve en multidimensionale inbreng in het proces, waarbij een kritische 

houding van participanten ten aanzien van de SWOT-analyse moet leiden tot meer inzicht in 

daadwerkelijke problemen en kansen. Er is geen blauwdruk, maar een multidimensionaal en in-

teractief proces waarbij de actoren bepalen wat er op de agenda en dus in het strategische plan 

komt te staan. 

 

Voor wat betreft de environmental scan geven Kaufman en Jacobs aan dat eerst naar de sterkten 

en zwakten van de gemeenten dient te worden gekeken in de huidige situatie. Op basis daarvan 

dienen kernpunten te worden geselecteerd en dienen ambities en gewenste oplossingen voor deze 

punten te worden bepaald. Daarna dienen (toekomstige) kansen en bedreigingen in beeld te wor-

den gebracht. Op basis van het voorgaande worden voorts doelen, doelstellingen en strategieën 

bepaald per kernpunt. Dit gedeelte vormt de visie. Daarna dient een uitvoeringsplan te worden op-

gesteld waarin wordt aangegeven hoe men de strategische acties wil gaan uitvoeren. Wellicht dat 

dit een uitvoeringsprogramma kan zijn, om in de termen van de nieuwe Omgevingswet te blijven. 

Ten slotte wordt belang gehecht aan het monitoren en evalueren van zowel het strategische plan 

als de fysieke leefomgeving. 

 

Verschuiving van toelatingsplanologie naar ontwikkelingsplanologie 

Centraal bij de verschuiving van toelatingsplanologie naar ontwikkelingsplanologie staat de ver-

schuiving van de verantwoordelijkheid van de overheid naar burgers en bedrijven om initiatieven 

te ontplooien. Daarvoor is een overheid nodig die onder andere middels haar beleid mogelijkheden 

biedt om daadwerkelijk ontwikkelingen te kunnen laten plaatsvinden. Strategische plannen dienen 

hierop te worden ingericht. Dat wil zeggen dat de plannen niet langer strenge regels dienen te be-

vatten, maar eerder kaders dienen te scheppen waarbinnen ontwikkelingen mogelijk zijn en richt-

lijnen dienen te geven voor initiatiefnemers. Tevens wordt niet langer naar de stad of gemeente in 

zijn geheel gekeken, maar wordt ingezoomd op die gebieden waar bepaalde problemen aan de or-

de waren. Met name bij gebiedsontwikkelingen is dit laatste aan de orde. Ten slotte wordt in de 

paragraaf met betrekking tot de verschuiving van toelatingsplanologie naar ontwikkelingsplanolo-

gie (paragraaf 4.2.6) aangegeven dat men met ontwikkelingsplanologie meer wil ingaan op de 

maatschappelijke dynamiek. Dit vergt een flexibel strategisch plan dat rekening houdt met deze 

maatschappelijke dynamiek, maar dat vooral ook kan reageren op deze dynamiek. 

 

Voorts werd in paragraaf 4.2.6 gesuggereerd om over te gaan op een nieuwe vorm van planologie, 

te weten uitnodigingsplanologie. Hierbij wordt nog meer verantwoordelijkheid van de burger ver-

wacht en krijgt de overheid ‘slechts’ de rol om initiatiefnemers uit te nodigen en te faciliteren. Het 

strategische plan dient derhalve de hoofdlijnen van het beleid te geven. Middels kaders op hoofd-
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lijnen geeft het betreffende bestuursorgaan aan wat men zelf de meest wenselijke activiteiten bin-

nen een bepaald gebied acht en nodigt het burgers en bedrijven uit om hiermee aan de slag te 

gaan. Hierbij wordt geen eindbeeld vastgelegd, maar de strategie is leidend. 

4.4 Conclusies 

In dit hoofdstuk, en dan met name in deze laatste paragraaf, is een aantal eigenschappen benoemd 

die kunnen worden toegedicht aan een strategisch plan en daarmee wellicht ook aan een gemeen-

telijke omgevingsvisie. Deze eigenschappen zijn hieronder opgesomd. In hoofdstuk 7 wordt defini-

tief op basis van de theoretische analyse geconcludeerd welke eigenschappen kenmerkend zijn 

voor een strategisch plan en worden deze conclusies verpakt in hypothesen. 

 

De eigenschappen van een strategisch plan zijn: 

 Kaderstellend: Het plan geeft de hoofdlijnen van het beleid en biedt als het ware een kader voor 

initiatiefnemers waarbinnen het realiseren van ontwikkelingen mogelijk zal zijn. Het plan geeft 

richtlijnen voor de ontwikkelingen die mogelijk zijn binnen het betreffende gebied; 

 Indicatief: Het plan biedt een richtlijn voor onderhandelingen met belanghebbenden. Het bevat 

geen concreet eindbeeld of bindende regels; 

 Open wensbeeld: Het plan biedt een beeld van waar men naartoe wil, oftewel een wensbeeld. 

Dit is geen vastgelegd eindbeeld. De toekomst ligt open; 

 Dynamisch: Het plan dient aan te sluiten bij de maatschappelijke dynamiek en het is belangrijk 

dat het plan hier ook op kan reageren, zodat het plan actueel blijft. Enerzijds kan dit worden 

bewerkstelligd door binnen het plan voldoende ruimte te bieden voor ontwikkelingen van initia-

tiefnemers en de mogelijkheid voor het bestuursorgaan om hierop afwegingen te maken. An-

derzijds is het belangrijk dat het plan (partieel) kan worden herzien indien de noodzaak hiertoe 

is ontstaan; 

 Lange termijnplanning: De looptijd van een strategisch plan is niet concreet, maar is afhankelijk 

van de ontwikkelingen die men middels het plan tracht te bereiken of problemen die men mid-

dels het plan tracht op te lossen. Afhankelijk van de functie van het plan, spiegelfunctie of ven-

sterfunctie, zal het plan een looptijd hebben van respectievelijk ongeveer een generatie of 

meerdere generaties. Over het algemeen zal een strategisch plan dan ook een periode bestrij-

ken van ongeveer tien tot twintig jaar na vaststelling van het strategische plan; 

 Diverse uitspraken: Het plan bevat uitspraken met betrekking tot de huidige situatie, toekomsti-

ge ontwikkelingen en trends, de gewenste toekomstige situatie en de uitvoeringsstrategie. De 

huidige situatie en toekomstige trends en ontwikkelingen kunnen in beeld worden gebracht 

middels een SWOT-analyse of een environmental scan. De uitvoeringsstrategie maakt onder-

deel uit van strategische planning, maar de vraag is of deze uitgebreid dient te worden om-

schreven in het strategische plan, of dat deze in afzonderlijke programma’s kan worden opge-

nomen. De nadruk ligt binnen het strategisch plan op de gewenste toekomstige situatie; 

 Gebiedsgericht: Het plan richt zich op strategische gebieden met kernproblemen. Indien het 

plan een sturende functie heeft, zal het plan fysieke ontwikkelingen in bepaalde gebieden in een 

bepaalde richting sturen. 
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Hoofdstuk 5. Integraliteit 

 

Het is een begrip dat in vele beleidsdocumenten wordt gebruikt: ‘integraal’. Ook in de kabinetsbrief 

‘Stelselwijziging Omgevingsrecht’ (Kamerstukken II, 2011-2012c), waarin de omgevingsvisie wordt 

aangekondigd, wordt het begrip veelvuldig gebruikt, al dan niet in een afgeleide vorm van het exac-

te begrip. Zo is er sprake van een integrale Omgevingswet (p. 1), waarin in ieder geval vijftien wet-

ten geheel worden geïntegreerd  (pp. 1-2) en waarin beleidsdoelstellingen en normen integraal en 

in een vroegtijdig stadium worden meegenomen in besluitvormingsprocessen (p. 7). Het is een wet 

die ontwikkelingsgericht is en integrale oplossingen bevordert (p. 9), een integraal kader biedt voor 

locatiegebonden activiteiten van overheden, bedrijven en particulieren in de leefomgeving (p. 9) en 

zal zorgen voor integratie van strategische plannen en programma’s (p. 12). Dit is slechts een korte 

opsomming van diverse wijzen waarop het begrip integraal wordt gebruikt in de kabinetsnotitie 

waarin de Omgevingswet, en daarmee ook de omgevingsvisie, wordt aangekondigd. 

 

Het moge duidelijk zijn dat het begrip ‘integraal’ een belangrijke rol speelt bij de totstandkoming 

van de Omgevingswet en de daarin genoemde instrumenten, waaronder de gemeentelijke omge-

vingsvisie. Echter, wat dit concreet betekent voor de wet en de visie, is niet duidelijk. In dit hoofd-

stuk wordt dan ook een antwoord gezocht op de vraag wat de definitie is van integraal en op welke 

wijze deze van toepassing kan zijn bij de totstandkoming van de gemeentelijke omgevingsvisie. 

5.1 Definitie en karakterisering 

Om erachter te komen wat integraal betekent, wordt in eerste instantie een blik geworpen op de 

exacte definitie van het begrip. Daarnaast worden ook enkele woorden die in het verlengde liggen 

van ‘integraal’, zoals ‘integratie’ of ‘integreren’, onder de loep genomen. Op deze wijze wordt ge-

tracht de definitie zo goed mogelijk in beeld te brengen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van enkele 

gerenommeerde woordenboeken uit zowel het binnen- als buitenland. 

 

5.1.1 Definitie 

Een van de bekendste en meest gebruikte woordenboeken in Nederland is het Van Dale woorden-

boek. Wanneer het begrip ‘integraal’ wordt ingevuld in de zoekmachine op de website van het 

woordenboek (Van Dale Uitgevers, 2013), volgt de definitie “voltallig, geheel”. Met het zelfstandig 

naamwoord ‘integratie’ wordt volgens Van Dale bedoeld: “het maken van of opnemen in een gro-

ter geheel”. Integreren is volgens Van Dale “tot een eenheid maken of worden” of “opgaan in”. 

 

In het Oxford Advanced Learner’s Dictionary (Hornsby, 2005) komen soortgelijke definities voor. Zo 

is de betekenis van ‘integral’ “being an essential part of something”, “included as part of some-

thing, rather than supplied separately” of “having all the parts that are necessary for something to 

be complete” (p. 807). Met ‘to integrate’ wordt volgens het woordenboek (p. 807) bedoeld: “to 

combine two or more things so that they work together; to combine with something else in this 

way.” Ook de definitie van het woord ‘integrated’ (p. 807) is interessant: “in which many different 

parts are closely connected and work succesfully together.” 
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De definities uit beide woordenboeken ontlopen elkaar niet veel. Beide woordenboeken benadruk-

ken dat het bij ‘integraal’ om een geheel en volledigheid gaat. Het ’integreren’ is dan ook het op-

nemen en combineren van meerdere delen tot een geheel. Het Oxford woordenboek voegt hieraan 

toe dat wanneer integratie heeft plaatsgevonden, de vele verschillende delen nauw met elkaar zijn 

verbonden en succesvol samenwerken. Vooral de laatste opmerking is interessant. De delen zijn 

nauw met elkaar verbonden en vormen een geheel. Er wordt niet gesteld dat ze in elkaar zijn op-

gegaan tot een nieuw geheel, noch dat ze apart blijven bestaan binnen het grotere geheel. Het Ox-

ford woordenboek stelt wel dat het een volledig geheel is waarin de delen succesvol samenwerken. 

 

Met betrekking tot de omgevingsvisie is het derhalve interessant om te bekijken welke delen het 

geheel, in dit geval de omgevingsvisie, volledig maken. Of beter gezegd, welke thema’s, onderwer-

pen en gebieden dienen terug te komen in de omgevingsvisie en welke planvormen deel kunnen 

uitmaken van de omgevingsvisie. Het is echter lastig om te bepalen wanneer de omgevingsvisie 

volledig is. Ook is het lastig om te bepalen hoe nauw de delen met elkaar verbonden dienen te zijn 

om een succesvolle samenwerking tussen de delen te kunnen bewerkstelligen. 

 

5.1.2 Typen integratie 

In het voorgaande is het begrip integraal gedefinieerd in die zin dat de betekenis duidelijk is ge-

worden. Hierbij is echter niet duidelijk geworden of integreren alleen het afstemmen van delen is, 

of dat de delen wellicht samensmelten tot een nieuw geheel. Er zijn namelijk diverse typen integra-

tie denkbaar (Faure, 2000; Hoogerwerf, 1985). 

 

In de jaren negentig van de vorige eeuw is veel onderzoek gedaan naar de herziening van het stel-

sel voor het milieurecht. Destijds is ervoor gekozen om wetten met een milieucomponent zo veel 

mogelijk in een nieuwe wet te bundelen: de Wet milieubeheer. Ook is destijds gekozen voor een 

nieuwe vergunning die op basis van deze wet kon worden afgegeven: de milieuvergunning. Een 

soortgelijke operatie is momenteel aan de orde bij het omgevingsrecht. Ook hier wordt getracht zo 

veel mogelijk wetten met betrekking tot de fysieke leefomgeving samen te brengen tot een nieuwe 

wet, op basis waarvan een vergunning kan worden afgegeven. 

 

Michael G. Faure heeft destijds onderzoek gedaan naar de integratie van het milieurecht. In een 

publicatie geeft hij aan dat er verschil zit in de wijze van integreren (Faure, 2000). Zo kan er sprake 

zijn van interne integratie en externe integratie. Wanneer wordt gesproken over integratie van het 

milieurecht, is volgens Faure sprake van interne integratie. Het gaat hierbij om integratie van de 

besluitvorming zelf. Het bestuursorgaan dat de beslissing op de vergunning zal nemen, is dezelfde 

als die de standaardprocedure heeft uitgeschreven. Bovendien zijn bij het nemen van het besluit 

alle effecten (op het gebied van milieu) op de omgeving meegenomen. Het gaat hier dan ook puur 

om integratie van het besluitvormingstraject binnen het domein milieu. 

 

Wanneer naast het domein milieu ook andere domeinen worden meegenomen bij de besluitvor-

ming, is volgens Faure (2000) sprake van externe integratie. Er vindt immers, naast de interne inte-

gratie binnen het domein, ook een koppeling plaats met andere domeinen. Faure (2000) geeft aan 

dat de noodzaak tot externe integratie is vastgelegd in artikel 6 van het Verdrag van Amsterdam 
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(Europees verdrag). Dit artikel luidt als volgt: “De eisen inzake milieubescherming moeten worden 

geïntegreerd in de omschrijving en uitvoering van het beleid en het optreden van de Gemeenschap, 

als bedoeld in artikel 3, in het bijzonder met oog op het bevorderen van duurzame ontwikkeling”. 

Duurzame ontwikkeling zal verderop in dit rapport nader toegelicht worden. 

 

Hoogerwerf (1985) spreekt niet over interne en externe integratie, maar over respectievelijk verti-

cale en horizontale integratie. Hij spreekt van verticale integratie wanneer er meer afstemming of 

coördinatie bestaat binnen een domein. Dit kan afstemming zijn tussen de overheid en burgers, 

bedrijven en organisaties (procesmatig), maar ook tussen plannen op strategisch en operationeel 

niveau (inhoudelijk). 

 

Horizontale integratie is volgens Hoogerwerf (1985) aan de orde wanneer er afstemming of coördi-

natie plaatsvindt tussen bepaalde departementen of domeinen. Deze afstemming kan zowel pro-

cesmatig als inhoudelijk plaatsvinden. Bij horizontale integratie van het proces kan worden gedacht 

aan coördinatie van de samenwerking tussen meerdere departementen. Inhoudelijke horizontale 

integratie is volgens Hoogerwerf aan de orde wanneer het beleid van de bepaalde departementen 

inhoudelijk op elkaar wordt afgestemd. Hoogerwerf stelt dat een goede horizontale coördinatie be-

langrijk is voor een succesvolle verticale coördinatie. Het is immers zo dat wanneer er bijvoorbeeld 

geen eenduidige afstemming mogelijk is tussen beleid van diverse departementen, deze departe-

menten afzonderlijk ook geen eenduidig beleid kunnen voeren ten aanzien van de burgers, bedrij-

ven, organisaties en lokale overheden. Er zal immers altijd een discrepantie plaatsvinden met het 

beleid van aangrenzende domeinen. 

 

 
Figuur 5.1: Interne (verticale) en externe (horizontale) integratie (Faure, 2000; Hoogerwerf, 1985; eigen bewerking) 

 

In bovenstaand figuur (figuur 5.1) is interne (verticale) en externe (horizontale) integratie vereen-

voudigd weergegeven. Hierbij is goed te zien dat interne integratie plaats vindt binnen de diverse 

domeinen afzonderlijk en dat externe integratie plaatsvindt tussen de diverse domeinen. 

 

5.1.3 Vormen van integratie 

Michael Faure beschouwt integratie als een doel op zich. Hij geeft in zijn publicatie aan dat (exter-

ne) integratie moet worden nagestreefd, zodat duurzame en efficiënte besluitvorming kan plaats-

vinden (Faure, 2000). Zoals reeds eerder is vermeld, is dit doel ten aanzien van milieubescherming 

vastgelegd in het Verdrag van Amsterdam. Er zijn verschillende wijzen waarop het doel ‘integratie’ 

kan worden bereikt. Faure geeft aan dat integratie van het milieurecht ook mogelijk is met afzon-
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derlijke wetten, procedures en vergunningen, maar dat dit lastiger is dan wanneer deze meer ge-

harmoniseerd zouden zijn. Faure spreekt dan ook over drie niveaus waarop integratie kan plaats-

vinden: coördinatie, harmonisatie en codificatie. 

 

Chris Backes beschrijft in zijn bijdrage aan de publicatie ‘Bezinning op het omgevingsrecht’ (Backes, 

2011), net als Faure, een aantal vormen van integratie van het stelsel voor het omgevingsrecht, die 

overeenkomen met coördinatie, harmonisatie en codificatie. Daarnaast voegt Backes nog een an-

dere vorm van integratie toe, te weten samenvoeging zonder inhoudelijke wijzigingen. In het ver-

volg van deze subparagraaf worden de vier verschillende niveaus waarop integratie kan plaatsvin-

den, nader toegelicht. 

 

Samenvoeging zonder inhoudelijke wijzigingen 

Samenvoeging zonder inhoudelijke wijzigingen wil zeggen dat verschillende wetten binnen het om-

gevingsrecht worden gebundeld tot een Omgevingswet. Volgens Backes (2011) is het voordeel 

hiervan dat de transparantie en inzichtelijkheid van de regelgeving voor de fysieke leefomgeving 

wordt vergroot. Echter, hiermee is volgens hem nog niets gedaan aan de complexiteit van de regel-

geving. Bovendien is dit volgens Backes enkel een “cosmetische ingreep”, doordat enkele wetten 

worden samengevoegd in een nieuwe wet, zonder dat deze wetten verder worden afgestemd of 

vereenvoudigd. Wat dat betreft wordt er volgens Backes niet veel winst geboekt. 

 

  
Figuur 5.2: Samenvoeging binnen het omgevingsrecht Figuur 5.3: Samenvoeging planvormen binnen het 

(Backes, 2011; eigen bewerking) omgevingsrecht (Backes, 2011; eigen bewerking) 

 

In figuur 5.2 is vereenvoudigd weergegeven hoe Backes (2011) de samenvoeging van wetten bin-

nen een nieuwe wet ziet, zonder dat daarbij veranderingen optreden. Afzonderlijke domeinen, met 

hun planvormen, procedures en dergelijke, zullen blijven bestaan. Wanneer eenzelfde soort inte-

gratie op de integratie van planvormen van toepassing zou zijn, ontstaat een situatie zoals in figuur 

5.3 is weergegeven. Op dat moment zou een nieuw omgevingsplan worden gevormd, waarin alle 

sectoren of thema’s een plaats krijgen. Dat wil tevens zeggen dat iedere sector zijn eigen planvor-

men behoudt per schaalniveau. In feite zal er dan niet veel veranderen, zoals Backes al constateer-

de. Bestaande planvormen op diverse niveaus worden samengebracht binnen een omgevingsplan 

voor de fysieke leefomgeving. Dit verhoogt hooguit de transparantie en overzichtelijkheid voor ini-

tiatiefnemers, omdat deze weten in welk plan ze moeten zoeken naar de mogelijkheden voor hun 

alternatief. Echter, binnen dit is plan heerst nog veel complexiteit, omdat de sectoren en schaalni-

veaus niet of nauwelijks onderling op elkaar zijn afgestemd. 
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Coördinatie 

Coördinatie is volgens Faure (2000) de minst vergaande vorm van integratie. Bij coördinatie blijven 

afzonderlijke wetten bestaan inclusief de eigen vergunningen en de voorwaarden daarvoor. Wel zal 

in de afzonderlijke wetten worden vastgelegd dat bij de besluitvorming op basis van die wet, te-

vens vergunningen of procedures van andere wetten in acht genomen dienen te worden. In wets-

artikelen zal dan ook naar andere wetten worden verwezen. Coördinatie is precies het tegenover-

gestelde van samenvoeging zonder wijzigingen. Bij deze eerste wordt namelijk geen nieuwe wet 

ontwikkeld, maar worden bestaande wetten op elkaar afgestemd. Bij de laatste worden geen wet-

ten op elkaar afgestemd, maar worden ze samengevoegd in een nieuwe wet. 

 

  
Figuur 5.4: Coördinatie binnen het omgevingsrecht Figuur 5.5: Coördinatie planvormen binnen het 

(Faure, 2000; eigen bewerking)  omgevingsrecht (Faure, 2000; eigen bewerking)  

 

In bovenstaand figuur (figuur 5.4) is vereenvoudigd weergegeven hoe coördinatie binnen het om-

gevingsrecht eruit zou zien. In figuur 5.5 is voorts te zien hoe coördinatie tussen planvormen bin-

nen het omgevingsrecht zou kunnen plaatsvinden. In beide figuren is te zien dat integratie plaats-

vindt tussen diverse schaalniveaus van diverse domeinen. Bij het afgeven van een vergunning in de 

kolom ruimtelijke ordening zou het bijvoorbeeld best kunnen zijn dat daarbij rekening dient te 

worden gehouden met een vergunning, procedure of planvorm in de kolom milieu. 

 

Voorbeelden van coördinatie uit de praktijk in Nederland zijn de coördinatieregelingen zoals deze 

zijn opgenomen in afdeling 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening. Deze regelingen bieden een be-

stuursorgaan de mogelijkheid om aan te geven in welke gevallen bepaalde plannen of besluiten die 

met elkaar samenhangen, gecoördineerd dienen te worden. Met coördinatie wordt in deze rege-

lingen bedoeld het gezamenlijk voorbereiden en doorlopen van een procedure. 

 

Met betrekking tot de omgevingsvisie is figuur 5.5 van belang. In de omgevingsvisie zullen onder 

andere het waterplan, het verkeer- en vervoersplan, de structuurvisie, het milieubeleidsplan en de 

natuurvisie worden geïntegreerd (Kamerstukken II, 2011-2012c). Wanneer dit gebeurt door middel 

van coördinatie, zou dit betekenen dat ieder afzonderlijk plan blijft bestaan. Voorts wordt in het 

operationele deel van ieder afzonderlijk plan (de uitvoeringsparagraaf of het programma) rekening 

gehouden met dan wel verwezen naar plannen en programma’s binnen de andere domeinen. 

 

Harmonisatie 

Harmonisatie gaat wat verder dan coördinatie. Hoewel bij harmonisatie eveneens de separate wet-

ten binnen de afzonderlijke domeinen zullen blijven bestaan, zullen bepaalde onderdelen van deze 
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wetten worden samengevoegd (Faure, 2000). Hierbij kan het enerzijds gaan om de inhoud, ander-

zijds om het proces. Backes (2011) geeft aan dat bijvoorbeeld het harmoniseren van begrippen en 

procedurele eisen een flinke stap zou zijn voor het Nederlandse omgevingsrecht. In het huidige 

omgevingsrecht is reeds een aantal procedures en vergunningen geharmoniseerd. Zo zijn in het 

verleden diverse afzonderlijke procedures voor het nemen van een besluit vervangen door de uni-

forme openbare voorbereidingsprocedure, die is opgenomen in afdeling 3.4 van de Algemene wet 

bestuursrecht. Daarnaast is met de komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een 

aantal vergunningen vervangen door de omgevingsvergunning (Kamerstukken II, 2011-2012c). In 

figuur 5.6 is harmonisatie binnen het omgevingsrecht vereenvoudigd weergegeven. 

 

  
Figuur 5.6: Harmonisatie binnen het omgevingsrecht Figuur 5.7: Harmonisatie planvormen binnen het 

(Backes, 2011; Faure, 2000; Kamerstukken II, 2011-; omgevingsrecht (Backes, 2011; Faure, 2000; eigen  

2012c; 2011-2012d; eigen bewerking)  bewerking) 

 

Wanneer de uitleg van Faure met betrekking tot harmonisatie wordt betrokken op planvormen en 

instrumenten binnen het omgevingsrecht, zou een systeem kunnen ontstaan zoals is weergegeven 

in figuur 5.7. Faure geeft aan dat de afzonderlijke domeinen nog blijven bestaan, maar dat onder-

delen van deze domeinen worden geharmoniseerd met de gelijke onderdelen binnen andere do-

meinen. Zoals gezegd is dit reeds gebeurd met de omgevingsvergunning. Echter, zoals blijkt uit de 

kabinetsnotitie ‘Stelselwijziging Omgevingsrecht’ (Kamerstukken II, 2011-2012c), heeft de omge-

vingsvergunning maar enkele vergunningen binnen het omgevingsrecht vervangen. Met de komst 

van het vernieuwde omgevingsrecht zullen nog meer vergunningen worden vervangen door een 

omgevingsvergunning met een bijbehorende procedure (Kamerstukken II, 2011-2012c). 

 

De omgevingsvergunning is een instrument op microniveau (Van Tilburg, 2012). De omgevingsvisie 

hoort gezien de kabinetsnotitie ‘Stelselwijziging Omgevingsrecht’ thuis op macroniveau. Harmoni-

satie zou conform de uitleg van Faure voor de omgevingsvisie betekenen dat alle afzonderlijke do-

meinen blijven bestaan, inclusief de eigen wetgeving, maar dat op macroniveau een strategisch 

plan (de omgevingsvisie) zijn intrede zal doen. Binnen dit plan komen alle domeinen binnen het 

omgevingsrecht aan bod en het beleid ten aanzien van deze domeinen is op elkaar afgestemd en 

vervlochten. Op mesoniveau geldt een soortgelijke uitleg voor het omgevingsplan, dat op gemeen-

telijk niveau diverse verordeningen en het bestemmingsplan zal vervangen. 

 

Codificatie 

Ten slotte gaat Faure (2000) in op de meest vergaande vorm van integratie: codificatie. Bij codifica-

tie van het milieurecht worden volgens Faure alle wetten met betrekking tot milieubescherming 
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gebundeld binnen een nieuwe wet. Het voordeel hiervan is met name dat alle wetten, procedures 

en vergunningen zijn gebundeld, zodat de zoekkosten voor lagere overheden, burgers, bedrijven en 

organisaties lager worden. Dit wil echter niet per definitie zeggen dat het beleid dan ook automa-

tisch beter is of dat de werkwijze efficiënter wordt. Volgens Faure brengt codificatie dan ook voor-

namelijk esthetische voordelen en niet zozeer winst in de zin van de inhoud. 

 

  
Figuur 5.8: Codificatie binnen het omgevingsrecht Figuur 5.9: Codificatie planvormen binnen het 

(Faure, 2000; eigen bewerking)  omgevingsrecht (Backes, 2011; Faure, 2000; eigen  

 bewerking) 

 

Een voorbeeld van codificatie zoals deze binnen het omgevingsrecht zou kunnen plaatsvinden, is 

gegeven in figuur 5.8. In dit figuur is te zien dat de verschillende domeinen gezamenlijk een nieuw 

domein vormen met een gezamenlijke wet. Binnen deze wet zijn ook de afzonderlijke planvormen, 

procedures en vergunningen zo veel mogelijk gebundeld. Backes (2011) geeft echter aan dat een 

dergelijke vergaande stap alleen mogelijk is wanneer het omgevingsrecht opnieuw doordacht en 

ontworpen kan en mag worden. De huidige herziening van het omgevingsrecht kan overigens wel 

in dat licht worden gezien. Afgaande op de kabinetsnotitie ‘Stelselwijziging Omgevingsrecht’ 

(Kamerstukken II, 2011-2012c) kan dan ook worden geconcludeerd dat de herziening van het stel-

sel voor het omgevingsrecht het beste te typeren is als codificatie. De Omgevingswet zal de inte-

grale wet zijn waarin de diverse domeinen met al hun planvormen, procedures en vergunningen 

worden gebundeld. 

 

In figuur 5.9 wordt vervolgens een voorbeeld gegeven van de wijze waarop codificatie plaats zou 

kunnen vinden met betrekking tot planvormen op de diverse niveaus. Wanneer codificatie zou 

plaatsvinden, zou dit betekenen dat er voor de hele fysieke leefomgeving slechts een plan wordt 

ontwikkeld, dat alle domeinen van de fysieke leefomgeving omvat en zowel strategisch, tactisch als 

operationeel van aard is. 

5.2 Kijk op integratie door planners en het Rijk 

In de vorige paragraaf is een aantal vormen van integratie genoemd. Ook zijn daarbij voorbeelden 

benoemd die illustreren hoe integratie met betrekking tot de omgevingsvisie zou kunnen plaats-

vinden. In deze paragraaf wordt een antwoord gegeven op de vraag welke vorm van integratie ten 

aanzien van de gemeentelijke omgevingsvisie het meest wenselijk is. Om tot een deugdelijk ant-

woord te komen, wordt gekeken naar standpunten uit de planningsliteratuur en de wijze waarop 

het ministerie van Infrastructuur en Milieu aankijkt tegen integratie. 
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5.2.1 Standpunten uit de planningsliteratuur 

Albrechts, Healey en Kunzmann (2003) geven in hun publicatie aan dat het verstandig is om een 

blik op ruimtelijke relaties te werpen, teneinde economische, sociaal-culturele en omgevingsaspec-

ten op een effectieve wijze te integreren. Albrechts et al. geven dan ook aan dat horizontale inte-

gratie dient plaats te vinden tussen de drie domeinen die ook bij duurzame ontwikkeling centraal 

staan, te weten het economische, sociaal-culturele en ecologische domein. In het volgende hoofd-

stuk zal nader worden ingegaan op duurzame ontwikkeling. Hoe ver deze integratie dient te gaan, 

geven Albrechts et al. niet aan. Wel is duidelijk dat integratie in beginsel zo veel mogelijk aspecten 

van de drie domeinen dient te omvatten. 

 

In hun artikel “De grenzen van het integreren van beleid door planning” geven Coenen en Janssens 

(1999) aan dat er een aantal lessen kan worden getrokken uit de integratie van de milieuplanning 

in Nederland aan het eind van de twintigste eeuw. Een van die lessen is dat er beperkingen gelden 

als men planning op allerlei terreinen wil coördineren en de gevolgen daarvan in beeld wil brengen. 

Een totaalvisie, waarin alle ruimtelijk relevante aspecten geheel worden geïntegreerd, is volgens 

hen dan ook te ambitieus. Vaak is er namelijk onvoldoende informatie en te veel onzekerheid om 

voor bepaalde onderwerpen uitspraken voor de lange termijn te doen. Coenen en Janssens geven 

aan dat een langetermijnplanning wel nodig is, maar waarschuwen dat het aantal aspecten dat zich 

ervoor leent om in die planning te worden opgenomen, beperkt is. 

 

Ook John Friedmann (2004) geeft aan dat integratie van ‘alles’ erg lastig is. Hij komt tot deze con-

clusie omdat je bij integratie van alle ruimtelijk relevante aspecten, te maken hebt met veel ver-

schillende rechtsgebieden en veel stakeholders en belangengroepen die zich sterk zullen maken 

voor het betreffende aspect dat ze belangrijk vinden. Hierdoor zal het proces om de omgevingsvisie 

vast te stellen, veel tijd kosten. Overigens wordt met de nieuwe Omgevingswet een aantal rechts-

gebieden al samengevoegd en teruggebracht binnen het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht. 

 

Een tweede les die volgens Coenen en Janssens (1999) kan worden getrokken, is dat er grenzen zijn 

aan te integreren beleidsdelen. Volgens hen is het dan ook slechts zinvol om te integreren waar dit 

noodzakelijk is. Deze noodzaak is bijvoorbeeld aan de orde wanneer een probleem niet sectoraal 

op te lossen is. Samenhangende problemen zullen dan ook integraal moeten worden opgelost. 

Voor de overige delen waarvoor geen strikte noodzaak geldt, is volgens Coenen en Janssens af-

stemming of coördinatie voldoende. 

 

Needham et al. (1997) zijn het eens met Coenen en Janssens. Ze geven in hun artikel aan dat een 

plan een integratiefunctie kan hebben. Hiermee wordt bedoeld dat verschillende beleidsdoelen 

voor een bepaald gebied vanuit verschillende sectoren binnen de overheid, in een plandocument 

worden geïntegreerd. Needham et al. geven aan dat het strategische plan hiervoor prima kan wor-

den gebruikt. Wanneer deze integratieopgave echter te ambitieus is, kan ook een minder vergaan-

de vorm van integratie worden gekozen. Needham et al. vinden dat op zijn minst coördinatie dient 

plaats te vinden. Ook hiervoor kan het strategische plan worden gebruikt, in die zin dat in het plan 

in kaart wordt gebracht of het beleid ten aanzien van de verschillende onderdelen consistent is. 
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Een derde les die volgens Coenen en Janssens (1999) uit de planningspraktijk kan worden getrok-

ken, is het feit dat een plan niet tegelijk omvattend en uitvoerend kan zijn. Hiermee verschuift de 

discussie van horizontale of externe integratie naar verticale of interne integratie. Volgens Coenen 

en Janssens is de stap tussen een omvattend strategisch plan en de uitvoering van dit plan te groot. 

Ze zien dan ook een rol weggelegd voor sectorale plannen of programma’s om dit gat op te vullen.  

 

Faludi (1989) is het eens met Coenen en Janssens en geeft aan dat hybride plannen, die een meng-

vorm zijn van strategische en operationele plannen, lijden onder de tegenstelling tussen beide ty-

pen plannen en daarom vermeden dienen te worden. De tegenstelling die Faludi benoemt, is de 

tegenstelling tussen de eigenschappen van een project plan (operationeel plan) en een strategic 

plan (strategisch plan), zoals reeds in paragraaf 4.3.2 is behandeld.  

 

Bovendien, zo vinden Mastop en Faludi (Faludi, 1989; Mastop & Faludi, 1997), moet een plan con-

tinu relevant en actueel zijn. Dit betekent dat een plan enigszins flexibel moet zijn. Flexibiliteit kan 

worden geboden door het plan abstract te houden en concrete uitspraken of beleidsregels zo veel 

mogelijk achterwege te laten. Hierdoor wordt de afwegingsruimte vergroot en worden niet te veel 

verwachtingen en rechtszekerheid geschept. Daarnaast kan ook flexibiliteit geboden worden door 

het mogelijk te maken om het strategische plan (periodiek) te herzien (Albrechts, 2001; 2004; 

2006). Het is lastig om een volledig geïntegreerd (gecodificeerd) plan op onderdelen te herzien 

wanneer deze onderdelen niet meer actueel zijn. Dit zou betekenen dat een plan volledig moet 

worden herzien, wat veel tijd en geld kost. Het (periodiek) herzien van plannen waarin rechtsze-

kerheden zijn opgenomen kan bovendien onzekerheid opleveren voor burgers en bedrijven. 

 

Een ander praktisch probleem dat voortvloeit uit het samenvoegen van diverse planniveaus in een 

planvorm, is het feit dat momenteel verschillende bestuursorganen per bestuursniveau verant-

woordelijk zijn voor de vaststelling van plannen of het nemen van besluiten. Operationele plannen 

of besluiten worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders, terwijl strate-

gische plannen (structuurvisie) of tactische plannen (bestemmingsplan) worden vastgesteld door 

de gemeenteraad. Hierdoor kan het voorkomen dat een plan niet op de wijze wordt uitgevoerd zo-

als bedoeld was (Janin Rivolin, 2008). Needham et al. (1997) noemen dit het ‘performance pro-

blem’, zoals in paragraaf 4.3.3 reeds is vermeld. Uit de conceptwettekst voor de Omgevingswet 

(Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2013a) kan worden opgemaakt dat dit probleem voorals-

nog niet van de baan zal zijn. Zo zullen de omgevingsvisie en het omgevingsplan door de gemeen-

teraad worden vastgesteld, terwijl het college van burgemeester en wethouders de uitvoerings-

plannen en programma’s zal vaststellen. 

 

De vierde en vijfde les met betrekking tot integratie die volgens Coenen en Janssens (1999) kunnen 

worden getrokken uit de planningspraktijk, hebben te maken met het voorgenoemde implementa-

tieprobleem. Coenen en Janssens waarschuwen er met de vijfde les voor dat het vaststellen van 

een plan geen garantie is voor het daadwerkelijk uitvoeren van het plan. Bovendien, zo valt uit de 

vierde les op te maken, is het veelal niet het plan als document zelf dat bepaalt wat er met de in-

houd zal gebeuren, maar vaak bepaalt het proces dit. Informatie-uitwisseling en afstemming tussen 

relevante sleutelpersonen is dan ook van groot belang. Integrale besluitvorming dient centraal te 
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staan, niet zozeer integratie van plannen zelf. Needham et al. (1997) durven zelfs te beweren dat 

een strategisch plan niet noodzakelijk is om te komen tot een integrale besluitvorming.  

 

Ook Chris Backes (2011) ziet liever geen integraal plan waarin planvormen van diverse planniveaus 

tot een plan zijn geïntegreerd. Hij pleit er in zijn bijdrage aan de publicatie ‘Bezinning op het omge-

vingsrecht’ voor dat integratie op drie niveaus dient plaats te vinden. Ten eerste dienen algemene 

regels geïntegreerd te worden, bijvoorbeeld in de vorm van een integrale verordening. Ten tweede 

dient er integratie van planvormen plaats te vinden. Zodoende ontstaat er een ‘plan op de fysieke 

leefomgeving’, waarin onder andere plannen op het terrein van waterhuishouding, milieubeheer, 

ruimtelijke ordening en natuurbescherming worden geïntegreerd. Het voordeel hiervan zit voor-

namelijk in de wettelijk verplichte digitale ontsluiting van het plan. Burgers, bedrijven en organisa-

ties die een initiatief willen ontplooien, kunnen makkelijk en snel digitaal opzoeken wat de moge-

lijkheden zijn in het gebied waar de ontwikkeling zou moeten plaatsvinden. Ten derde zal er inte-

gratie moeten plaatsvinden tussen diverse vergunningen binnen het omgevingsrecht.  

 

Het beeld dat Chris Backes schetst, met integratie op drie niveaus, komt voor een groot deel over-

een met de ‘harmonisatie binnen het stelsel voor het omgevingsrecht’, zoals is beschreven in voor-

gaande paragraaf (figuur 5.6 en 5.7). De integrale algemene regels vormen dan de omgevingsver-

ordening, de omgevingsvisie neemt de plaats in van het integrale plan op de fysieke leefomgeving 

en de integrale vergunning heeft betrekking op de omgevingsvergunning. 

 

5.2.2 Standpunt van de Rijksoverheid 

Het standpunt van de Rijksoverheid inzake integratie met betrekking tot de omgevingsvisie, is dui-

delijk. Dit blijkt zowel uit de kabinetsnotitie ‘Stelselwijziging Omgevingsrecht’ (Kamerstukken II, 

2011-2012c), als uit de conceptwettekst voor de Omgevingswet (Ministerie van Infrastructuur en 

Milieu, 2013a). Voor wat betreft verticale integratie is duidelijk te zien dat de Rijksoverheid onder-

scheid maakt tussen het strategische, tactische en operationele niveau qua planvorm. Op tactisch 

niveau zal het omgevingsplan zijn intrede doen, op strategisch niveau de gemeentelijke omge-

vingsvisie en op operationeel niveau plannen en programma’s. Er is dan ook geen verticale integra-

tie zichtbaar. De instrumenten dienen wel op elkaar afgestemd te worden. 

 

In de bijlage bij de kabinetsnotitie ‘Stelselwijziging Omgevingsrecht’ is aangegeven dat het Rijk ho-

rizontale integratie op strategisch niveau zinvol vindt. Immers, de samenhang tussen verschillende 

sectoren binnen het omgevingsrecht vraagt om een integrale benadering op dit niveau. Bovendien 

zijn op dit niveau verbanden aan de orde die in een ontwikkelingsbeeld tot uitdrukking kunnen ko-

men. Daarnaast wordt benadrukt dat duurzame ontwikkeling van de fysieke leefomgeving alleen 

tot stand kan komen door te sturen op samenhang aan de hand van een overkoepelend en rich-

tinggevend plan.  

 

Voorts wordt in de bijlage bij de kabinetsnotitie gesteld dat horizontale integratie op uitvoeringsni-

veau niet altijd zinvol is. Het Rijk biedt dan ook de mogelijkheid om strategische plannen uit te 

werken in sectorale meer uitvoeringsgerichte planfiguren. Deze dienen wel op elkaar afgestemd te 

worden. De slagkracht en effectiviteit van het beleid zijn van belang. Dit vergt afstemming en coör-
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dinatie tussen verschillende domeinen. Een volledige integratie is volgens het Rijk niet handig. Elk 

beleidsterrein heeft immers een eigen dynamiek en kenmerken. Bovendien is er niet altijd sprake 

van directe samenhang, aldus het Rijk. Ook zullen bepaalde specifieke sectorale eisen vanuit Euro-

pese richtlijnen om een eigen uitwerking vragen.  

 

Zoals in de conceptwettekst te lezen is, kan het college van burgemeester en wethouders besluiten 

om een sectoraal uitvoeringsplan of programma vast te stellen. Een dergelijk plan dient echter wel 

bij te dragen aan het integrale ontwikkelingsbeeld voor de lange termijn zoals dit is weergegeven in 

de omgevingsvisie. Ook zijn er multisectorale programma’s mogelijk, mits procedures gelijkgescha-

keld zijn en er Europeesrechtelijk gezien geen bezwaren zijn. Ten slotte wordt in de conceptwet-

tekst ook de mogelijkheid geboden om een gebiedsgericht integraal programma op te stellen.  

5.3 Betekenis voor de omgevingsvisie 

In de voorgaande paragraaf is uiteengezet hoe in de planningsliteratuur wordt gedacht over de in-

tegratie van planvormen binnen de ruimtelijke planning. Daarnaast is aangegeven hoe de Rijks-

overheid de integratie voor zich ziet. In deze slotparagraaf wordt op basis van deze bevindingen 

uiteengezet hoe integratie met betrekking tot de gemeentelijke omgevingsvisie kan worden gezien. 

Daarbij wordt gebruik gemaakt van de definiëring en karakterisering uit paragraaf 5.1. 

 

5.3.1 Type integratie 

Zoals reeds is besproken in dit hoofdstuk, zijn er verschillende typen integratie denkbaar. De voor-

naamste typen zijn interne (verticale) integratie en externe (horizontale) integratie. Wanneer 

wordt gekeken naar integratie met betrekking tot de gemeentelijke omgevingsvisie, betekent hori-

zontale integratie dat beleidsdoelen vanuit verschillende sectoren en domeinen worden geïnte-

greerd binnen een planfiguur. Verticale integratie kan worden uitgelegd als integratie tussen plan-

figuren op verschillende abstractieniveaus. 

 

Verticale integratie 

Met betrekking tot verticale integratie kan worden gesteld dat het Rijk hier geen voorstander van 

is. In de kabinetsnotitie ‘Stelselwijziging Omgevingsrecht’ (Kamerstukken II, 2011-2012c) en de 

conceptwettekst van de Omgevingswet (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2013a) is duidelijk 

aangegeven dat er voor gemeenten verschillende planfiguren gaan gelden voor de diverse abstrac-

tieniveaus: het omgevingsplan op tactisch niveau, de omgevingsvisie op strategisch niveau en op 

operationeel niveau plannen en programma’s. 

 

Ook in de planningsliteratuur is geen bijval gevonden voor een (gedeeltelijke) integratie tussen 

planfiguren op verschillende abstractieniveaus. De voornaamste reden hiervoor is dat hybride 

plannen vroeg of laat te lijden zullen krijgen van de tegenstrijdigheden tussen de functies van het 

plan op de diverse abstractieniveaus (Faludi, 1989). Bovendien is de stap tussen strategievorming 

en de uitvoering te groot (Coenen & Janssens, 1999). Zeker wanneer een strategisch plan een inte-

gratiefunctie heeft (horizontale integratie), is het niet zinvol om ook op operationeel niveau hori-

zontale integratie te bewerkstelligen (Kamerstukken II, 2011-2012c). Het Rijk vindt wel dat integra-

le uitvoeringsprogramma’s moeten worden nagestreefd, maar vaak is dat simpelweg niet mogelijk. 
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Ieder beleidsterrein heeft immers een eigen dynamiek, er is niet altijd sprake van samenhang tus-

sen bepaalde aspecten van de fysieke leefomgeving en bepaalde Europese richtlijnen vragen om 

een eigen uitwerking. Om die reden heeft het Rijk ervoor gekozen om op strategisch niveau een in-

tegrale omgevingsvisie te introduceren, die op operationeel niveau naar eigen inzicht in sectorale, 

integrale of gebiedsgerichte plannen en programma’s nader kan worden uitgewerkt. 

 

Janin Rivolin (2008) en Needham et al. (1997) wijzen er bovendien op dat moet worden gekeken 

naar de juridische mogelijkheden om strategische, tactische en operationele plannen binnen een 

planfiguur samen te brengen. Gezien de huidige wetgeving is dit niet mogelijk, omdat strategische 

en tactische plannen worden vastgesteld door de gemeenteraad en operationele plannen door het 

college van burgemeester en wethouders. Ook in de conceptwettekst (Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu, 2013a) is deze verdeling te zien. Buiten het feit dat er dus weinig voor-

standers te vinden zijn voor verticale integratie van planfiguren op diverse abstractieniveaus, levert 

dit dus ook praktische juridische bezwaren op. Gezien het feit dat er weinig voorstanders voor zijn, 

lijkt het dan ook logisch dat de conceptwettekst hierop niet zal worden aangepast. 

 

Horizontale integratie 

Voor wat betreft horizontale integratie is meer draagvlak te vinden. Zo geven Albrechts et al. 

(2003) aan dat een blik op ruimtelijke relaties kan bijdragen aan een effectieve wijze van integratie 

van economische, sociaal-culturele en omgevingsaspecten. Zoals in het volgende hoofdstuk aan 

bod zal komen, duiden Albrechts et al. hier op de drie domeinen die bij duurzame ontwikkeling een 

rol spelen. Het is goed om hier alvast te benoemen dat duurzame ontwikkeling “een voortdurende 

afweging vereist van verschillende belangen” (Rotmans, 2003, p. 29). Rotmans bedoelt hiermee 

een integrale afweging. Dit is ook wat Coenen en Janssens (1999) benadrukken: de integratie van 

besluitvorming staat centraal, niet de integratie van plannen zelf. 

 

John Friedmann (2004) vraagt zich echter af of het mogelijk is om al deze domeinen (economische, 

sociaal-culturele en omgevingsdomein) in een plan te integreren. Integratie van ‘alles’ is volgens 

hem lastig, omdat je dan met vele rechtsgebieden en belangengroepen te maken hebt. Echter, met 

de komst van de nieuwe Omgevingswet wordt het aantal rechtsgebieden al teruggebracht. Boven-

dien hoeft het grote aantal belangengroepen ook geen probleem te zijn, als een gedegen proces 

aan de omgevingsvisie ten grondslag ligt. Het is volgens Coenen en Janssens (1999) zelfs belangrijk 

dat de juiste sleutelpersonen bij het proces worden betrokken, zodat draagvlak voor en kennis van 

het plan ontstaan. Op deze manier zal ook de uitvoering van het plan beter verlopen. 

 

Coenen en Janssens (1999) geven net als Friedmann aan dat het lastig is om allerlei sectoren of 

domeinen in een plan te integreren. Immers, ieder beleidsveld is daarvoor te dynamisch. Ze pleiten 

er dan ook voor dat alleen datgene dat noodzakelijk is, dus wanneer er een samenhangend pro-

bleem is dat een integrale oplossing nodig heeft, geïntegreerd wordt. Voor de overige beleidsvel-

den volstaat afstemming of coördinatie. Ook Needham et al. (1997) geven aan dat integratie van 

alle beleidsvelden wellicht te ambitieus is. Volgens hen is het echter wel nodig om op zijn minst te 

coördineren. 
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Chris Backes (2011) geeft aan dat plannen op het terrein van waterhuishouding, milieubeheer, 

ruimtelijke ordening en natuurbescherming wat dat betreft een plaats kunnen vinden in de omge-

vingsvisie. In de conceptwettekst (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2013a) is opgenomen 

dat de omgevingsvisie vorm- en inhoudsvrij zal zijn. Wel dienen aspecten van de fysieke leefomge-

ving benoemd te worden. Conform artikel 1.2 van de conceptwettekst gaat het hierbij in ieder ge-

val om bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water, bodem, lucht, landschappen, natuur en 

cultureel erfgoed. 

 

5.3.2 Vorm van integratie 

De wijze waarop de hierboven genoemde aspecten worden geïntegreerd in de omgevingsvisie, zal 

gezien het voorgaande vooral afhankelijk zijn van de samenhang tussen de verschillende aspecten. 

Een volledige integratie, in de zin van codificatie, is niet zinvol. Het is immers lastig om een volledig 

gecodificeerd plan (partieel) te herzien. Bovendien is dit te ambitieus en komt wellicht het plan zelf 

centraal te staan, terwijl het eigenlijk gaat om de integrale besluitvorming die eruit voort dient te 

vloeien. Het is daarom belangrijker om in de omgevingsvisie slechts die dingen te integreren die 

noodzakelijk zijn voor een integrale besluitvorming ten aanzien van deze aspecten, voor de overige 

zaken volstaat afstemmen of coördineren.  

 

De voorgaande alinea gaat voornamelijk om horizontale integratie. In de gebruikte planningslitera-

tuur zijn geen aanwijzingen gevonden voor verticale integratie. De stap tussen het hoogste en laag-

ste abstractieniveau is simpelweg te groot en bovendien zijn er juridische belemmeringen.  

 

5.3.3 Conclusie 

Geconcludeerd kan worden dat er geen verticale integratie dient plaats te vinden tussen diverse 

abstractieniveaus. Ieder abstractieniveau zal een eigen (integraal) planfiguur krijgen. Voor wat be-

treft de horizontale integratie, wordt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu gestreefd 

naar zo veel mogelijk integratie (Kamerstukken II, 2011-2012c). Dit zou neerkomen op codificatie, 

wat door planners, zoals Coenen en Janssens (1999) en Needham, Zwanikken en Faludi (1997), als 

niet reëel en zinvol wordt beschouwd. Een stap daaronder zou betekenen dat zo veel mogelijk tot 

harmonisatie zou moeten worden overgegaan. Echter, ook hierbij worden vraagtekens gezet en 

voor sommige beleidsvelden zou afstemming of coördinatie ook volstaan. Wat dat betreft zit de 

horizontale integratie tussen coördinatie en harmonisatie in: men wil zo veel mogelijk harmonise-

ren, maar daar waar geen samenhang te vinden is dient het beleid uit de omgevingsvisie gecoördi-

neerd of afgestemd te worden op het sectorale beleid.  

 

In onderstaand figuur (figuur 5.10) is de integratie ten aanzien van de omgevingsvisie schematisch 

weergegeven. De horizontale groene pijl geeft aan dat bepaalde sectoren binnen de omgevingsvi-

sie geharmoniseerd zijn. De stippelpijlen geven aan dat deze delen niet zijn geharmoniseerd, maar 

wel gecoördineerd. Verticaal vindt er geen integratie plaats. Wel is er een koppeling tussen het 

macroniveau en microniveau, in die zin dat de omgevingsvisie wordt uitgewerkt in operationele 

plannen. Deze plannen vloeien voort uit de omgevingsvisie, maar maken daar geen onderdeel van 

uit. Vandaar ook hier een groen gestreepte pijl. De uitvoeringsplannen of programma’s kunnen 

sectoraal zijn, maar ook integraal of gebiedsgericht.  
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Over een koppeling met het gemeentelijke omgevingsplan wordt in de kabinetsnotitie ‘Stelselwijzi-

ging Omgevingsrecht’ niets gezegd. Wel wordt aangegeven dat in een omgevingsvisie kan worden 

vermeld hoe de uitwerking en uitvoering zal worden vormgegeven, waarbij programma’s kunnen 

worden aangekondigd, en kan worden opgenomen welke (economische) sturingsinstrumenten een 

bestuursorgaan wil inzetten. Het gemeentelijke omgevingsplan kan een dergelijk sturingsinstru-

ment zijn. Bovendien dient het omgevingsplan op basis van de eerder genoemde algemene begin-

selen van behoorlijk bestuur overeen te komen met de omgevingsvisie, omdat anders sprake zou 

kunnen zijn van onbehoorlijk bestuur.  

 

 
Figuur 5.10: Integraliteit ten aanzien van de omgevingsvisie (Coenen & Janssens, 1999; Faludi, 1989; Friedmann, 2004; 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2013a; Needham, Zwanikken, & Faludi, 1997; Kamerstukken II, 2011-2012c; 2011-

2012d; eigen bewerking) 
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Hoofdstuk 6. Duurzame ontwikkeling 

 

Zoals in paragraaf 4.2 al naar voren is gekomen, worden de jaren negentig van de vorige eeuw ge-

kenmerkt door een toename van het milieubewustzijn (Albrechts, 2006; Coenen & Janssens, 1999; 

De Roo & Voogd, 2007). Onder andere een toenemende complexiteit van vraagstukken en be-

zorgdheid over snelle en ongeordende ontwikkelingen, waardoor fragmentatie ontstond, lagen 

hieraan ten grondslag. Daarnaast kwam destijds ook steeds meer de nadruk te liggen op het lange-

termijndenken (Albrechts, 2006). Ook in de ruimtelijke planning zijn in die tijd initiatieven ontwik-

keld om duurzame ontwikkeling van stedelijke activiteiten te bevorderen. Diverse perspectieven 

zoals de ‘ecologische stad’, ‘leefbare stad’ en ‘duurzame stad’ zijn hier voorbeelden van (De Roo & 

Voogd, 2007). 

 

In paragraaf 2.1.1 is aangegeven dat ook de nieuwe Omgevingswet inspeelt op duurzame ontwik-

keling. Bepaalde recente ontwikkelingen, zoals het strengere milieurecht, de klimaatverandering en 

de toename van de vraag naar duurzame energie, hebben ervoor gezorgd dat er nieuwe eisen aan 

het omgevingsrecht worden gesteld. Een herziening van het stelsel voor het omgevingsrecht is 

derhalve noodzakelijk. Hierbij zou duurzame ontwikkeling centraal moeten komen staan 

(Kamerstukken II, 2011-2012c). 

 

Het bovenstaande in acht genomen is het duidelijk dat de omgevingsvisie dient bij te dragen aan 

duurzame ontwikkeling. In dit hoofdstuk wordt gekeken wat voor gevolgen dit heeft voor de in-

houd en vormgeving van de (gemeentelijke) omgevingsvisie. 

6.1 Definitie en karakterisering 

Om erachter te komen wat duurzame ontwikkeling inhoudt, wordt in deze paragraaf ingegaan op 

de definitie van het begrip ‘duurzaamheid’. Hierbij wordt, net zoals dat ook al in het vorige hoofd-

stuk gebeurde, gebruik gemaakt van enkele gerenommeerde woordenboeken uit zowel het bin-

nen- als buitenland. 

6.1.1 Definitie 

Net zoals bij het definiëren van het begrip integraliteit wordt ook hier het Van Dale woordenboek 

gebruikt. Het begrip duurzaamheid komt niet voor in de onlineversie van het woordenboek, het 

begrip duurzaam wel. Wanneer dit laatste begrip in de zoekmachine van de website (Van Dale 

Uitgevers, 2013) wordt ingevuld, volgen de volgende drie definities: “lang durend”, “weinig aan slij-

tage of bederf onderhevig” en “het milieu weinig belastend”. In het licht van deze definities, kan 

dan ook worden gesteld dat een duurzame ontwikkeling een ontwikkeling is die het milieu weinig 

belast, voor de lange termijn bedoeld is en niet snel bederft of verslijt. Dit laatste kenmerk kan het 

beste als volgt geïnterpreteerd worden: de ontwikkeling gaat een lange tijd mee, zonder snel te 

verouderen of zijn kwaliteit te verliezen. 

 

Het Oxford Advanced Learner’s Dictionary (Hornsby, 2005) komt tot ongeveer dezelfde definities. 

Het woordenboek geeft voor ‘sustainable’ twee betekenissen: “involving the use of natural prod-

ucts and energy in a way that does not harm the environment” en “that can continue or be contin-

ued for a long time”. De online zoekmachine van Oxford Dictionaries geeft twee definities die iets 
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afwijken van de betekenissen uit de hardcopy van het woordenboek: “able to be maintained at a 

certain rate or level” en “able to be upheld or defended”. De definities van de beide versies van het 

woordenboek in beschouwing genomen, kan worden geconcludeerd dat een duurzame ontwikke-

ling een ontwikkeling is die voor de lange termijn geldt. Dit betekent dat de ontwikkeling na realisa-

tie een lange tijd gehandhaafd kan en dient te worden en waarbij niet of nauwelijks kwaliteitsver-

lies zal optreden. Wanneer bij de ontwikkeling gebruik wordt gemaakt van natuurlijke hulpbronnen 

of energie, zal dit dusdanig geschieden dat er geen schade aan het milieu ontstaat. 

 

Deze eigenschappen die voortvloeien uit de definities van de woordenboeken, komen ook terug in 

de mondiaal gebruikte definitie van de World Commission on Environment and Development uit 

1987. Deze commissie van de Verenigde Naties, ook wel de Brundtland Commissie genoemd, defi-

nieert duurzame ontwikkeling als volgt: “Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in 

de behoeften van de huidige generatie, zonder het vermogen aan te tasten om te voorzien in de be-

hoeften van de toekomstige generaties” (Rotmans, 2003, p. 24). 

6.1.2 Karakterisering 

Nu enkele definities zijn besproken, kan het begrip duurzame ontwikkeling verder worden gekarak-

teriseerd. Volgens Rotmans (2003) heeft duurzame ontwikkeling drie verschillende dimensies, die 

een rol spelen bij de integrale benadering van het begrip. 

 

De eerste dimensie is tijd. Volgens Rotmans is duurzame ontwikkeling een intergenerationeel pro-

ces, waarbij een overdracht van de ene generatie naar de andere generatie plaatsvindt. Hij is dan 

ook van mening dat duurzame ontwikkeling minimaal twee generaties dient te betrekken, oftewel 

een tijdsbestek van 25 tot 50 jaar.  

 

De tweede dimensie is het schaalniveau. Rotmans geeft aan dat bij ontwikkelingen op het ene ni-

veau, ook moet worden gekeken naar een boven- of onderliggend schaalniveau. Immers, een duur-

zame ontwikkeling op het ene schaalniveau zou (negatieve) effecten kunnen hebben op een ander 

schaalniveau. Rotmans pleit er dan ook voor dat een duurzame ontwikkeling minimaal op twee 

schaalniveaus moet worden bekeken, namelijk het micro- en het macroniveau. In de context van 

de gemeentelijke omgevingsvisie kan worden gezegd dat het microniveau het gemeentelijke ni-

veau betreft, het macroniveau is het bovengemeentelijke niveau.  

 

Een derde dimensie is volgens Rotmans het feit dat duurzame ontwikkeling meervoudige domei-

nen omvat. Het gaat hierbij ten minste om het economische, het ecologische en het sociaal-

culturele domein (Albrechts, Healey, & Kunzmann, 2003; Albrechts, 2004; Rotmans, 2003). Volgens 

Albrechts et al. is duurzame ontwikkeling een veel gebruikt concept om aan te geven dat een ont-

wikkeling voordelen kan opleveren voor zowel het economische, het ecologische als het sociaal-

culturele domein, door doelen met betrekking tot de fysieke aspecten van deze domeinen te com-

bineren. Rotmans geeft aan dat duurzame ontwikkeling voor ieder domein afzonderlijk kan worden 

gedefinieerd, maar benadrukt dat de samenhang tussen de domeinen het meest van belang is. Ook 

benoemt hij het people-planet-profitprincipe. Duurzame sociale ontwikkeling (people) richt zich op 

de ontwikkeling van mensen en hun organisatie. Hierbij zijn begrippen zoals gezondheid, leefbaar-

heid, sociale cohesie en rechtvaardigheid van belang. Duurzame ecologische ontwikkeling (planet) 
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is gericht op de ontwikkeling van het natuurlijke ecosysteem en ook het behoud van natuurlijke 

hulpbronnen speelt een belangrijke rol. Duurzame economische ontwikkeling richt zich ten slotte 

op de ontwikkeling van de economische infrastructuur en een efficiënt management van natuurlij-

ke en sociale hulpbronnen. Rotmans geeft aan dat deze drie vormen van duurzame ontwikkeling in 

theorie niet strijdig met elkaar hoeven te zijn, maar dat in de praktijk vaak wel zijn. In onderstaand 

figuur zijn het sociaal-culturele domein (people), ecologische domein (planet) en economische do-

mein (profit) weergegeven. Tevens is geïllustreerd dat de drie domeinen op bepaalde punten over-

lap met elkaar vertonen. De exacte verhoudingen en de reikwijdte van deze overlappingen staan 

momenteel niet ter discussie. De grootte van de overlapgebieden is dan ook puur illustratief van 

aard, om duidelijk te maken dat er overlap aanwezig is. 

 

 
 

Figuur 6.1: Meervoudige domeinen: people-planet-profit (Albrechts, Healey, & Kunzmann, 2003; Albrechts, 2004; 

Rotmans, 2003; eigen bewerking) 

 

Rotmans gaat verder in het karakteriseren van duurzame ontwikkeling en doet dat aan de hand van 

het ‘voorraadconcept’. Hij komt tot de conclusie dat “een integrale benadering van duurzame ont-

wikkeling leidt tot het inzicht dat duurzame ontwikkeling geassocieerd kan worden met strategisch 

voorraadbeheer. Het zorgvuldig beheren van kernvoorraden van een omgeving vormt dan de leid-

raad voor duurzame ontwikkeling” (Rotmans, 2003, p. 27). Als kernvoorraden noemt hij onder an-

dere grondstoffen, materialen, kennis (economisch domein), biodiversiteit, leefomgevingskwaliteit 

(ecologisch domein), bevolkingsopbouw, gezondheid en de kwaliteit van het leven (sociaal-

cultureel domein). Voorraden hebben vier eigenschappen, te weten de hoeveelheid, kwaliteit, 

ruimtebeslag en functie (Albrechts, 2006; Rotmans, 2003). Rotmans geeft aan dat voorraden 

voortdurend onderhoud vergen. Wanneer dit niet gebeurt, treedt vanzelf uitputting op. 

 

Wanneer het voorraadconcept in het licht van de omgevingsvisie wordt bekeken, zou gezegd kun-

nen worden dat de omgevingsvisie de voorraad aangeeft. Binnen de visie wordt bijvoorbeeld aan-

gegeven wat de kenmerken zijn van de voorraad ‘leefomgevingskwaliteit’ (ecologische domein). Er 

wordt omschreven hoe men tracht deze kwaliteit (voorraad) op peil te houden. Daarvoor is het no-



 

Duurzame ontwikkeling 78 

dig om de voorraad te onderhouden, oftewel te monitoren hoe deze voorraad zich gedraagt onder 

invloed van bepaalde interne en externe ontwikkelingen, zeker met betrekking tot de andere do-

meinen. Aan de hand van deze bevindingen kunnen vervolgens acties worden ondernomen. Zo kan 

het zijn dat de voorraad wordt vernieuwd, bijvoorbeeld door het herzien van de omgevingsvisie. 

Ook kan het zijn dat bepaalde stromen (het gebruik van de voorraden) aangepakt dienen te wor-

den, om zodoende uitputting (vermindering van de leefomgevingskwaliteit) te voorkomen. Deze 

acties kunnen worden beschreven in plannen en programma’s. 

6.2 Betekenis voor de omgevingsvisie 

Het stelsel voor het omgevingsrecht en de nieuwe Omgevingswet proberen steeds meer in te spe-

len op duurzame ontwikkeling. Ook in de omgevingsvisie dient derhalve rekening te worden ge-

houden met duurzame ontwikkeling. In deze paragraaf wordt een aantal eisen en kenmerken ge-

geven waaraan de omgevingsvisie dient te voldoen. Deze eisen en kenmerken zijn opgesteld aan de 

hand van de definiëring en karakterisering uit de vorige paragraaf. 

 

Zoals in de vorige paragraaf reeds is aangehaald, kan duurzame ontwikkeling getypeerd worden 

als: 

 een ontwikkeling voor de lange termijn (minimaal twee generaties, 25 tot 50 jaar); 

 een ontwikkeling die gedurende deze termijn gehandhaafd blijft en niet of nauwelijks kwaliteit 

verliest; 

 een ontwikkeling die niet of nauwelijks schade toebrengt aan het milieu, ook niet door het ge-

bruik van natuurlijk hulpbronnen; 

 een ontwikkeling van de huidige generatie, waarbij rekening wordt gehouden met toekomstige 

generaties (bij menselijke activiteiten op de korte termijn wordt rekening gehouden met maat-

schappelijke gevolgen op de langere termijn); 

 een ontwikkeling op een bepaald schaalniveau, waarbij rekening wordt gehouden met maat-

schappelijke gevolgen voor andere schaalniveaus; 

 een ontwikkeling binnen een bepaald domein, waarbij rekening wordt gehouden met gevolgen 

voor andere domeinen. 

 

De omgevingsvisie zal duurzame ontwikkelingen stimuleren. Een duurzame ontwikkeling is een 

ontwikkeling voor de langere termijn, waarbij volgens Rotmans (2003) moet worden gedacht aan 

twee generaties, wat neerkomt op ongeveer 25 tot 50 jaar. De vraag is echter of het praktisch is 

om een omgevingsvisie voor 25 of 50 jaar vast te stellen. Een visie voor een dergelijke periode is 

namelijk veelal gebaseerd op voorspellingen en kan derhalve veel onzekerheden bevatten. Wat 

vast staat is dat het beleid dat in de omgevingsvisie wordt opgenomen, duurzaam van aard is. Dat 

wil zeggen, het beleid houdt rekening met gevolgen voor andere domeinen, schaalniveaus en ge-

neraties op de langere termijn. Het is derhalve van belang dat het beleid zelf ten minste op de hui-

dige generatie is gericht, maar daarbij ook een doorkijk biedt naar toekomstige generaties. 

 

De ontwikkelingen die in de omgevingsvisie worden omschreven of waaraan de omgevingsvisie bij-

draagt, dienen niet of nauwelijks schade toe te brengen aan het milieu en dienen zelf ook zo lang 

mogelijk hun kwaliteit te behouden. Derhalve is het zaak om ontwikkelingen binnen bepaalde the-

ma’s of domeinen, die raakvlakken of tegenstrijdigheden vertonen met ontwikkelingen binnen an-
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dere thema’s of domeinen, met elkaar te verbinden. Door een dergelijke integrale benadering 

worden (negatieve) effecten eerder in beeld gebracht, waardoor hier makkelijker op kan worden 

ingespeeld. Een integrale benadering van thema’s en domeinen is dan ook van groot belang voor 

de omgevingsvisie om een bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling. 

 

De integrale benadering die hierboven is beschreven, is te typeren als externe of horizontale inte-

gratie (zie hoofdstuk 5). Een interessant gegeven van duurzame ontwikkeling, is het feit dat reke-

ning wordt gehouden met diverse domeinen: het sociaal-culturele domein (people), het ecolo-

gische domein (planet) en het economische domein (profit). Het omgevingsrecht, de Omgevings-

wet en daarmee ook de omgevingsvisie, horen voornamelijk thuis binnen het ecologische domein. 

Horizontale integratie binnen het ecologische domein betreft de integratie van bepaalde onder-

werpen binnen dit domein, bijvoorbeeld de integratie tussen aspecten van de ruimtelijke ordening, 

milieu, verkeer- en vervoer en water. Echter, wellicht dat externe integratie in een breder perspec-

tief moet worden getrokken, in die zin dat ook aspecten binnen het economische en het sociaal-

culturele domein worden betrokken. Dit zou betekenen dat binnen de omgevingsvisie niet alleen 

aspecten uit het ecologische domein worden meegenomen, maar ook (ruimtelijke) aspecten uit het 

sociaal-culturele en economische domein. In onderstaand figuur is dit schematisch weergegeven. 

De omgevingsvisie zal betrekking hebben op het groen gearceerde deel van de drie domeinen. 

 

 
 

Figuur 6.2: De omgevingsvisie (groene arcering) binnen meervoudige domeinen (Albrechts, Healey, & Kunzmann, 2003; 

Albrechts, 2004; Friedmann, 2004; Rotmans, 2003; eigen bewerking) 

 

Ten slotte is het zaak om rekening te houden met andere schaalniveaus dan het schaalniveau 

waarop de (duurzame) ontwikkeling zal plaatsvinden. Dat wil zeggen dat bij een ontwikkeling op 

gemeentelijk schaalniveau, rekening wordt gehouden met eventuele (negatieve) effecten van de 

ontwikkeling op bovengemeentelijk niveau. Er dient over de grenzen van de gemeente heen te 

worden gekeken. Wanneer een duurzame ontwikkeling in de omgevingsvisie wordt opgenomen of 

gestimuleerd, dient vooraf duidelijk te zijn wat de gevolgen van deze ontwikkeling voor de naastge-

legen gemeenten, regio of provincie zijn. Het is daarom ook verstandig om vooraf te weten of het 
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beleid uit de omgevingsvisie overeenkomt met het beleid van omliggende gemeenten, de regio, de 

provincie, het waterschap en het Rijk. In paragraaf 3.2.3 is al besproken dat het afstemmen van de 

gemeentelijke omgevingsvisie op omgevingsvisies, verordeningen, plannen en programma’s van 

andere overheden geen verplichting is, maar dat het Rijk er wel op vertrouwt dat gemeenten dit 

zullen doen. Immers, het zou van onbehoorlijk bestuur getuigen als een dergelijke afstemming niet 

zou plaatsvinden. 
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Hypothese 1: De gemeentelijke omgevingsvisie is een kaderstellend plan 

Hoofdstuk 7. Hypothesen 

 

In de vorige hoofdstukken is een theoretische beschouwing gegeven van de karakteristieken van 

strategische plannen, van integratie van (ruimtelijke) beleidsplannen en aspecten van de fysieke 

leefomgeving, en van duurzame ontwikkeling en de wijze waarop dit kan terugkomen in een ge-

meentelijke omgevingsvisie. In dit hoofdstuk worden deze gegevens verder geconcretiseerd tot hy-

pothesen. Iedere hypothese bevat een stelling over een of meerdere eigenschappen van de ge-

meentelijke omgevingsvisie. In de eerste paragraaf zullen hypothesen met betrekking tot strategi-

sche plannen uiteengezet worden. De tweede paragraaf geeft vervolgens een hypothese met sub-

hypothesen met betrekking tot integraliteit in relatie met de gemeentelijke omgevingsvisie. Ten 

slotte zal de derde paragraaf een hypothese bevatten met betrekking tot duurzame ontwikkeling in 

relatie met de gemeentelijke omgevingsvisie. 

7.1 Het strategische karakter van de gemeentelijke omgevingsvisie 

In de zoektocht naar karakteristieken van het strategische plan, werd al gauw duidelijk dat strategi-

sche planning structuur biedt om plannen te maken en besluitvormingsraamwerken te ontwikke-

len, om daarmee ruimtelijke ontwikkeling te beïnvloeden en te begeleiden (Albrechts, 2004). Het 

strategische plan is een instrument dat in de strategische planning wordt gebruikt als besluitvor-

mingsraamwerk. Het strategische plan vormt een kader voor te nemen besluiten (Albrechts, 2004; 

Faludi, 1989; 2000; Mastop & Faludi, 1997; Needham, Zwanikken, & Faludi, 1997). Needham, Zwa-

nikken en Faludi (1997) geven aan dat een strategisch plan kan sturen en helpen. Met sturen wordt 

bedoeld dat een strategisch plan, door het weergeven van gewenste toekomstige ontwikkelingen 

en het creëren van draagvlak hiervoor, de fysieke ontwikkeling van een bepaald gebied in een be-

paalde richting stuurt. Met helpen wordt bedoeld dat het strategische plan initiatiefnemers helpt 

die iets willen ontwikkelen, door informatie te verstrekken en mogelijke ontwikkelingen en scena-

rio’s weer te geven waarmee rekening moet worden gehouden. Mastop en Faludi (1997) vinden 

voornamelijk de helpende functie van belang: het strategische plan dient als een richtlijn en bron 

van informatie voor navolgende besluiten. Het is voornamelijk gericht op actie, resultaat en uitvoe-

ring (Kaufman & Jacobs, 1987). Op basis van het voorgaande kan gekomen worden tot de volgende 

hypothese: 

 

 

 

 

Zoals ook al uit de kabinetsnotitie ‘Stelselwijziging Omgevingsrecht’ (Kamerstukken II, 2011-2012c) 

blijkt zal voor gemeenten op tactisch niveau het omgevingsplan ingevoerd worden, waarin binden-

de voorschriften voor de leefomgeving opgenomen worden. Op operationeel niveau zullen plannen 

en programma’s hun intrede doen. In de literatuur is niet gevonden dat een strategisch plan ook al 

bindende voorschriften zou bevatten. Een strategisch plan is volgens een groot aantal geraad-

pleegde bronnen eerder indicatief en het vormt een richtlijn voor onderhandelingen met belang-

hebbenden (Albrechts, 2004; Faludi, 1989; 2000; Mastop & Faludi, 1997; Needham, Zwanikken, & 

Faludi, 1997). Dit leidt tot de tweede hypothese. 
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Hypothese 4: De gemeentelijke omgevingsvisie is een dynamisch plan 

Hypothese 3: De gemeentelijke omgevingsvisie biedt een open wensbeeld voor de toekomst 

Hypothese 2: De gemeentelijke omgevingsvisie is een indicatief plan 
 

 

 

Een eigenschap van het strategische plan dat met de eerste hypothese samenhangt, is dat het stra-

tegische plan geen eindbeeld vastlegt (Albrechts, 2004; Faludi, 1989; 2000; Mastop & Faludi, 1997; 

Needham, Zwanikken, & Faludi, 1997). Albrechts spreekt van een toekomstbeeld waar men heen 

wil. John Hyslop specificeert dit als een wensbeeld, en geen vastgelegd eindbeeld (Friedmann, 

2004). De toekomst ligt dan ook open (Albrechts, 2004; Faludi, 1989; 2000; Mastop & Faludi, 1997; 

Needham, Zwanikken, & Faludi, 1997). Op basis van deze bevindingen kan gekomen worden tot de 

derde hypothese.  

 

 

 

 

Het open eindbeeld van het strategische plan komt deels voort uit het feit dat een strategisch plan 

onderdeel uitmaakt van een continu proces (Needham, Zwanikken, & Faludi, 1997). Ontwikkelin-

gen in de maatschappij gaan redelijk snel en een strategisch plan dient hiermee rekening te hou-

den. Volgens Needham et al. is het dan ook noodzakelijk dat een strategisch plan makkelijk kan an-

ticiperen op snelle veranderingen, zodat het plan actueel blijft. Het is volgens hen dan ook noodza-

kelijk om continu te monitoren wat voor ontwikkelingen er gaande zijn en of deze voorzien zijn in 

het strategische plan. Er dient binnen het plan ruimte te zijn om bepaalde ontwikkelingen een 

plaats te geven zonder dat het plan direct moet worden herzien. Het is dan ook verstandig om niet 

al te concrete uitspraken te doen. Daarnaast dient er binnen het plan ruimte te zijn voor uitwer-

king, afwijking en, indien nodig, herziening. Albrechts (2004) ziet ook het belang van monitoring, 

feedback geven en tijdige (partiële) herziening van het strategische plan. Op basis van deze alinea 

en de bevindingen uit de planningsliteratuur (Albrechts, 2004; Faludi, 1989; 2000; Mastop & Faludi, 

1997; Needham, Zwanikken, & Faludi, 1997) kan worden gesteld dat een strategisch plan dyna-

misch en flexibel dient te zijn. Dit is dan ook de vierde hypothese. 

 

 

 

 

In haar artikel “De opbouw van de Omgevingswet” geeft Van Tilburg (2012) aan dat het van belang 

is om op strategisch niveau een visie te hebben, waarin een beeld wordt geschetst van hoe de fy-

sieke leefomgeving er in de toekomst uit dient te zien. Daarbij geeft ze aan dat de visie minimaal 

een periode van tien jaar na vaststelling van de visie dient te bestrijken. Albrechts (2004) spreekt 

niet over een concrete termijn, maar is het wel met Van Tilburg eens dat een strategisch plan een 

realistische langetermijnvisie dient te bieden. Hoewel het strategische plan voor de langere termijn 

geldt, kan deze aansturen op acties voor zowel de korte als de lange termijn. Volgens een groot 

aantal bronnen heeft een strategisch plan geen concrete looptijd. De looptijd is namelijk afhanke-

lijk van de ontwikkelingen die men tracht te bereiken middels het strategische plan (Albrechts, 

2004; Faludi, 1989; 2000; Mastop & Faludi, 1997; Needham, Zwanikken, & Faludi, 1997). 
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Hypothese 5: De gemeentelijke omgevingsvisie bevat een visie voor de lange termijn (10  

tot 20 jaar) 

De Roo en Voogd (2007) geven aan dat de looptijd voornamelijk afhankelijk is van de functie van 

het strategische plan. Wanneer het strategische plan een spiegelfunctie heeft, volstaat een looptijd 

van ongeveer een generatie. Wanneer het plan een vensterfunctie heeft, wordt ook een doorkijk 

geboden naar de volgende generatie. Hoewel er geen exacte definitie is van de lengte van een ge-

neratie, wordt er in deze scriptie van uitgegaan dat een generatie ongeveer twintig tot vijfentwintig 

jaar duurt, maar afhankelijk van belangrijke nieuwe ontwikkelingen, gebeurtenissen of een cul-

tuuromslag ook korter zou kunnen duren (Devine, z.d.; Wikipedia The Free Encyclopedia, 2013). 

Een plan met een spiegelfunctie zou derhalve minimaal twintig jaar moeten bestrijken, een plan 

met een vensterfunctie zou dan een doorkijk moeten bieden naar ongeveer veertig jaar later. Vol-

gens John Hyslop moet de termijn ook weer niet te lang zijn (Friedmann, 2004). Hij waarschuwt er-

voor dat een visie met een doorkijk van vijfentwintig tot dertig jaar nauwelijks realistisch is. De visie 

zou dan immers te veel onzekerheden bevatten en gebaseerd zijn op gevaarlijke voorspellingen. 

 

Op basis van deze uitspraken kan worden geconstateerd dat een strategisch plan een visie biedt 

voor de lange termijn. Voor deze lange termijn geldt een richtlijn van ongeveer een generatie, met 

een voorzichtige doorkijk naar een volgende generatie. De visie dient in ieder geval betrekking te 

hebben op een periode van minimaal tien jaar en maximaal twintig jaar na vaststelling van het stra-

tegische plan. Indien zich reeds eerder belangrijke ontwikkelingen voordoen, dient het strategische 

plan eerder te worden herzien. Verder is de looptijd niet concreet, maar afhankelijk van de voorge-

nomen ontwikkelingen die men tracht te bewerkstelligen binnen de looptijd van het strategische 

plan. Op basis van het voorgaande is de vijfde hypothese opgesteld. 

 

 

 

 

 

Zoals gezegd is een strategisch plan een visie voor de lange termijn dat een kader vormt voor be-

sluiten ten aanzien van de fysieke leefomgeving. Ook is al gezegd dat een langetermijnvisie niet een 

te lange termijn moet bestrijken, omdat bepaalde ontwikkelingen zich kunnen voordoen waardoor 

het plan niet meer actueel is. Het is dan ook verstandig om deze ontwikkelingen al zo veel mogelijk 

op voorhand mee te nemen in het strategische plan. Dit geldt ook voor de huidige situatie. Volgens 

Mastop en Faludi (1997) komen er zelfs vier verschillende typen uitspraken spraken voor in een 

strategisch plan, te weten verklarende uitspraken (verklaren van de huidige situatie, ontwikkelin-

gen, trends en knelpunten), vooruitlopende uitspraken (ingaan op toekomstige maatschappelijke 

ontwikkelingen en trends), voornemens (ambities en wensbeelden) en operationele uitspraken 

(uiteenzettingen van de wijze waarop men de voornemens wil bereiken).  

 

Ten aanzien van het eerste type uitspraken geeft Albrechts (2004) aan dat men bij strategische 

planning een kritische blik moet werpen op de bestaande omgeving door sterkten, zwakten, kan-

sen en bedreigingen aan te geven. Dit wordt ook wel een SWOT-analyse genoemd. Ook voor 

Brooks (2002) is de SWOT-analyse een belangrijke basis voor strategische planning. Albrechts en 

Brooks geven echter niet aan dat een dergelijke analyse ook per definitie in het strategische plan 

opgenomen dient te worden. Kaufman en Jacobs (1987) geven dit wel aan, door te stellen dat een 
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Hypothese 6: De gemeentelijke omgevingsvisie bevat uitspraken met betrekking tot: 

 A: De huidige situatie (ontwikkelingen, sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen) 

 B: Toekomstige ontwikkelingen (maatschappelijke ontwikkelingen en trends) 

 C:  De gewenste toekomstige situatie (voornemens, wensen en ambities) 

 D:  De uitvoering (uitvoeringsstrategie) 

strategisch plan erop gericht is de samenleving te begrijpen in de context van de fysieke leefomge-

ving, door middel van een ‘environmental scan’. Deze scan komt overeen met een SWOT-analyse. 

Daarnaast is het voor Brooks, Kaufman en Jacobs en Albrechts van belang dat er inzicht ontstaat in 

daadwerkelijke problemen en knelpunten. 

 

Het tweede type uitspraken zijn uitspraken over de toekomstige situatie, gebaseerd op ontwikke-

lingen en trends die op dat moment bekend zijn. Het gaat hier volgens Albrechts (2004) om externe 

trends, veranderingen, ontwikkelingen, machtsverschillen, verplichtingen en instrumenten. Het is 

volgens hem verstandig om voldoende rekening te houden met onzekerheden, zodat de voorspel-

lingen niet te gevaarlijk zijn. Wanneer het strategische plan een helpende functie heeft, dient het 

plan volgens Needham, Zwanikken en Faludi (1997) de juiste informatie en scenario’s te verstrek-

ken waarmee initiatiefnemers van ontwikkelingen rekening moeten houden. Albrechts (2004) is 

van mening dat het eerste en het tweede type uitspraken samen een goede analyse bevatten van 

processen die de omgeving bepalen. 

 

Het derde type uitspraken betreft de ambities van het bestuursorgaan. Dit type uitspraken staat, 

gezien de voorgaande alinea’s in deze paragraaf, buiten kijf. Immers, meerdere malen is genoemd 

dat de omgevingsvisie de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen weergeeft. Een verdere uitleg van 

dit type uitspraken wordt dan ook niet noodzakelijk geacht. 

 

Het vierde type uitspraken heeft betrekking op uitspraken over de uitvoeringsstrategie van de om-

gevingsvisie. Dit is zeker een onderdeel van ruimtelijke planning, zijn Albrechts (2004) en Brooks 

(2002) van mening. De vraag is echter of een begroting, taakverdeling en fasering in de gemeente-

lijke omgevingsvisie opgenomen dienen te worden, of dat hier de plannen en programma’s voor 

zijn. Wellicht is het mogelijk dat er, net zoals bij de huidige structuurvisies, een uitvoeringspara-

graaf in de gemeentelijke omgevingsvisie wordt opgenomen waarin deze zaken worden belicht. Uit 

de interviews met deskundigen uit het werkveld zal moeten blijken hoe zij hier tegen aankijken. 

 

Op basis van het voorgaande wordt hier gesteld dat alle vier de typen uitspraken in een gemeente-

lijke omgevingsvisie terug dienen te komen. De zesde hypothese wordt echter dusdanig opge-

bouwd, dat ieder type uitspraak een ‘subhypothese’ vormt. Zodoende kan gekomen worden tot de 

onderstaande hypothese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorts volgt een hypothese op basis van de kabinetsnotitie ‘Stelselwijziging Omgevingsrecht’ 

(Kamerstukken II, 2011-2012c). In deze notitie wordt namelijk gesteld dat de gemeentelijke omge-

vingsvisie gebiedsdekkend zal zijn. In de planningsliteratuur is weinig te vinden over het dekkings-
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Hypothese 7: De gemeentelijke omgevingsvisie is gebiedsdekkend 

gebied van een strategisch plan. Albrechts (2004) geeft echter wel aan dat strategische planning 

zich richt op een aantal strategische gebieden met kernproblemen. Het is hierbij onduidelijk of een 

strategisch plan direct op een dergelijk gebied inzoomt of dat deze gebieden aan het licht komen 

op basis van de analyse zoals hiervoor is beschreven. In dat laatste geval zou een strategisch plan 

wel gebiedsdekkend kunnen zijn. Needham et al. (1997) geven aan dat, indien een strategisch plan 

een sturende functie heeft, het plan fysieke ontwikkelingen in bepaalde gebieden in een bepaalde 

richting zal sturen. Ook hier is het onduidelijk of deze bepaalde gebieden afzonderlijk in een strate-

gisch plan worden benoemd of dat deze in een gebiedsdekkend strategisch plan worden genoemd. 

Gezien de context lijkt het tweede het meest logisch, maar is het toch interessant om te kijken wat 

de praktijk ervan zegt. De zevende hypothese komt dan ook overeen met hetgeen ook al in de ka-

binetsnotitie werd gesteld. 

 

 

 

7.2 Integraliteit in relatie met de gemeentelijke omgevingsvisie 

In de vorige paragraaf zijn hypothesen opgesteld ten aanzien van het strategische karakter van de 

gemeentelijke omgevingsvisie. Een andere eigenschap die volgens de kabinetsnotitie ‘Stelselwijzing 

Omgevingsrecht’ aan de (gemeentelijke) omgevingsvisie is toe te wijden, is dat het een integraal 

plan is (Kamerstukken II, 2011-2012c). Albrechts (2004) erkent dat een strategisch plan een dyna-

mische, integrale en indicatieve langetermijnvisie dient te zijn. Volgens hem en andere weten-

schappers dient een strategisch plan te worden ingezet bij complexe situaties waarin belangen van 

meerdere actoren en sectoren met elkaar verstrengeld zijn (Albrechts, 2004; Faludi, 1989; 2000; 

Mastop & Faludi, 1997; Needham, Zwanikken, & Faludi, 1997). Vooral de verstrengeling van diverse 

sectoren en het feit dat het strategische plan kan worden ingezet in dergelijke situaties, duidt erop 

dat het strategische plan een integrale kijk op de situatie biedt. 

 

In het hoofdstuk ‘Integraliteit’ is reeds gebleken dat er diverse vormen en typen integratie mogelijk 

zijn. Ook is in dat hoofdstuk gebleken dat verticale integratie niet aan de orde zal zijn. Dit heeft 

enerzijds te maken met praktische bezwaren, anderzijds met juridische bezwaren. Uit praktische 

overwegingen wordt in de conceptwettekst van de Omgevingswet (Ministerie van Infrastructuur en 

Milieu, 2013a) onderscheid gemaakt tussen drie planvormen voor gemeenten op drie abstractieni-

veaus: de omgevingsvisie op strategisch niveau, het omgevingsplan op tactisch niveau en de plan-

nen en programma’s op operationeel niveau. Hybride plannen zullen immers te maken krijgen met 

tegenstrijdigheden tussen de functies van het plan diverse planningsniveaus (Faludi, 1989) en bo-

vendien is de stap tussen strategievorming en de uitvoering ervan te groot (Coenen & Janssens, 

1999). Daarnaast wordt horizontale integratie nagestreefd, wat niet altijd op ieder planningsniveau 

kan worden bewerkstelligd (Kamerstukken II, 2011-2012c). 

 

Janin Rivolin (2008) en Needham et al. (1997) geven aan dat verticale integratie ook op juridische 

bezwaren kan stuiten, wanneer in de wetgeving is opgenomen dat een planvorm op een bepaald 

abstractieniveau wordt vastgesteld door een bepaald bestuursorgaan, maar op een ander abstrac-

tieniveau een ander bestuursorgaan belast is met het vaststellen van een plan of het nemen van 
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Hypothese 8: De gemeentelijke omgevingsvisie is een integraal plan: 

 A: in die zin dat er horizontale integratie zal plaatsvinden middels harmonisatie waar 

  dit noodzakelijk is en coördinatie van de overige omgevingsaspecten 

 B: er vindt geen verticale integratie plaats 

een besluit. Gezien de huidige conceptwettekst van de Omgevingswet (Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu, 2013a) is dit probleem aan de orde. De gemeentelijke omgevingsvisie en 

het gemeentelijke omgevingsplan worden immers vastgesteld door de gemeenteraad en de plan-

nen of programma’s door het college van burgemeester en wethouders. 

 

Ten aanzien van horizontale integratie is in de planningsliteratuur meer positivisme te vinden. Al-

brechts et al. (2003) geven aan dat het verstandig is om sociaal-culturele, economische en omge-

vingsaspecten in een strategisch plan te integreren. Volgens enkele wetenschappers is het echter 

lastig om ‘alle’ aspecten in een strategisch plan te integreren (Coenen & Janssens, 1999; 

Friedmann, 2004; Needham, Zwanikken, & Faludi, 1997). Coenen en Janssens geven aan dat inte-

gratie van besluitvorming centraal staat, niet de integratie van plannen. Het is dan ook beter om 

alleen de aspecten die noodzakelijk zijn in een plan te integreren en de andere aspecten op elkaar 

af te stemmen of te coördineren. Needham et al. (1997) vinden dat integratie van ‘alle’ aspecten te 

ambitieus is, maar dat aspecten op zijn minst met gecoördineerd moeten worden.  

 

Het voorgaande in acht genomen kan worden gesteld dat horizontale integratie van omgevingsas-

pecten in de gemeentelijke omgevingsvisie buiten kijf staat. Het is nu echter nog de vraag in welke 

mate dit dient te gebeuren. Zoals uit de vorige alinea’s al is gebleken dienen omgevingsaspecten 

minimaal met elkaar gecoördineerd te worden in de gemeentelijke omgevingsvisie. Samenvoeging 

zonder inhoudelijke wijzigingen valt daarmee af. Ook codificatie valt af, aangezien verticale integra-

tie niet zal plaatsvinden en het integreren van alle omgevingsaspecten te ambitieus en inefficiënt 

is. Het standpunt van Coenen en Janssens (1999) dat integratie enkel tussen aspecten dient plaats 

te vinden waarvoor dat noodzakelijk is, is hierin leidend. Deze aspecten worden met elkaar gehar-

moniseerd. De overige aspecten zullen met elkaar worden gecoördineerd binnen de gemeentelijke 

omgevingsvisie. 

 

 

 

 

 

 

7.3 Duurzame ontwikkeling in relatie met de gemeentelijke omgevingsvisie 

In paragraaf 6.2 zijn zes punten samengevat waaraan duurzame ontwikkeling moet voldoen. Kort 

samengevat is duurzame ontwikkeling een ontwikkeling voor de lange termijn, die gehandhaafd 

wordt en niet aan kwaliteit zal verliezen, geen schade aan het milieu veroorzaakt en rekening 

houdt met de gevolgen voor toekomstige generaties, andere schaalniveaus en andere sectoren of 

domeinen. De omgevingsvisie dient hieraan een bijdrage te leveren (Kamerstukken II, 2011-2012c). 

Dit kan door in de omgevingsvisie concreet in te gaan op bepaalde duurzaamheidsaspecten en daar 

beleid voor te geven, zoals ontwikkelingen met betrekking tot zonne- of windenergie of de wil van 

een gemeente om klimaatneutraal te zijn. Het kan echter ook zo zijn dat de omgevingsvisie zelf bij-

draagt aan een proces dat op de langere termijn bijdraagt aan duurzaamheid. 
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Hypothese 9: De gemeentelijke omgevingsvisie draagt vooral procesmatig bij aan 

duurzaamheid 

Als gelet wordt op de eigenschappen waaraan duurzame ontwikkeling moet voldoen, kan worden 

gesteld dat een deel hiervan lijkt op de eigenschappen die een strategisch plan worden toegedicht. 

Ten eerste hebben zowel duurzame ontwikkeling als een strategisch plan betrekking op een lange 

termijn. Daarnaast zal een duurzame ontwikkeling niet aan kwaliteit verliezen (Rotmans, 2003). Dit 

geldt ook voor een strategisch plan, dat steeds actueel dient te blijven. Middels monitoring en eva-

luatie kan de kwaliteit op peil worden gehouden (Albrechts, 2004). Een derde overeenkomst is het 

feit dat rekening wordt gehouden met andere generaties, schaalniveaus, sectoren en domeinen. 

 

Het bovenstaande in acht genomen kan nogmaals de conclusies worden getrokken dat de gemeen-

telijke omgevingsvisie een integraal karakter zal hebben. Op basis van de omgevingsvisie worden 

immers strategische keuzen gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met de gevolgen voor an-

dere domeinen, sectoren, schaalniveaus en generaties. In die zin draagt de omgevingsvisie dan ook 

procesmatig bij aan duurzame ontwikkeling. Bovendien is in paragraaf 7.1 gesteld dat een omge-

vingsvisie kaderstellend is en open wensbeelden bevat. Concrete inhoudelijke duurzame doelstel-

lingen zullen dan ook niet terugkomen in de gemeentelijke omgevingsvisie. Het is eerder het pro-

ces, waarbij de omgevingsvisie het kader vormt op basis waarvan duurzame besluiten kunnen wor-

den genomen, waar de omgevingsvisie aan bijdraagt. Dit leidt dan ook tot de volgende hypothese. 
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Hoofdstuk 8. Inleiding empirisch onderzoek 
 

In het vorige hoofdstuk is een aantal hypothesen opgesteld met betrekking tot de inhoud en vorm-

geving van de gemeentelijke omgevingsvisie. Deze hypothesen zijn getoetst aan de praktijk. Hierbij 

is een aantal ambtenaren van verschillende overheden geïnterviewd over hun standpunt ten aan-

zien van de inhoud en vormgeving van de gemeentelijke omgevingsvisie. Onderhavig hoofdstuk 

start met een uiteenzetting van de methoden van onderzoek van de empirische analyse. Daarna 

volgt een korte introductie van de geïnterviewde organisaties. 

8.1 Onderzoeksstrategie 

In het empirische deel van onderhavig onderzoek is onderzocht hoe de praktijk tegen de gemeen-

telijke omgevingsvisie aankijkt. Met name gemeenten, die de mogelijkheid krijgen om een omge-

vingsvisie voor hun grondgebied op te stellen, kunnen hierbij belangrijke informatie geven. Gezien 

de beschikbare tijd en middelen is het echter lastig om alle gemeenten in Nederland naar hun me-

ning te vragen en deze gegevens te analyseren. Daarom is besloten om steekproeven te trekken. In 

het bijzonder is gekozen voor de doelgerichte heterogene steekproef (Saunders, Lewis, Thornhill, & 

Booij, 2008). Bij deze niet-stochastische steekproeftrekking is het mogelijk om zelf cases te selecte-

ren, waarmee onderzoeksvragen zo optimaal mogelijk beantwoord kunnen worden. Door verschil-

lende steekproefcriteria van tevoren te bepalen, kan een maximale variatie in cases worden be-

werkstelligd. Vanwege de maximale variatie is het wellicht mogelijk om eventuele patronen te ont-

dekken tussen de afzonderlijke steekpoefcases en deze patronen nader te onderzoeken (Saunders, 

Lewis, Thornhill, & Booij, 2008). 

 

Verschuren en Doorewaard (2007) duiden dit type steekproeftrekking aan als strategische steek-

proeftrekking. In onderhavig onderzoek is getracht voor een maximale variatie in de afhankelijke 

variabele te zorgen. Door middel van een vergelijkende analyse is gezocht naar systematische 

overeenkomsten (patronen), die wellicht kunnen worden aangemerkt als ‘eigenschappen van de 

gemeentelijke omgevingsvisie’. Echter, of dit daadwerkelijk het geval is, wordt duidelijk na een ver-

gelijking van de empirische onderzoeksresultaten met de onderzoeksresultaten uit de theoretische 

analyse. Op basis van deze vergelijking zullen uiteindelijk conclusies worden getrokken. 

 

Vanwege het kleine aantal steekproefcases kan het echter lastig zijn om de resultaten van de 

steekproeftrekking te generaliseren (Saunders, Lewis, Thornhill, & Booij, 2008; Verschuren & 

Doorewaard, 2007). Daarom zijn de steekproefcases zo strategisch mogelijk gekozen, op basis van 

de vooraf bepaalde steekproefcriteria: omvang in oppervlakte en inwoneraantal, stedelijkheid en 

voorziene ontwikkelingen. Er is gekozen voor de volgende cases: twee kleine gemeenten (<20.000 

inwoners), twee middelgrote gemeenten (≥20.000 inwoners - <50.000 inwoners), twee grote ge-

meenten (≥50.000 inwoners), twee provincies en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. On-

derling is ook afgewogen of het gaat om een stedelijke gemeente of een gemeente met veel bui-

tengebied en voor wat voor ontwikkelingen de gemeenten komen te staan. Dit omdat het Rijk van 

mening is dat gemeenten waar weinig ontwikkelingen zijn voorzien, minder behoefte zullen heb-

ben aan een omgevingsvisie dan gemeenten met veel (grootschalige) ontwikkelingen 

(Kamerstukken II, 2011-2012c). Wellicht dat gemeenten met meer ontwikkelingen door de behoef-
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te ook anders tegen de omgevingsvisie aankijken dan gemeenten waar nauwelijks of andere ont-

wikkelingen spelen. 

 

Het onderzoek naar de inhoud en vormgeving van de gemeentelijke omgevingsvisie gebeurt in op-

dracht van Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht B.V. Om die reden is ervoor gekozen om de te in-

terviewen organisaties zo veel mogelijk binnen het werkgebied van het adviesbureau te kiezen. In 

het bijzonder gaat het dan om de provincie Limburg en Oost-Brabant. Zodoende is de keuze geval-

len op de volgende steekproefcases: gemeente Meersen en gemeente Mook en Middelaar (kleine 

gemeenten), gemeente Kerkrade en gemeente Peel en Maas (middelgrote gemeenten), gemeente 

Eindhoven en gemeente Maastricht (grote gemeenten), provincie Limburg en provincie Noord-

Brabant, en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In tabel 8.1 zijn de steekproefcases tegen-

over elkaar afgezet. 

 

Per organisatie zijn een of meerdere personen aan een interview onderworpen. De gekozen perso-

nen zijn allen beleidsmedewerkers van bestuursorganen die met de gemeentelijke omgevingsvisie 

te maken kunnen krijgen. Het moge dan ook duidelijk zijn dat in dit deel van het onderzoek ‘perso-

nen’ als bron worden gebruikt. Het gaat hierbij om informanten (Verschuren & Doorewaard, 2007), 

in die zin dat beleidsmedewerkers data verschaffen over door hen gekende voorwerpen of proces-

sen, in dit geval de huidige planvormen, de aspecten integraliteit en duurzaamheid en de omge-

vingsvisie zelf. De voordelen van personen als bron zijn met name de grote diversiteit aan informa-

tie en de snelheid waarmee deze vrij kan komen. Bovendien is het onderzoek relatief goed stuur-

baar in die zin dat de onderzoeker door het stellen van gerichte vragen antwoord kan krijgen op 

zijn vraagstelling (Verschuren en Doorewaard, 2007). Een nadeel kan volgens Verschuren en 

Doorewaard zijn dat de personen niet voldoende bewust zijn van het onderwerp of daar nog niet 

diep over hebben nagedacht. Zeker omdat het in dit onderzoek om een nieuw instrument gaat, is 

tijdens de interviews ook gevraagd naar de voorkennis van de geïnterviewde personen ten aanzien 

van de Omgevingswet en de omgevingsvisie. 

 

Zoals gezegd heeft de ontsluiting plaatsgevonden in de vorm van ondervraging (interviews). Het 

gaat hier om open waarnemingen op locatie (Verschuren & Doorewaard, 2007). Hierbij zijn ten 

eerste enkele gerichte vragen gesteld met betrekking tot de onderzoekscriteria die volgden uit het 

literatuuronderzoek. Zo is gevraagd hoe de stakeholders tegen de betreffende aspecten, bijvoor-

beeld integraliteit of duurzaamheid, aankijken. Ten tweede is hen gevraagd naar de ervaringen met 

huidige planvormen die geïntegreerd zullen worden in de gemeentelijke omgevingsvisie, welke 

kansen of knelpunten men verwacht ten aanzien van dit instrument en hoe men tegen de verdere 

inhoud aankijkt. De interviews zijn mondeling, face-to-face en individueel afgenomen en bevatten 

zowel open als gesloten vragen. Een voordeel hiervan is dat gedurende het interview op bepaalde 

zaken dieper kon worden ingesprongen (Verschuren & Doorewaard, 2007). Doordat het interview 

semigestructureerd was, met enkele thema’s (onderzoekscriteria) die behandeld moesten worden 

maar niet in een bepaalde volgorde, was er ruimte voor discussie en kon meer worden ingegaan op 

de diepere betekenis van bepaalde aspecten (Saunders, Lewis, Thornhill, & Booij, 2008). De vragen-

lijst van het interview is opgenomen in bijlage 3. Een lijst met geïnterviewde personen is opgeno-

men in bijlage 2. De resultaten van de afzonderlijke interviews volgen in bijlagen 4.1 tot en met 4.9. 
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De onderzoekscriteria en –vragen zoals die zijn gebruikt bij de interviews, hebben betrekking op de 

hypothesen zoals deze in het vorige hoofdstuk zijn uiteengezet. In het volgende hoofdstuk zullen 

de resultaten van de interviews per hypothese paarsgewijs worden vergeleken. Dat wil zeggen dat 

kleine gemeenten met elkaar worden vergeleken en ditzelfde zal gebeuren bij middelgrote ge-

meenten, grote gemeenten en de provincies. Vervolgens zullen de resultaten ook kruislings met 

elkaar worden vergeleken. Dat wil zeggen, de resultaten van kleine gemeenten, middelgrote ge-

meenten, grote gemeenten, de provincies en het ministerie van Infrastructuur en Milieu, worden 

onderling vergeleken. Zodoende kunnen verschillen en overeenkomsten tussen de geïnterviewde 

organisaties aan het licht komen. Doordat ten aanzien van een aantal cruciale aspecten gerichte 

vragen zijn gesteld tijdens het interview, kan extra worden ingezoomd op deze aspecten. 

8.2 Introductie geïnterviewde organisaties 

In bijlage 1 wordt kort ingegaan op de organisaties die hebben meegewerkt aan de interviews. 

Hierbij wordt aangegeven om wat voor organisatie het gaat, welke ontwikkelingen de betreffende 

organisatie de komende tijd te wachten staan, over welke ruimtelijke beleidsplannen de organisa-

ties momenteel beschikken en wat de voorkennis is ten aanzien van de nieuwe Omgevingswet en 

de omgevingsvisie in het bijzonder. Ook wordt nader ingegaan op de steekproefcriteria inwoner-

aantal, omvang qua oppervlakte en stedelijkheid. In onderstaande tabel (tabel 8.1) zijn de resulta-

ten hiervan weergegeven. Zoals in de tabel te zien is, variëren de steekproefcases onderling ten 

aanzien van de gestelde steekproefcriteria. 

 

Gemeente Mook en Middelaar Meerssen Peel en Maas 

Inwoners
1
 7.827 19.355 43.299 

Oppervlakte
2
 18,81 27,64 161,35 

Omgevingsadressendichtheid
3
 386 580 541 

Stedelijkheid
4
 Niet stedelijk Weinig stedelijk Weinig stedelijk 

Voorkennis Op hoofdlijnen Op hoofdlijnen Op hoofdlijnen 
Ontwikkelingen Enkele kleinschalige 

ontwikkelingen 
Nauwelijks ontwikkelingen Meerdere kleinschalige 

ontwikkelingen 

Gemeente Kerkrade Maastricht Eindhoven 

Inwoners
1
 47.180 121.831 218.456 

Oppervlakte
2
 22,13 60,03 88,67 

Omgevingsadressendichtheid
3
 1.519 2.152 2.218 

Stedelijkheid
4
 Matig - sterk stedelijk Sterk stedelijk Sterk stedelijk 

Voorkennis Op hoofdlijnen Op hoofdlijnen Op hoofdlijnen 
Ontwikkelingen Groot- en kleinschalige 

ontwikkelingen 
Meerdere grootschalige 
ontwikkelingen 

Meerdere grootschalige 
ontwikkelingen 

 

Tabel 8.1: Eigenschappen geïnterviewde gemeenten 

  

                                                      

 

 

1 Bevolking op 1 januari 2013 (CBS, 2013a) 

2 Oppervlakte in km² op 1 januari 2012 (CBS, 2013a) 

3 Omgevingsadressendichtheid per km² op 1 januari 2012 (CBS, 2013a) 

4 Stedelijkheid van een gebied, op basis van de omgevingsadressendichtheid (CBS, 2013b) 
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Hoofdstuk 9. Analyse empirische bevindingen 

 

In het vorige hoofdstuk is uitgelegd welke methoden van onderzoek zijn gebruikt bij het empirische 

deel van het onderzoek. Tevens zijnde steekproefcases kort geïntroduceerd. De resultaten van dit 

onderzoek (de interviews), zijn te vinden in de bijlagen 4.1 tot en met 4.9. In onderhavig hoofdstuk 

worden de uitspraken van de geïnterviewde personen per hypothese geanalyseerd. In bijlage 5 is 

een tabel opgenomen waarin per hypothese de onderzoeksresultaten zijn gegeven voor de geïn-

terviewde organisaties. Aan het eind van dit hoofdstuk is een vereenvoudigde tabel (tabel 9.1) te 

vinden waarin de belangrijkste bevindingen kort worden samengevat. 

9.1 Hypothesen met betrekking tot het strategische karakter van de omgevingsvisie 

In deze eerste paragraaf worden de resultaten besproken ten aanzien van de hypothesen die in-

gaan op het strategische karakter van de gemeentelijke omgevingsvisie. 

 

Hypothese 1: De gemeentelijke omgevingsvisie is een kaderstellend plan 

De eerste hypothese geeft aan dat de gemeentelijke omgevingsvisie kaders dient aan te geven voor 

te nemen besluiten, en niet zozeer regels of concrete uitvoeringprojecten dient te bevatten. 

 

Kleine gemeenten 

De gesprekspartners van de kleine gemeenten verschillen in mening over de kaderstellende aard 

van het plan. De gesprekspartner van de gemeente Mook en Middelaar (hierna: Mook en Midde-

laar) is namelijk van mening dat een visie op strategisch niveau veel meer rechtsbescherming zou 

moeten hebben dan nu het geval is. Dit betekent dat de omgevingsvisie in zijn opinie niet alleen 

kaderstellend, maar ook regulerend en operationeel van aard kan zijn. Het vormen van een kader 

voor nadere besluiten vormt echter wel het hoofddoel. 

 

De gesprekspartner van de gemeente Meersen (hierna: Meerssen) heeft liever een kaderstellend 

plan, omdat de gemeente behoefte heeft aan een kader voor te ontplooien ontwikkelingen en 

waarbinnen afwegingen gemaakt kunnen worden. De gesprekspartner is van mening dat operatio-

nele uitspraken niet in de omgevingsvisie terug hoeven te komen, omdat er binnen de gemeente 

weinig van zulke ontwikkelingen aan de orde zijn. Beide gesprekspartners zijn het er wel over eens 

dat er ruimte moet zijn voor concrete doelen en concreet beleid, met name wanneer het gaat om 

beleid van hogere hand of beleid om excessen te voorkomen.  

 

Middelgrote gemeenten 

De gesprekspartners van de beide middelgrote gemeenten zijn van mening dat de gemeentelijke 

omgevingsvisie kaderstellend van aard dient te zijn. De gesprekspartners van de gemeente Peel en 

Maas (hierna: Peel en Maas) voegen hieraan toe dat een omgevingsvisie visionair en strategisch 

dient te zijn. In tegenstelling tot wat de gesprekspartner van Mook en Middelaar stelt, zijn de ge-

sprekspartners van Peel en Maas van mening dat een omgevingsvisie niet te gedetailleerd of con-

creet mag zijn en dat deze geen bindende regels mag bevatten. De gesprekspartner van de ge-

meente Kerkrade (hierna: Kerkrade) vindt net zoals de gesprekspartner van Mook en Middelaar dat 

het vormen van een kader voor nadere besluiten het hoofddoel van de omgevingsvisie dient te zijn, 
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maar dat ook concrete doelen in de visie opgenomen kunnen worden. Daarnaast is de gespreks-

partner van Kerkrade, net zoals de gesprekspartner van Meerssen, van mening dat voor bepaalde 

gebieden voorschriften kunnen worden gesteld voor een te bieden ontwikkelingsdynamiek of te 

voorkomen excessen. Bovendien is de gesprekspartner van Kerkrade het deels eens met de ge-

sprekspartner van Mook en Middelaar dat de omgevingsvisie soms regulerend van aard zal zijn en 

een toetsingskader biedt, voornamelijk ter motivatie van een afwijking van een bestemmingsplan. 

 

Grote gemeenten 

De gesprekspartner van gemeente Eindhoven (hierna: Eindhoven) is het niet eens met de hypothe-

se dat de gemeentelijke omgevingsvisie kaderstellend van aard zal zijn. Ze is zelf wel voorstander 

van kaderstellingen en denkt ook dat de burger hier behoefte aan heeft, maar is tevens van mening 

dat kaderstellingen niet van deze tijd zijn. De boodschap dient creatiever verpakt te worden, in een 

verhaal met een kop en een staart, en waarvan het middengedeelte vooraf niet vastligt. Een derge-

lijke visie heeft dan ook een hoger abstractieniveau dan een kaderstellend plan en is zeker niet re-

gulerend of operationeel. De omgevingsvisie zal eerder een spiegel zijn dan een venster. 

 

De gesprekspartner van de gemeente Maastricht (hierna: Maastricht) is het niet eens met de hypo-

these dat de gemeentelijke omgevingsvisie kaderstellend van aard zal zijn. Deze gemeente wil een 

regisserende rol voor gemeenten door het gebruik van hoofdkaders, waarbij niet alles tot in detail 

is geregeld. Deze kaders worden binnen de visie verder uitgewerkt, maar de gemeente wil zelf de 

‘go/no-gobeslissing’ nemen ten aanzien van ingediende initiatieven. Concrete beleidsregels waar-

aan kan worden getoetst, dienen niet in de omgevingsvisie opgenomen te worden. Deze horen 

thuis in het omgevingsplan. 

 

Provincies 

De gesprekspartners van de beide provincies zijn het wel eens met de eerste hypothese. De ge-

sprekspartner van de provincie Limburg (hierna: Limburg) geeft hierbij aan dat de omgevingsvisie 

hybride zal zijn: enerzijds worden kaders gesteld voor beslissingen, anderzijds worden concrete fy-

sieke doelen gesteld. De visie zelf zal het kader vormen, in het programma worden de concrete fy-

sieke projecten benoemd. De gesprekspartner van de provincie Noord-Brabant (hierna: Noord-

Brabant) is het hiermee eens. De omgevingsvisie zelf is strategisch en kaderstellend van aard, en 

geeft een weg weer waarbinnen een bestuursorgaan zich wil bewegen. De doelen worden aange-

geven en de weg wordt uitgestippeld. De wijze waarop men de weg bewandelt om de doelen te 

bereiken, volgt in het programma. 

 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

De gesprekspartner van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (hierna: I&M)) vindt dat kader-

stellend een verwarrend begrip is. Kaderstellingen die aangeven wat wel en niet is toegestaan, zo-

als de gesprekspartner van Mook en Middelaar zou willen zien, is niet aan de orde bij de omge-

vingsvisie. Wel zijn kaders aan de orde die richting geven aan een vaststellend bestuursorgaan. In 

die zin is de gesprekspartner van I&M het dan ook eens met de hypothese. Operationele uitspra-

ken komen niet in de omgevingsvisie aan de orde, maar komen in de programma’s terug. 

 



Deel C. Empirische analyse 97 

Conclusie 

Zoals uit het voorgaande blijkt, zijn de meeste gesprekspartners het eens met de hypothese dat 

gemeentelijke omgevingsvisie een kaderstellend plan zal zijn. Alleen de gesprekspartners van Mook 

en Middelaar en Eindhoven zijn een andere mening toegedaan. De eerste vindt dat een omge-

vingsvisie wel kaderstellend kan zijn, maar daarnaast ook meer rechtsbescherming mag bevatten 

en daarom ook regulerende en operationele uitspraken kan bevatten. De gesprekspartner van 

Eindhoven staat hier lijnrecht tegenover en vindt juist dat de omgevingsvisie van een nog hoger ab-

stractieniveau dient te zijn dan de huidige kaderstellingen, en zeker niet regulerend of operationeel 

van aard kan zijn. 

 

De voorstanders van een kaderstellend plan vinden dat de omgevingsvisie een kader moet zijn voor 

nadere besluiten, waarbinnen initiatieven ontplooid kunnen worden en waarbinnen het bestuurs-

orgaan zelf afwegingen kan maken ten aanzien van deze initiatieven. De gesprekspartner van de 

gemeente Maastricht geeft nadrukkelijk aan dat de gemeente zelf de ‘go/no-gobeslissing’ wil ne-

men. De gesprekspartners van de meeste gemeenten en de provincie Limburg zijn van mening dat 

er op sommige momenten behoefte is aan het benoemen van concrete doelen of concreet beleid 

om bepaalde excessen te voorkomen. De gesprekspartners van de kleine gemeenten zouden de 

concrete doelen en harde uitspraken graag in de omgevingsvisie zelf zien. De gesprekspartners van 

de overige gemeenten, de provincie Limburg en het ministerie van Infrastructuur en Milieu zien de-

ze concrete uitspraken liever in een programma terugkomen. Over het algemeen zijn de gespreks-

partners het er wel over eens dat de omgevingsvisie richting geeft aan het beleid van een vaststel-

lend bestuursorgaan en daarom in ieder geval kaderstellend van aard is. 

 

Op basis van de voorgaande analyseresultaten wordt aangenomen dat de gemeentelijke omge-

vingsvisie door professionals die met deze omgevingsvisie te maken zullen krijgen, wordt gezien als 

een kaderstellend plan. 

 

Hypothese 2: De gemeentelijke omgevingsvisie is een indicatief plan  

De tweede hypothese geeft aan dat de gemeentelijke omgevingsvisie alleen bindend zal zijn voor 

het bestuursorgaan. De gemeentelijke omgevingsvisie zal niet bindend zijn voor de burger en daar-

door is deze indicatief van aard.  

 

Kleine gemeenten 

Zoals al is gebleken bij de vorige hypothese, is de gesprekspartner van Mook en Middelaar gechar-

meerd van een stelsel, waarbij instrumenten op operationeel niveau weinig rechtsbescherming 

kennen en op strategisch niveau wat meer. In dat geval wordt de omgevingsvergunning een mel-

ding waartegen geen bezwaar gemaakt kan worden en zal de omgevingsvisie bindende uitspraken 

of regels bevatten. Hiertegen kan wel bezwaar gemaakt worden. De omgevingsvisie is in dat geval 

niet indicatief, maar bindend voor het zowel het bestuursorgaan zelf als voor de burger. 

 

De gesprekspartner van Meerssen vindt dat de gemeentelijke omgevingsvisie niet bindend voor 

een ieder dient te zijn, ondanks dat ze er voorstander voor is om op sommige momenten redelijk 

concrete uitspraken in de omgevingsvisie op te nemen. Wel vindt ze dat de omgevingsvisie bindend 
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is voor het bestuursorgaan zelf. Op basis van het voorgaande vindt de gesprekspartner van de ge-

meente Meerssen dan ook dat de omgevingsvisie indicatief dient te zijn. 

 

Middelgrote gemeenten 

De gesprekspartners van de middelgrote gemeenten zijn het wel allen eens met de hypothese dat 

de gemeentelijke omgevingsvisie indicatief zal zijn. De gesprekspartners van Peel en Maas geven 

aan dat een omgevingsvisie strategisch en visionair moet zijn en daarom dus geen ruimte biedt 

voor strakke bepalingen of bindende regels. De omgevingsvisie is dan ook niet bindend voor de 

burger, maar wel voor het bestuursorgaan zelf. De gesprekspartners benadrukken dit door te be-

noemen dat men de huidige verdeling tussen het bestemmingsplan en de structuurvisie prima vin-

den en deze verdeling graag terugzien bij respectievelijk het omgevingsplan en de omgevingsvisie. 

 

De gesprekspartner van Kerkrade geeft aan dat de omgevingsvisie indicatief is, maar op sommige 

momenten redelijk concreet kan zijn. De echte concrete uitspraken komen echter terug in het om-

gevingsplan. In die zin is de gesprekspartner van Kerkrade het eens met de gesprekspartners van 

Peel en Maas dat de huidige verdeling tussen het bestemmingsplan en de structuurvisie ook in de 

nieuwe Omgevingswet zou moeten terugkomen. Daarnaast is de gesprekspartner van Kerkrade, 

net als de gesprekspartners van Peel en Maas, van mening dat de omgevingsvisie alleen bindend is 

voor het bestuursorgaan zelf. Vooral wanneer de gemeente wil afwijken van een bestemmingsplan, 

dient dit gemotiveerd te worden op basis van de omgevingsvisie. 

 

Grote gemeenten 

De gesprekspartners van de grote gemeenten zijn het eens met de hypothese dat de gemeentelijke 

omgevingsvisie indicatief dient te zijn. Beiden geven aan dat de omgevingsvisie niet bindend voor 

de burger zal zijn, maar wel voor het bestuursorgaan. De gesprekspartner van Eindhoven geeft ook 

aan dat de omgevingsvisie van een hoger abstractieniveau zal zijn dan kaderstellende plannen. De 

gesprekspartner van de gemeente Maastricht geeft aan dat als men van de omgevingsvisie wil af-

wijken, men dit deugdelijk dient te onderbouwen. 

 

Provincies 

Ook de gesprekspartners van de twee provincies zijn het ermee eens dat de omgevingsvisie indica-

tief dient te zijn. Beiden geven aan dat de visie voor het bestuursorgaan zelf bindend zal zijn, maar 

niet voor de burger. De gesprekspartner van Limburg doet dit onder andere door aan te geven dat 

de provinciale omgevingsvisie gelijk te stellen is met het huidige Provinciale Omgevingsplan (POL). 

Daarnaast geeft hij aan dat er geen rechtstreekse doorwerking is van het provinciale beleid naar de 

gemeentelijke omgevingsvisie, maar dat gemeenten op basis van de algemene beginselen van be-

hoorlijk bestuur wel min of meer genoodzaakt zijn om hiermee rekening te houden. De gespreks-

partner van Noord-Brabant geeft aan dat de omgevingsvisie eigenlijk niet geheel indicatief is. Im-

mers, wanneer dit wel het geval zou zijn dan zou het plan niet nodig zijn. Het is natuurlijk wel de 

bedoeling dat een bestuursorgaan zich eraan houdt (en daardoor niet geheel indicatief is). Boven-

dien geeft de gesprekspartner van Noord-Brabant, net zoals de gesprekspartner van Maastricht, 

aan dat afwijken van de omgevingsvisie mogelijk is, mits deze afwijking deugdelijk kan worden on-

derbouwd. 
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Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

De gesprekspartner van het ministerie van Infrastructuur en Milieu geeft aan dat de omgevingsvisie 

een zelfbindend plan is, waarin wordt aangegeven welke koers het bestuursorgaan wil varen met 

betrekking tot de fysieke leefomgeving. Net zoals de gesprekspartners van Noord-Brabant en 

Maastricht, is de gesprekspartner van I&M van mening dat afwijken van de omgevingsvisie moge-

lijk moet zijn, mits dit deugdelijk wordt onderbouwd. Naast het feit dat de omgevingsvisie zelfbin-

dend is, vormt het instrument ook een grondslag voor instructies van hogere overheden richting 

lagere overheden. Deze taak is echter minder van belang op gemeentelijk niveau, maar eerder op 

provinciaal of rijksniveau. Een formele doorwerking of planhiërarchie zal overigens niet in de Om-

gevingswet worden opgenomen, al dienen lagere overheden op basis van de algemene beginselen 

van behoorlijk bestuur wel rekening te houden met plannen en besluiten op hogere schaalniveaus.  

 

Conclusie 

Op de gesprekspartner van Mook en Middelaar na is iedere gesprekspartner het er over eens dat 

de gemeentelijke omgevingsvisie een indicatief plan is. De gesprekspartner van Mook en Middelaar 

heeft namelijk een sterk afwijkende mening ten aanzien van de omgevingsvisie vergeleken met de 

rest. In zijn opinie zou de omgevingsvergunning plaatsmaken voor een melding, waardoor op dit 

niveau de rechtsbescherming verdwijnt. Op strategisch niveau, dus op het niveau van de omge-

vingsvisie, dient juist meer rechtsbescherming geïntroduceerd te worden. De omgevingsvisie is op 

dat moment dan ook niet indicatief, maar bindend voor de burger. 

 

De overige gesprekspartners geven allen aan dat de omgevingsvisie wel bindend is voor het be-

stuursorgaan zelf. De gesprekspartner van Noord-Brabant geeft aan dat de omgevingsvisie in die 

zin niet helemaal indicatief is. Een geheel indicatief plan, dus ook niet bindend voor het bestuurs-

orgaan zelf, heeft namelijk geen meerwaarde volgens hem. De gesprekspartners van Maastricht, 

Noord-Brabant en I&M geven allen aan dat afwijken van de omgevingsvisie mogelijk moet zijn, 

maar dat een dergelijke afwijking wel deugdelijk onderbouwd dient te worden. De gesprekspartner 

van Kerkrade vindt dat de gemeentelijke omgevingsvisie voornamelijk bindend is voor een be-

stuursorgaan in die zin dat het instrument gebruikt dient te worden om een afwijking van een be-

stemmingsplan te motiveren. 

 

De gesprekspartner van Limburg geeft aan dat er geen rechtstreekse doorwerking is van provinci-

aal beleid in de gemeentelijke omgevingsvisie, maar dat gemeenten wel conform de algemene be-

ginselen van behoorlijk bestuur geacht worden om bij het nemen van een besluit (zoals het vast-

stellen van een omgevingsvisie of omgevingsplan), rekening te houden met beleid van hogere 

overheden. Ook de gesprekspartner van I&M stelt dit aan de kaak. Er is geen formele doorwerking 

of planhiërarchie, maar op basis van vertrouwen wordt ervan uitgegaan dat overheden rekening 

houden met elkaars beleid. 

 

Zoals uit het voorgaande is gebleken, zijn de gesprekspartners het er in het algemeen wel over 

eens dat de omgevingsvisie bindend is voor het vaststellend bestuursorgaan, maar niet voor de 

burger. Op basis daarvan wordt aangenomen dat de gemeentelijke omgevingsvisie door professio-

nals die met deze omgevingsvisie te maken zullen krijgen, wordt gezien als een indicatief plan. 
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Hypothese 3: De gemeentelijke omgevingsvisie biedt een open wensbeeld voor de toekomst 

De derde hypothese geeft aan dat de toekomst van een gemeentelijke omgevingsvisie niet is vast-

gelegd, maar juist open is. Er zal geen concreet eindbeeld worden opgenomen. 

 

Kleine gemeenten 

De gesprekspartners van beide kleine gemeenten zijn het erover eens dat een omgevingsvisie een 

open wensbeeld voor de toekomst biedt. De gesprekspartner van Mook en Middelaar geeft aan dat 

de omgevingsvisie eerder een “stip op de horizon” bevat dan een blauwdruk of eindbeeld. De ge-

sprekspartner van Meerssen geeft aan dat de bestaande situatie en het beheren hiervan het uit-

gangspunt is, waardoor er wel enigszins een beeld bepaald is. Dit is nadrukkelijk geen blauwdruk, 

maar een kader waarbinnen men ontwikkelingen wil toestaan. De gesprekspartner van Mook en 

Middelaar geeft aan dat het voor grote gemeenten makkelijker is om een open-eindeplan te maken 

dan voor kleine gemeenten. Dit heeft volgens de gesprekspartner te maken met de ontwikkelingen 

die binnen een gemeente zijn voorzien. Grote gemeenten krijgen namelijk meer met grootschalige 

ontwikkelingen te maken dan kleine gemeenten, waardoor de toekomst in grotere gemeenten ook 

wat onzekerder is dan de toekomst in kleine gemeenten, waar nauwelijks (grootschalige) ontwikke-

lingen te verwachten zijn. Met een open-eindeplan kan beter met deze onzekerheid worden omge-

gaan dan met een plan met een gesloten eindbeeld. 

 

Middelgrote gemeenten 

Ook de gesprekspartners van beide middelgrote gemeenten zijn het erover eens dat de gemeente-

lijke omgevingsvisie een open eindbeeld zal bevatten. De gesprekspartners van Peel en Maas geven 

aan dat de visie erop gericht is doelen te stellen en richting te geven aan het bereiken van deze 

doelen. De weg naar deze doelen ligt verder open. De omgevingsvisie zal in de opinie van de be-

treffende gesprekspartners dan ook geen eindbeeld of scenario’s bevatten. De toekomst is name-

lijk te dynamisch om zich in een eindbeeld of scenario’s te laten vangen. De gesprekspartner van 

Kerkrade denkt dat scenario’s wel in de gemeentelijke omgevingsvisie terug kunnen komen, maar 

dat deze eerder richtinggevend zijn dan concrete eindbeelden bevatten. De gesprekspartner is im-

mers van mening dat met blauwdrukplanning en concrete eindbeelden de toekomst te veel komt 

vast te liggen en geen flexibiliteit of afwegingsruimte overblijft, terwijl hier wel behoefte aan is. 

 

Grote gemeenten 

De gesprekspartners van de grote gemeenten zijn net zoals de gesprekspartners van de middelgro-

te en kleine gemeenten van mening dat de gemeentelijke omgevingsvisie een open toekomstbeeld 

bevat. De gesprekspartner van Maastricht geeft aan dat de omgevingsvisie namelijk de hoofdlijnen 

van het beleid bevat, waarbinnen de stad zich mag ontwikkelen. Dit is geen concreet eindbeeld van 

de toekomst. Toch is de gesprekspartner van mening dat ook redelijk concrete uitspraken in de 

omgevingsvisie kunnen terugkomen, bijvoorbeeld als men iets wil zeggen over bepaalde monu-

mentale en cultuurhistorisch waardevolle panden en gebieden en hoe hiermee moet worden om-

gegaan. Daarnaast kan het ook in het belang van de grondexploitatie noodzakelijk zijn om concrete 

uitspraken in de omgevingsvisie op te nemen, zodat kostenverhaal of verevening kan plaatsvinden. 

De gesprekspartner van Maastricht heeft echter liever niet dat dergelijke concrete uitspraken in de 

omgevingsvisie terugkomen. 
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De gesprekspartner van Eindhoven benadrukt dat het doel van de omgevingsvisie geen concreet 

fysieke ontwikkeling is, maar het overdragen van bevoegdheden, uiteenzetten van sociale en eco-

nomische doelen en het bevorderen van participatie. De visie moet discussie oproepen omtrent 

het bereiken van de doelen. Met een vastgelegd toekomstbeeld kan geen discussie ontstaan. 

 

Provincies 

Zowel de gesprekspartner van Limburg als Noord-Brabant is van mening dat de omgevingsvisie een 

open wensbeeld voor de toekomst biedt. De gesprekspartner van Limburg geeft namelijk aan dat 

er geen concreet eindbeeld in de visie wordt vastgelegd, maar eerder een “stip op de horizon” en 

een kader waarbinnen de gemeente naar deze stip kan toewerken. Het pad naar deze stip toe, ligt 

niet vast. Alleen de bandbreedte waarbinnen het pad moet komen te liggen, is vastgelegd. De ge-

sprekspartner van Noord-Brabant is hetzelfde van mening als de gesprekspartner van Limburg en 

gebruikt in plaats van de metafoor ‘stip op de horizon en het pad hier naartoe’, de metafoor ‘de 

weg waarbinnen men zich mag bewegen’. Er is geen gesloten eindbeeld, maar wel een doel waar-

heen de weg zal leiden. Hoe de weg wordt bewandeld, ligt niet vast. Alleen de breedte van de weg, 

en dus het kader waarbinnen men dient te blijven, is vastgesteld. De omgevingsvisie biedt dan ook 

afwegingsruimte om te bepalen hoe men de weg (of het pad) zal afleggen. 

 

De gesprekspartner van Limburg geeft aan dat de omgevingsvisie afwegingscriteria zal bieden om 

concrete situaties te beoordelen. Daarnaast zal de visie ambities en streefbeelden bevatten ten 

aanzien van bepaalde aspecten, maar dit zijn geen vastgelegde toekomstbeelden of scenario’s. De 

gesprekspartner van Noord-Brabant is wel van mening dat de omgevingsvisie concrete uitspraken 

kan bevatten, bijvoorbeeld wanneer men een zoekgebied wil aanduiden voor een wegtracé. Ook 

hier gaat het niet om een concreet eindbeeld en is er nog steeds voldoende afwegingsruimte over. 

 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

Voor de gesprekspartner van I&M maakt het niet uit of de gemeentelijke omgevingsvisie een open 

of gesloten eindbeeld biedt. De gesprekspartner benadrukt dat de omgevingsvisie vorm- en in-

houdsvrij is, waardoor gemeenten zelf kunnen kiezen hoe ze het instrument vormgeven en hoeveel 

afwegingsruimte ze inbouwen. Het uitgangspunt blijft echter te allen tijde dat de omgevingsvisie 

ingaat op de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling van het grondgebied en de hoofdzaken 

van het voor de fysieke leefomgeving te voeren integrale beleid. 

 

Conclusie 

De gesprekspartner van I&M benadrukt het vorm- en inhoudsvrije karakter van de visie en stelt dat 

gemeenten zelf kunnen kiezen of ze werken met een open of gesloten eindbeeld in de omgevings-

visie. Op die manier kan de gemeente kiezen voor een instrument dat bij de gemeente past. De 

gemeenten zelf zijn het erover eens dat de omgevingsvisie een open eindbeeld zal hebben. Het 

voornaamste argument daarvoor is het bieden van ontwikkelings- en afwegingsruimte voor (klein-

schalige) initiatieven van burgers, bedrijven en organisaties. De gesprekspartners van de provincie 

Limburg en de gemeente Mook en Middelaar gebruiken hiervoor de metafoor ‘stip op de horizon’ 

en de gesprekspartner van provincie Noord-Brabant bedoelt hetzelfde met haar metafoor ‘weg 

waarbinnen men zich wil bewegen’. 
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De gesprekspartners van de kleine gemeenten geven aan dat nauwelijks ontwikkelingen voorzien 

zijn in hun gemeente en dat het eindbeeld bij hen daarom enigszins vastligt. Beide gesprekspart-

ners benadrukken dat het niet gaat om een blauwdruk. De gesprekspartner van Mook en Midde-

laar geeft aan dat het voor grotere gemeenten makkelijker is om open-eindeplannen op te stellen, 

omdat deze gemeenten te maken hebben met grootschalige ontwikkelingen en daardoor meer on-

zekerheid. De gesprekspartners van Peel en Maas lijken dit te bevestigen, door aan te geven dat de 

toekomst te dynamisch is om zich in een eindbeeld of scenario’s te laten vangen.  

 

Een aantal gesprekspartners van gemeenten en de beide provincies geeft daarnaast aan dat op 

sommige momenten wel relatief harde uitspraken worden gedaan met beelden die redelijk con-

creet zijn. De reden voor deze uitspraken kan uiteenlopend zijn (bijvoorbeeld ten behoeve van kos-

tenverhaal of een zoekgebied voor een wegtracé), maar steeds wordt benadrukt dat er geen vast-

gelegd toekomstbeeld of scenario in de omgevingsvisie wordt opgenomen. De gesprekspartners 

willen de burger de ruimte geven om initiatieven te ontplooien en zichzelf afwegingsruimte bieden 

om een juiste beslissing te nemen ten aanzien van dergelijke initiatieven. 

 

Op de gesprekspartner van I&M na, zijn de geïnterviewde personen het er dan ook unaniem over 

eens dat de gemeentelijke omgevingsvisie een open wensbeeld voor de toekomst biedt. Op basis 

daarvan wordt aangenomen dat de gemeentelijke omgevingsvisie door professionals die met deze 

omgevingsvisie te maken zullen krijgen, wordt gezien als een plan met een open wensbeeld voor 

de toekomst. 

 

Hypothese 4: De gemeentelijke omgevingsvisie is een dynamisch plan 

Deze hypothese geeft aan dat de gemeentelijke omgevingsvisie ruimte biedt om nieuwe ontwikke-

lingen binnen de visie op te vangen en snel te kunnen anticiperen op externe ontwikkelingen, 

trends en veranderingen. Het is dan ook mogelijk om het bestemmingsplan (partieel) te herzien en 

monitoring en evaluatie spelen hierbij een voorname rol. 

 

Kleine gemeenten 

De gesprekspartners van beide kleine gemeenten zijn het met de hypothese eens dat de gemeen-

telijke omgevingsvisie een dynamisch plan moet zijn. De gesprekspartner van Mook en Middelaar is 

van mening dat in de omgevingsvisie voldoende flexibiliteit moet worden ingebouwd, zodat er 

ruimte is voor ontwikkelingen. Daarnaast is de gesprekspartner van mening dat er slechts bij hoge 

uitzondering van de visie mag worden afgeweken. Ook de gesprekspartner van Meerssen vindt dat 

er binnen de omgevingsvisie voldoende ruimte moet zijn voor ontwikkelingen en afwegingen. 

 

Ook moet het volgens de gesprekspartner van Meerssen mogelijk zijn om de gemeentelijke omge-

vingsvisie tussentijds op onderdelen te herzien. Op die manier kunnen nieuwe ontwikkelingen in de 

visie worden opgenomen. Wanneer de visie wordt herzien, is afhankelijk van de abstractheid van 

de uitspraken in de visie en de politiek-bestuurlijke cultuur. Ieder onderwerp heeft een eigen dy-

namiek, waardoor het ene onderwerp eerder achterhaald zal zijn dan het andere. Middels een con-

tinu monitoringsproces en evaluatie moet worden gekeken of het plan nog actueel is. Wanneer te 

veel onderwerpen niet meer actueel zijn, is de noodzaak ontstaan om de visie (partieel) te herzien. 
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De gesprekspartner van Mook en Middelaar is het met voorgaande niet eens. Hij erkent dat veran-

deringen snel gaan, maar vindt het tussentijds partieel herzien van de omgevingsvisie geen goed 

idee. Volgens de gesprekspartner van Mook en Middelaar kost dit immers veel tijd en geld. Daarom 

is het volgens hem verstandiger om na een aantal jaar, wanneer zich meerdere veranderingen 

hebben voorgedaan, meteen de hele visie te herzien. 

 

Middelgrote gemeenten 

Ook de gesprekspartners van beide middelgrote gemeenten zijn van mening dat de gemeentelijke 

omgevingsvisie een dynamisch plan dient te zijn. De gesprekspartners denken dat hun gemeenten 

hier behoefte aan hebben. Zo willen de gesprekspartners van Peel en Maas dynamiek bieden aan 

ontwikkelingen in het buitengebied en wil de gesprekspartner van Kerkrade flexibiliteit en ruimte 

bieden voor transformatieopgaven. Een abstracte en globale visie is in dat opzicht prettig, omdat 

deze meer flexibiliteit biedt. De gesprekspartners van beiden gemeenten zijn het erover eens dat 

externe ontwikkelingen en kleine veranderingen (grotendeels) in de omgevingsvisie opgevangen 

dienen te worden. 

 

De gemeente Peel en Maas werkt in de huidige structuurvisie voor het buitengebied reeds met cri-

teria (‘metertjes’) om ontwikkelingen te beoordelen. Hiermee worden initiatieven niet op voor-

hand uitgesloten, maar wordt gekeken ten aanzien van welke criteria meer aandacht moet worden 

besteed (aan welke metertjes moet worden gedraaid) alvorens een positief besluit wordt genomen 

ten aanzien van het initiatief. Dit ‘dashboard’, zoals de gemeente Peel en Maas dit noemt, bena-

drukt de dynamiek die in de structuurvisie wordt geboden en die men in de omgevingsvisie zou wil-

len terugzien. 

 

De gesprekspartners van beide middelgrote gemeenten vinden ook dat de omgevingsvisie moet 

worden herzien wanneer te veel onderwerpen niet meer actueel zijn. De gesprekspartner van 

Kerkrade vindt bovendien dat, indien dit noodzakelijk wordt geacht, een partiële herziening moge-

lijk moet zijn. Monitoring is volgens deze gesprekspartner belangrijk om te zien of er zich ontwikke-

lingen hebben voorgedaan, het beleid nog actueel is en of de doelen uit de visie ook daadwerkelijk 

worden behaald. 

 

Grote gemeenten 

Zowel de gesprekspartner van Maastricht als de gesprekspartner van Eindhoven is van mening dat 

de gemeentelijke omgevingsvisie een dynamisch plan dient te zijn. Beiden geven aan dat de omge-

vingsvisie ruimte moet bieden aan (kleinschalige) ontwikkelingen (binnen de gestelde kaders). 

Daarnaast moet de omgevingsvisie volgens de gesprekspartner van Eindhoven voldoende flexibel 

zijn om discussie op te roepen. Wanneer de visie eenmaal is vastgesteld dienen de neuzen echter 

wel dezelfde kant op te staan. Toch denkt de gesprekspartner van Eindhoven dat alles vloeibaar is 

en dat er ook na de vaststelling van de omgevingsvisie ruimte is om maatwerk te bieden. De ge-

sprekspartner van Maastricht geeft aan dat de gemeentelijke omgevingsvisie een richtlijn vormt 

voor initiatieven van de burger en een afwegingskader vormt voor de gemeente zelf. 
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De gesprekspartner van de gemeente Eindhoven geeft daarnaast aan dat er ruimte dient te zijn om 

de omgevingsvisie op onderdelen te herzien. Zo zouden de gestelde doelen eens per vier jaar moe-

ten worden geëvalueerd en op basis daarvan kan de visie partieel worden herzien. De gespreks-

partner van de gemeente Maastricht is van mening dat er continu monitoring van de actualiteit van 

de omgevingsvisie dient plaats te vinden en dat de visie eens per drie of vier jaar moet worden ge-

evalueerd. Of de visie (partieel) herzien moet worden, is afhankelijk van de waargenomen verande-

ringen, de politiek-bestuurlijke situatie en maatschappelijke ontwikkelingen. Ook is de gespreks-

partner van Maastricht van mening dat afwijken van de omgevingsvisie mogelijk moet zijn, maar 

dat een dergelijke afwijking deugdelijk moet worden gemotiveerd. 

 

Provincies 

De gesprekspartner van de provincies Limburg en Noord-Brabant zijn beide van mening dat de om-

gevingsvisie een dynamisch plan dient te zijn. De gesprekspartner van Limburg geeft concreet aan 

dat de visie geen statisch document zal zijn. Het geeft een stip op de horizon en de bandbreedte 

waarbinnen men ontwikkelingen kan toestaan die bijdragen aan het bereiken van deze stip. Initia-

tieven worden dan ook op basis van een aantal criteria beoordeeld. Bovendien moet er volgens de 

gesprekspartner van Limburg ruimte worden geboden om de omgevingsvisie te herzien. De maat-

schappelijke en bestuurlijke situatie verandert immers steeds en nieuwe ontwikkelingen vragen om 

nieuw beleid.  

 

De gesprekspartner van Noord-Brabant is het hiermee eens en geeft aan dat vooral bij het ingaan 

van een nieuwe bestuurstermijn de omgevingsvisie geëvalueerd moet worden. Daarnaast zal eens 

per twee jaar de uitvoeringsvoortgang moeten worden gecontroleerd, waarbij wordt gekeken of er 

zich nieuwe ontwikkelingen hebben voorgedaan, of de doelen uit de visie zijn behaald, bijgesteld 

moeten worden of nieuwe doelen gesteld dienen te worden. Wanneer op basis van deze evaluatie 

de behoefte is ontstaan om de omgevingsvisie (partieel) te herzien, moet dit ook daadwerkelijk 

mogelijk zijn. De gesprekspartner van Noord-Brabant geeft hierbij wel aan dat de gekozen koers zo 

veel mogelijk aangehouden dient te worden en dat een partiële herziening zo weinig mogelijk 

plaats dient te vinden. 

 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

De gesprekspartner van I&M vindt dat de omgevingsvisie een vrij open visie is, waarin gemeenten 

de ruimte krijgen om zelf invulling te geven en naar eigen inzicht afwegingsruimte in te bouwen. In 

die zin zal de omgevingsvisie dan ook dynamisch van aard zijn. Er zal geen verplichte looptijd of 

herzieningstermijn in de nieuwe Omgevingswet worden vastgelegd. Het Rijk vertrouwt erop dat la-

gere overheden hun omgevingsvisie actueel zullen houden. 

 

Conclusie 

Alle geïnterviewde bestuursorganen zijn van mening dat de gemeentelijke omgevingsvisie een dy-

namisch plan dient te zijn. Vrijwel iedere gesprekspartner geeft namelijk aan dat de omgevingsvisie 

ruimte moet bieden om binnen gestelde kaders initiatieven te ontplooien en afwegingen te maken 

ten aanzien van deze initiatieven en andere ontwikkelingen. Ook geeft vrijwel iedere gesprekspart-

ner aan dat er ruimte moet zijn om de omgevingsvisie te herzien. Op de vraag wanneer zal gebeu-
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ren en of dit een volledige of partiële herziening zal zijn, is geen eenduidig antwoord te geven. De 

gesprekspartner van Mook en Middelaar is uitgesproken tegenstander van een partiële herziening, 

omdat dit de gemeente relatief veel geld en tijd kost. De gesprekspartners van Meerssen, Kerkra-

de, Maastricht, Eindhoven en Noord-Brabant geven concreet aan dat een partiële herziening moge-

lijk zou moeten zijn. De gesprekspartner van het ministerie van Infrastructuur en Milieu geeft aan 

dat de gemeenten vrij zijn om te kiezen voor een volledige dan wel partiële herziening.  

 

De geïnterviewde bestuursorganen erkennen dat veranderingen en ontwikkelingen snel gaan en 

dat ieder onderwerp in de omgevingsvisie zijn eigen dynamiek heeft. Vooral veranderingen in de 

maatschappelijke en politiek-bestuurlijke situatie kunnen ervoor zorgen dat de omgevingsvisie niet 

meer actueel is. De gesprekspartners van Meerssen, Kerkrade en Maastricht wijzen dan ook con-

creet op het belang om continu te monitoren of de visie nog actueel is. De gesprekspartner van 

Noord-Brabant vindt dat eens per twee jaar de uitvoeringsvoortgang gecontroleerd moet worden. 

De gesprekspartners van de grote gemeenten zijn van mening dat de omgevingsvisie eens per drie 

of vier jaar geëvalueerd moet worden. De overige gesprekspartners hebben hieraan geen termijn 

verbonden. Wel zijn alle bestuursorganen het eens dat wanneer (uit het monitoringsproces of de 

evaluatie) blijkt dat de omgevingsvisie op een aantal punten niet meer actueel is, en daardoor de 

noodzaak is ontstaan om de visie te herzien, de omgevingsvisie moet worden geactualiseerd. 

 

Op basis van de voorgaande analyseresultaten wordt aangenomen dat de gemeentelijke omge-

vingsvisie door professionals die met deze omgevingsvisie te maken zullen krijgen, wordt gezien als 

een dynamisch plan. 

 

Hypothese 5: De gemeentelijke omgevingsvisie bevat een visie voor de lange termijn (10 tot 20 jaar) 

De gemeentelijke omgevingsvisie is een visie voor de lange termijn, waarbij gedacht moet worden 

aan tien tot twintig jaar. Uit de visie vloeien echter zowel acties voor de korte als voor de lange 

termijn voort. 

 

Kleine gemeenten 

De gesprekspartners van beide kleine gemeenten zijn het eens met de stelling dat de gemeentelij-

ke omgevingsvisie een visie bevat voor de lange termijn, maar zijn het niet eens over welke termijn 

het dan gaat. De gesprekspartners van Mook en Middelaar geeft aan dat in de omgevingsvisie 

wordt nagedacht over zaken die op de lange termijn spelen. De gesprekspartner geeft aan dat in 

Mook en Middelaar ervoor is gekozen om de termijn van het strategische plan, thans de structuur-

visie, te koppelen aan het bestemmingsplan (tactisch plan). Dit betekent dat de structuurvisie een 

termijn van tien jaar kent. De gesprekspartner voegt hieraan toe dat een visionair plan ook geen 

langere termijn kan bestrijken, omdat ontwikkelingen daarvoor te snel gaan. Aangezien de ge-

sprekspartner de omgevingsvisie gelijkstelt met de structuurvisie, prefereert hij ook hier een loop-

tijd van maximaal tien jaar. Overigens vindt hij het fijn dat de omgevingsvisie vorm- en inhoudsvrij 

is en heeft dan ook liever geen vaste looptijd of actualiseringstermijn. 

 

De gesprekspartner van Meerssen geeft aan dat de omgevingsvisie een langetermijnvisie is die de 

ambtelijke strategie weergeeft voor de komende jaren, ondanks de bestuurstermijnen van vier 
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jaar. Een dergelijke langetermijnvisie voorkomt willekeur en ad-hocbesluitvorming. Bij voorkeur is 

de looptijd ten minste tien jaar, zodat een of meerdere uitvoeringsprogramma’s binnen de looptijd 

aan de omgevingsvisie kunnen worden gekoppeld. De exacte looptijd zal overigens per onderwerp 

verschillen, aangezien ieder onderwerp een eigen dynamiek kent. Hierdoor zal het ene onderwerp 

sneller aan een herziening toe zijn dan het andere onderwerp. 

 

Middelgrote gemeenten 

De gesprekspartners van de middelgrote gemeenten zijn het eens dat de omgevingsvisie een visie 

voor de lange termijn dient te bieden en denken aan een periode van minimaal tien jaar. De ge-

sprekspartner van Kerkrade is het verder eens met de stelling dat een omgevingsvisie een wer-

kingsduur kan hebben van maximaal twintig jaar. De huidige stadsdeelvisies van de gemeente heb-

ben ook al een looptijd van ongeveer twintig jaar. Een periode langer dan tien jaar, zoals bij de hui-

dige structuurvisie, is gekozen omdat in de stadsdeelvisies concrete opgaven zijn benoemd die niet 

binnen tien jaar te realiseren zijn. De gesprekspartner van Kerkrade is verder van mening dat de 

omgevingsvisie gelijk te stellen is met de huidige structuurvisie en stadsdeelvisies, wat betekent 

dat de omgevingsvisie een looptijd van ongeveer tien tot twintig jaar zal hebben. 

 

De gesprekspartners van Peel en Maas vinden dat de looptijd van de omgevingsvisie in beginsel 

tien tot vijftien jaar dient te zijn. De exacte looptijd is echter afhankelijk van een behoefte, die 

wordt bepaald door veranderingen in de huidige situatie of nieuwe grootschalige ontwikkelingen 

die eraan komen. Wanneer deze ontwikkelingen of veranderingen zich voordoen, kan de behoefte 

ontstaan om de omgevingsvisie eerder te herzien of een nieuwe omgevingsvisie vast te stellen. 

 

Grote gemeenten 

Zowel de gesprekspartner van Eindhoven als de gesprekspartner van Maastricht is van mening dat 

de omgevingsvisie betrekking heeft op de lange termijn en beiden kunnen ook leven met een ter-

mijn van tien tot twintig jaar. De gesprekspartner van Maastricht ziet het liefst een omgevingsvisie 

met een looptijd van ongeveer tien jaar, met een doorkijk van enkele jaren voor concrete hoofdlij-

nen. De minder concrete hoofdlijnen kunnen een langere looptijd hebben. De gesprekspartner van 

Eindhoven geeft aan dat de termijn waarop de visie betrekking heeft, afhankelijk is van de onder-

werpen die in de visie naar voren komen. Voor het ene onderwerp zal een termijn van vijftien jaar 

volstaan, voor het andere onderwerp is een termijn van tien jaar al toereikend. De periode is af-

hankelijk van zowel politieke bestuurstermijnen als maatschappelijke ontwikkelingen. De gespreks-

partner van Maastricht is het hiermee eens en benadrukt dat de maatschappij te dynamisch is om 

een hele lange looptijd te hebben. Daarom is het ook van belang om periodiek de omgevingsvisie 

te evalueren en eventueel (partieel) te herzien. 

 

Provincies 

De gesprekspartner van Limburg geeft aan dat de omgevingsvisie een horizon biedt met betrekking 

tot waar het betreffende bestuursorgaan op de lange termijn wil staan. Voorts worden korte- en 

middellangetermijnacties in het programma opgenomen om langetermijnambities te verwezenlij-

ken. Hoewel de gesprekspartner van mening is dat de omgevingsvisie geen specifieke looptijd of 

actualiseringstermijn zal bevatten, geeft de gesprekspartner van de provincie aan dat een periode 
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van twintig jaar goed mogelijk zou kunnen zijn. De periode is echter afhankelijk van wat men wil 

bereiken. Een periode van tien tot vijftien jaar zal volgens hem plausibel zijn, omdat dan een tot 

twee projecten binnen de planperiode van de visie gerealiseerd kunnen worden. 

 

De gesprekspartner van Noord-Brabant vindt dat de omgevingsvisie lijkt op de structuurvisie van de 

provincie Noord-Brabant. Deze heeft een looptijd van ongeveer tien jaar, met een doorkijk van on-

geveer vijftien tot dertig jaar. Sommige vraagstukken zijn immers niet binnen tien jaar op te lossen. 

Hoewel de doorkijk van de omgevingsvisie in de ogen van de gesprekspartner van Noord-Brabant 

dus aanzienlijk langer is dan die van de gesprekspartner van Limburg, is de gesprekspartner van 

Noord-Brabant het wel met de gesprekspartner van Limburg eens dat de looptijd afhankelijk is van 

wat je wilt verwezenlijken. In de huidige structuurvisie heeft de provincie Noord-Brabant globale 

doelen en een visie voor de lange termijn beschreven (tot dertig jaar). Voorts heeft de provincie 

Noord-Brabant ook structuren weergegeven voor de middellange termijn (tien tot vijftien jaar). De 

gesprekspartner van Noord-Brabant geeft aan dat ze dit een prettig systeem vindt om mee te wer-

ken en dit daarom ook in de omgevingsvisie zou willen terugzien. 

 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

De gemeentelijke omgevingsvisie beschrijft op hoofdlijnen de voorgenomen ontwikkeling van het 

gebied op de lange termijn. Er is geen wettelijke looptijd of actualiseringstermijn. Gemeenten zijn 

vrij om de langetermijnplanning zelf in te vullen en de looptijd of een actualiseringscyclus in de 

omgevingsvisie aan te geven. Hoewel het ministerie van Infrastructuur en Milieu geen termijn be-

noemt, geeft de gesprekspartner wel het voorbeeld dat een bestuursorgaan in de omgevingsvisie 

kan aangeven waar men over tien tot vijftien jaar wil staan. Wellicht dat een dergelijke periode dan 

ook plausibel is voor de gemeentelijke omgevingsvisie. 

 

Conclusie 

Over het algemeen zijn de meningen met betrekking tot hypothese 5 redelijk overeenstemmend. 

Vrijwel iedere gesprekspartner is van mening dat de gemeentelijke omgevingsvisie een visie bevat 

voor de lange termijn, maar over de lengte van de termijn heerst veel verdeeldheid. De gespreks-

partner van Mook en Middelaar is de enige die aangeeft dat een looptijd van ongeveer tien jaar het 

maximum is. Dit omdat visionaire plannen geen langere termijn kunnen bestrijken. De maatschap-

pij is immers te dynamisch en een visie kan derhalve snel verouderen. De gesprekspartner van 

Maastricht is het met de gesprekspartner van Mook en Middelaar eens, maar geeft aan dat ten 

aanzien van concrete hoofdlijnen in de visie ook een doorkijk van enkele jaren kan worden gebo-

den (dus verder dan tien jaar na vaststelling van de visie kijken). Voor minder concrete hoofdlijnen 

zou deze doorkijk zelfs nog enkele jaren verder kunnen reiken. 

 

De gesprekspartner van Meerssen koppelt de omgevingsvisie aan het omgevingsplan (thans be-

stemmingsplan) en is derhalve, net als de gesprekspartners van voorgenoemde gemeenten, van 

mening dat een omgevingsvisie een looptijd van minimaal tien jaar dient te hebben. Zodoende kan 

men een of meerdere uitvoeringsprogramma’s aan de visie koppelen en ervoor zorgen dan deze 

programma’s binnen de looptijd van de visie worden afgerond. De exacte looptijd verschilt echter 

per onderwerp. Ieder onderwerp of thema heeft immers zijn eigen dynamiek, waardoor het ene 
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onderwerp sneller aan herziening toe zal zijn dan het andere. De gesprekspartner van Eindhoven is 

eveneens van mening dat de looptijd afhankelijk is van de onderwerpen die in de omgevingsvisie 

worden opgenomen, maar geeft aan dat een looptijd van tien tot vijftien jaar reëel is. De gespreks-

partners van Peel en Maas zijn het eens met de gesprekspartner van Eindhoven en geven aan dat 

de exacte looptijd van de omgevingsvisie voortkomt uit een behoefte. Als de huidige of toekomsti-

ge situatie, wensen of behoeften veranderen, is de omgevingsvisie wellicht niet meer toereikend. 

Volgens de gesprekspartner van Eindhoven kunnen zowel maatschappelijke ontwikkelingen als po-

litieke bestuurstermijnen de behoeften en situatie bepalen. 

 

De gesprekspartners van beide provincies zijn van mening dat een periode van tien tot vijftien jaar 

plausibel zou zijn als looptijd van de gemeentelijke omgevingsvisie. De gesprekspartner van Lim-

burg is namelijk, net als de gesprekspartner van Meerssen, van mening dat op dat moment een of 

meerdere projecten binnen de planperiode kunnen worden gerealiseerd. Afhankelijk van wat men 

wil bereiken zou zelfs een planperiode van twintig jaar kunnen volstaan. De gesprekspartner van 

Kerkrade is het hier volledig mee eens en denkt dan ook aan een planperiode van tien tot twintig 

jaar. De gesprekspartner van Noord-Brabant denkt aan een planperiode van circa tien jaar, met een 

doorkijk naar vijftien of dertig jaar voor vraagstukken die niet binnen tien jaar op te lossen zijn. 

 

De gesprekspartner van I&M wijst ook bij deze stelling op het vorm- en inhoudsvrije karakter van 

de omgevingsvisie en legt daarbij uit dat gemeenten zelf een termijn mogen kiezen die het beste bij 

de visie, de te verwachten ontwikkelingen en de gemeente past. Er is geen vaste looptijd of actuali-

seringstermijn, zoals verschillende gemeenten ook als wensten. 

 

Al met al kan worden geconcludeerd dat de omgevingsvisie volgens de gesprekspartners inderdaad 

een visie bevat voor de lange termijn, maar een termijn van tien tot twintig jaar is niet per definitie 

aan de orde. De looptijd wordt voornamelijk bepaald vanuit maatschappelijke dynamiek en be-

hoeften: welke ontwikkelingen komen eraan, voor welke vraagstukken wordt in de omgevingsvisie 

beleid opgenomen en welke projecten wil men binnen de planperiode realiseren. De meeste ge-

sprekspartners geven aan dat een periode van tien tot vijftien jaar plausibel zal zijn, omdat de 

maatschappij te dynamisch is om een visie vast te stellen voor een langere termijn. Wel kan in een 

omgevingsvisie een doorkijk worden geboden naar de toekomstige situatie over twintig jaar. Het 

gaat hierbij om (zeer) globale uitspraken. 

 

Op basis van de voorgaande analyseresultaten wordt aangenomen dat de gemeentelijke omge-

vingsvisie door professionals die met deze omgevingsvisie te maken zullen krijgen, wordt gezien als 

een visie voor de lange termijn (tien tot twintig jaar). Hierbij moet echter wel worden opgemerkt 

dat de omgevingsvisie zelf betrekking dient te hebben op een periode van tien tot vijftien jaar, met 

een doorkijk naar twintig jaar na vaststelling van de visie. 

 

Hypothese 6: De gemeentelijke omgevingsvisie bevat diverse typen uitspraken 

De gemeentelijke omgevingsvisie bevat uitspraken met betrekking tot: 

A. De huidige situatie (ontwikkelingen, sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen); 

B. Toekomstige ontwikkelingen (maatschappelijke ontwikkelingen en trends); 
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C. De gewenste situatie (voornemens, wensen en ambities) en; 

D. De uitvoering (uitvoeringsstrategie). 

In onderhavige subparagraaf zal per gemeente, provincie en het ministerie van Infrastructuur wor-

den aangegeven welke van de vier bovenstaande uitspraken zullen terugkomen in de gemeentelij-

ke omgevingsvisie. 

 

Kleine gemeenten 

De gesprekspartners van beide kleine gemeenten zijn van mening dat alle vier de typen uitspraken 

in de gemeentelijke omgevingsvisie kunnen terugkomen. De gesprekspartner van Mook en Midde-

laar geeft aan dat een beschrijving van de huidige situatie nodig is om keuzen te kunnen motiveren. 

Ook de gesprekspartner van Meerssen vindt dat je moet beginnen met een beschrijving van wat je 

hebt, vervolgens neem je ontwikkelingen mee, kijk je wat er om je heen speelt en geef je aan wat 

je wilt bereiken. Tot slot geef je aan hoe je dat wilt bereiken (uitvoeringsstrategie). De gespreks-

partner van Mook en Middelaar denkt dat deze uitvoeringsstrategie wellicht eerder in program-

ma’s terug zal komen, al wordt in de omgevingsvisie wel de relatie gelegd met de uitvoering en 

programma’s. Daarnaast geeft de gesprekspartner van Mook en Middelaar aan dat het accent op 

de gewenste situatie komt te liggen. 

 

De huidige situatie kan volgens de gesprekspartner van Meerssen worden beschreven met een 

SWOT-analyse. De gesprekspartner van Mook en Middelaar geeft aan dat de beschrijving van de 

huidige situatie vooral beknopt dient te zijn. De gesprekspartner van Meerssen is het hiermee eens 

en geeft aan dat de omgevingsvisie in zijn geheel krachtig, efficiënt, leesbaar en hanteerbaar dient 

te zijn. De visie dient beknopt te zijn met veel figuren, tabellen en beelden. 

 

Middelgrote gemeenten 

De gesprekspartners van allebei de middelgrote gemeenten zijn van mening dat alle vier de typen 

uitspraken in de gemeentelijke omgevingsvisie kunnen terugkomen. De gesprekspartners van Peel 

en Maas geven aan dat de nadruk ligt op de gewenste toekomstige ontwikkelingen, maar dat een 

beschrijving van de huidige situatie en toekomstige ontwikkelingen benodigd is als opstap voor de 

gewenste situatie en de motivering hiervan. Ook voor de gesprekspartner van Kerkrade is het be-

langrijk om de ontstaansgeschiedenis en de identiteit van een gebied te beschrijven. De omge-

vingsvisie geeft voorts aan waar de gemeente naartoe moet en wil. Globale uitspraken met betrek-

king tot de uitvoeringsstrategie kunnen in de omgevingsvisie terugkomen, maar mogen niet te ge-

detailleerd zijn. Er moet volgens de gesprekspartners van Peel en Maas afwegingsruimte zijn voor 

het college van burgemeester en wethouders om binnen de kaders de juiste uitvoeringsstrategie te 

kiezen. Deze strategie kan in een soort uitvoeringsparagraaf of programma door het college wor-

den vastgesteld. De gemeente Kerkrade heeft dit reeds gedaan in de stadsdeelvisies, die de uitwer-

kingen zijn van de structuurvisie. 

 

Grote gemeenten 

De gesprekspartners van de grote gemeenten zijn van mening dat vrijwel iedere van de hierboven 

opgesomde uitspraken in de omgevingsvisie kan terugkomen, op de operationele uitspraken over 

de uitvoering na. Deze operationele uitspraken dienen volgens de beide gesprekspartners in een 
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programma terug te komen. De gesprekspartner van Maastricht geeft aan dat in een dergelijk pro-

gramma concrete projecten worden benoemd waaraan tevens een tijdspad wordt gekoppeld. 

Wanneer deze programma’s echt concreet worden, kan ook iets worden gezegd over de kosten en 

financiering van projecten. De gesprekspartner van Eindhoven geeft eveneens aan dat aan een 

programma een begroting kan worden gekoppeld. 

 

In de omgevingsvisie zelf zullen volgens de gesprekspartners van de grote gemeenten uitspraken 

terugkomen met betrekking tot de huidige situatie, toekomstige ontwikkelingen en trends, en de 

gewenste toekomstige situatie. De gesprekspartner van Maastricht benoemt echter niet expliciet 

dat de huidige situatie in de omgevingsvisie wordt beschreven, maar sluit deze ook niet uit. Vol-

gens hem zullen voornamelijk uitspraken met betrekking tot trends, ontwikkelingen en de gewens-

te situatie (de uitspraken B en C zoals hierboven zijn benoemd) in de omgevingsvisie worden opge-

nomen. De gesprekspartner van Eindhoven geeft aan dat de omgevingsvisie een verhaal is, met 

een kop en een staart: je bent bij het beginpunt (huidige situatie en rekening houden met trends 

en ontwikkelingen) en je wilt naar het eindpunt toe (de gewenste situatie). Het tussenliggende ge-

deelte, de uitvoeringsstrategie, ligt vooraf niet vast en wordt verder uitgewerkt in programma’s. 

 

Provincies 

De gesprekspartner van Noord-Brabant en de gesprekspartner van Limburg zijn allebei van mening 

dat alle vier de uitspraken, zoals deze hierboven zijn opgesomd, in de omgevingsvisie kunnen wor-

den opgenomen. De gesprekspartner van Noord-Brabant is van mening dat de eigen structuurvisie 

ruimtelijke ordening, op enkele aanpassingen na, overeenkomt met de provinciale omgevingsvisie. 

In deze structuurvisie komen ook al alle vier de typen uitspraken terug. Volgens de gesprekspartner 

van Noord-Brabant kun je in de omgevingsvisie aangeven welke kant je op wilt (gewenste situatie) 

en hoe je dit wilt bereiken (uitvoering). Een concrete uitwerking van deze uitvoeringsstrategie zal 

echter te allen tijde in een programma worden opgenomen. 

 

De gesprekspartner van Limburg is het eens met de gesprekspartner van Noord-Brabant. De ge-

sprekspartner van Limburg geeft aan dat operationele uitspraken (uitvoering) momenteel in de uit-

voeringsparagraaf van de structuurvisie worden opgenomen, maar dat deze paragraaf onder de 

werking van de nieuwe Omgevingswet wordt afgescheiden van de structuurvisie en in een of 

meerdere afzonderlijke programma’s gestalte zal krijgen. Daarnaast geeft de gesprekspartner van 

Limburg aan dat een deel van de operationele uitspraken ook al in de omgevingsvisie kan terugko-

men. Dit is echter afhankelijk van de bestuurders die ten tijde van de vaststelling van de omge-

vingsvisie het bewind voeren en of deze kiezen voor een instrumentele of een beleidsmatige visie. 

 

Ten slotte geeft de gesprekspartner van Noord-Brabant aan dat de huidige situatie niet uitgebreid 

beschreven hoeft te worden. Het is natuurlijk goed dat toekomstige trends en ontwikkelingen wor-

den afgezet tegen de huidige situatie, maar dit hoeft niet heel uitgebreid te worden beschreven. 

 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

De gesprekspartner van I&M geeft aan dat, aangezien de omgevingsvisie vorm- en inhoudsvrij is, 

gemeenten vrij zijn om te kiezen welke van de vier uitspraken worden opgenomen in deze visie. De 
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enige eis die in de nieuwe Omgevingswet wordt gesteld, is dat de visie een beschrijving geeft van 

de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling van het grondgebied, alsmede de hoofdtaken 

van het voor de fysieke leefomgeving te voeren integrale beleid. In die zin wordt uitspraak C (de 

gewenste situatie) wel verplicht gesteld voor de omgevingsvisie. 

 

Conclusie 

De meeste gesprekspartners zijn van mening dat alle vier de uitspraken in de gemeentelijke omge-

vingsvisie kunnen terugkomen. Over het algemeen wordt wel de nadruk gelegd op de gewenste 

toekomstige situatie. Daarnaast wordt aangegeven dat een beschrijving van de huidige situatie en 

de toekomstige ontwikkelingen belangrijk is om de voornemens (gewenste toekomstige situatie) te 

bepalen en te motiveren. De gesprekpartner van Meerssen en de gesprekspartner van Noord-

Brabant benadrukken dat de beschrijving van de huidige situatie en toekomstige ontwikkelingen 

kort en krachtig dient plaats te vinden. De omgevingsvisie moet makkelijk hanteerbaar en leesbaar 

zijn. De gesprekspartners van de grote gemeenten zijn van mening dat uitspraken over de uitvoe-

ringsstrategie in een programma of uitwerkingsplan thuis horen. De gesprekspartners van de pro-

vincies, middelgrote en kleine gemeenten zijn het hier over het algemeen wel mee eens, maar ge-

ven daarnaast aan dat ook in de omgevingsvisie al globale uitspraken over de uitvoering kunnen 

worden gedaan. De gesprekspartner van I&M benadrukt dat de gewenste toekomstige situatie cen-

traal staat in de omgevingsvisie. Verder zijn de gemeenten vrij om die uitspraken in de visie op te 

nemen waaraan de gemeente behoefte heeft. Dit in het kader van het vorm- en inhoudsvrije ka-

rakter van de visie. 

 

Op basis van de voorgaande analyseresultaten wordt aangenomen dat professionals die met de 

gemeentelijke omgevingsvisie te maken zullen krijgen, alle vier de genoemde typen uitspraken in 

de omgevingsvisie terug zouden willen zien. De uitspraken met betrekking tot de uitvoering zijn 

nog enigszins een twijfelgeval. Concrete uitspraken met betrekking tot de uitvoering horen in een 

programma thuis, maar globale uitspraken omtrent de uitvoering van de omgevingsvisie kunnen 

volgens het merendeel van de gesprekspartners gewoon in de omgevingsvisie worden opgenomen. 

 

Hypothese 7: De gemeentelijke omgevingsvisie is gebiedsdekkend 

De gemeentelijke omgevingsvisie is een visie die voor het gehele grondgebied van de betreffende 

gemeente wordt vastgesteld. 

 

Kleine gemeenten 

De gesprekspartner van Mook en Middelaar en de gesprekspartner van Meerssen zijn het er allebei 

over eens dat de gemeentelijke omgevingsvisie gebiedsdekkend dient te zijn. De gesprekspartner 

van Mook en Middelaar vindt dat de fysieke leefomgeving moet worden benaderd met de klassieke 

lagenbenadering, waarbij iedere laag een aspect van de fysieke leefomgeving vertegenwoordigt. 

Op die manier is te zien dat bepaalde omgevingsaspecten elkaar overlappen en dus op elkaar van 

invloed zijn. Om die reden is het vaak lastig om een gebiedsgerichte omgevingsvisie op te stellen. 

De gesprekspartner van Mook en Middelaar vindt het dan ook verstandiger om een gemeentelijke 

omgevingsvisie op te stellen voor het gehele grondgebied van de gemeente. 
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De gesprekspartner van Meerssen erkent dat bepaalde problemen of belangen geen fysieke grens 

kennen. Wanneer in dat geval gebiedsgerichte omgevingsvisies zouden worden vastgesteld, is het 

de vraag waar de grens wordt getrokken en hoe wordt omgegaan met overgangszones. Daarom 

vindt de gesprekspartner van Meerssen, net als de gesprekspartner van Mook en Middelaar, dat 

het verstandiger is om de gemeentelijke omgevingsvisie voor het gehele grondgebied van de ge-

meente vast te stellen. Dit argument geldt volgens de gesprekspartner van Meerssen ook voor de 

omgevingsvisie in zijn geheel: bepaalde problemen of belangen houden niet op bij de gemeente-

grens. Het is dus verstandig om bij het opstellen van de gemeentelijke omgevingsvisie ook naar 

aangrenzende gebieden over de gemeentegrenzen te kijken. 

 

Middelgrote gemeenten 

Ook de gesprekspartners van beide middelgrote gemeenten zijn van mening dat de gemeentelijke 

omgevingsvisie gebiedsdekkend dient te zijn. De gesprekspartner van Kerkrade voegt hieraan toe 

dat de gemeentelijke omgevingsvisie verder integraal en gebiedsgericht dient te zijn. De ruimte om 

een gebiedsdekkende visie binnen die visie gebiedsgericht uit te werken, zou volgens de gespreks-

partner van Kerkrade geboden moeten worden. De gesprekspartner van Kerkrade vindt dit een 

prettige werkwijze en heeft hier al enige ervaring mee. De structuurvisie van de gemeente Kerkra-

de wordt immers uitgewerkt in de stadsdeelvisie. De structuurvisie kan gezien worden als omge-

vingsvisie, de stadsdeelvisie kan gezien worden als uitwerkingsplan of programma ter uitwerking 

van deze visie. 

 

De gesprekspartners van Peel en Maas geven aan dat in de huidige situatie wordt gewerkt met ge-

biedsgerichte visies. Zo beschikt de gemeente Peel en Maas over een structuurvisie voor het bui-

tengebied en is men thans bezig met het opstellen van een structuurvisie voor het stedelijke ge-

bied. Hoewel deze tweedeling in structuurvisies historisch zo gegroeid is, vinden de gesprekspart-

ners van Peel en Maas dit prima werken. De gesprekspartners zijn immers van mening dat ieder ty-

pe gebied een eigen problematiek kent en ook om een eigen proces vraagt. De gesprekspartners 

zien dan ook het liefst, net zoals de gesprekspartners van Kerkrade, een gemeentelijke omgevings-

visie die gebiedsgericht wordt uitgewerkt. Ieder aspect van de fysieke leefomgeving wordt bespro-

ken en mogelijk per type gebied (buitengebied en stedelijk gebied) verder uitgewerkt. De eerste 

hoofdstukken van de gemeentelijke omgevingsvisie zullen uitspraken bevatten met betrekking tot 

de fysieke leefomgeving die gelden voor de gehele gemeente. Daarna volgen hoofdstukken waarin 

deze algemene uitspraken per type gebied gebiedsgerichte worden uitgewerkt. 

 

Tot slot geeft de gesprekspartner van Kerkrade, net zoals de gesprekspartner van Meerssen, aan 

dat problemen niet bij de gemeente- of landsgrenzen ophouden. De gesprekspartner van Kerkrade 

pleit er dan ook uit eigen ervaring voor om op strategisch niveau over de gemeentegrenzen heen te 

kijken bij afwegingen met betrekking tot de fysieke leefomgeving. 

 

Grote gemeenten 

De gesprekspartners van de grote gemeenten zijn net zoals de gesprekspartners van de kleine en 

middelgrote gemeenten van mening dat de gemeentelijke omgevingsvisie gebiedsdekkend zal zijn. 

De gesprekspartner van Maastricht geeft aan dat een gemeente in elk geval een strategische visie 



Deel C. Empirische analyse 113 

moet hebben en ziet er geen aanleiding in om deze visie in deelvisies te verknippen. Er kunnen ech-

ter wel situaties zijn waarin deelvisies toereikend kunnen zijn, maar de gesprekspartner van Maas-

tricht heeft geen voorkeur voor dergelijke visies. Hij is immers van mening dat problemen en om-

gevingsaspecten altijd onderdeel uitmaken van een groter geheel. Daarom zou ook over de ge-

meentegrenzen heen gekeken moeten worden. In de ogen van de gesprekspartner van Maastricht 

zou daarom ook een intergemeentelijke omgevingsvisie tot de mogelijkheden moeten behoren, al 

is de ervaring dat het vaststellen van een dergelijke visie een lastig proces met zich meebrengt. 

 

De gesprekspartner van Eindhoven twijfelt in eerste instantie of de gemeentelijke omgevingsvisie 

gebiedsdekkend moet zijn. Er zijn binnen de gemeente immers veel verschillende thema’s aan de 

orde binnen veel verschillende gebieden. De gesprekspartner van Eindhoven geeft aan dat de ge-

meente zelf op hoofdlijnen de uitgangspunten voor bepaalde thema’s wil formuleren en deze ge-

biedsgericht zal uitwerken. In dat geval zal de gemeentelijke omgevingsvisie gebiedsdekkend zijn, 

maar wordt de visie vervolgens gebiedsgericht uitgewerkt in programma’s. 

 

Provincies 

De gesprekspartner van Noord-Brabant is net zoals de gesprekspartners van de gemeenten van 

mening dat de gemeentelijke omgevingsvisie gebiedsdekkend zal zijn. De gesprekspartner van 

Noord-Brabant ziet geen meerwaarde in afzonderlijke visies voor deelgebieden, omdat deze net zo 

goed kunnen terugkomen in een gebiedsdekkende visie. Bovendien is ze van mening dat gebieden 

niet geïsoleerd moeten worden benaderd. Ieder gebied wordt immers beïnvloed door belangen en 

knelpunten uit andere gebieden en omgekeerd. Een gebiedsdekkende omgevingsvisie benadrukt 

daarnaast het integrale karakter van de omgevingsvisie veel meer. De gesprekspartner van Noord-

Brabant ziet dan ook het liefst een gebiedsdekkende omgevingsvisie, die uitgewerkt zal worden in 

gebiedsgerichte operationele plannen en programma’s. 

 

De gesprekspartner van Limburg staat neutraal tegenover het dekkingsgebied van een gemeente-

lijke omgevingsvisie. Volgens de hem moeten gemeenten vrij zijn om te kiezen voor het dekkings-

gebied dat het beste bij de visie past. Ook een intergemeentelijke omgevingsvisie moet tot de mo-

gelijkheden behoren als het aan de gesprekspartner van Limburg ligt. De enige eis die hij stelt ten 

aanzien van de gemeentelijke omgevingsvisie, is dat rekening wordt gehouden met provinciaal be-

leid. Bovendien hoopt hij dat gemeenten kiezen voor een zo breed mogelijke visie waarin zo veel 

mogelijk aspecten van de fysieke leefomgeving worden besproken. Onder andere de aspecten die 

in het provinciale beleid naar voren komen, dienen hierbij naar voren te komen. 

 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

De gesprekspartner van I&M geeft aan dat de omgevingsvisie gebiedsdekkend zal zijn. Dat wil zeg-

gen dat de visie het gehele grondgebied bedekt waarover het vaststellende bestuursorgaan de be-

stuursbevoegdheid draagt. De gesprekspartner van I&M geeft daarnaast aan dat ook het opstellen 

van een intergemeentelijke omgevingsvisie tot de mogelijkheden behoort. Ook blijft het voor ge-

meenten mogelijk om deelstructuurvisies vast te stellen. Deze zullen echter niet de status van een 

omgevingsvisie hebben, maar de status van een programma of plan voor het betreffende deelge-

bied. 
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Conclusie 

Op de gesprekspartner van Limburg na zijn alle gesprekspartners het eens met de stelling dat de 

gemeentelijke omgevingsvisie gebiedsdekkend zal moeten zijn. De gesprekspartners van de kleine 

gemeenten benadrukken hierbij dat de aspecten en belangen die in de omgevingsvisie terugkomen 

niet in deelvisies te vangen zijn. Er is immers geen fysieke grens, de belangen overlappen elkaar. 

Het is daarom verstandiger om een gebiedsdekkende omgevingsvisie op te stellen. De gespreks-

partner van Mook en Middelaar is zelfs van mening dat ook over de gemeentegrenzen heen geke-

ken zou moeten worden. Ook de gesprekspartners van Kerkrade, Maastricht en Limburg zijn van 

mening dat de omgevingsaspecten onderdeel uitmaken van een groter geheel en dat in de visies 

ook over de gemeentegrenzen, en in het geval van een grensgemeente ook over de landsgrenzen, 

heen gekeken zou moeten worden. 

 

Opvallend is dat de gesprekspartners van de middelgrote en grote gemeenten, evenals de ge-

sprekspartners van I&M en Noord-Brabant, van mening zijn dat een omgevingsvisie gebiedsgericht 

uitgewerkt dient te worden in operationele plannen en programma’s. De gesprekspartners van de 

kleine gemeenten gaan hier niet op in. Wellicht heeft dit te maken met de grootte van de gemeen-

ten en de voorgenomen ontwikkelingen die in de gemeenten aan de orde zijn. De gesprekspartners 

van beide middelgrote gemeenten hechten waarde aan een gebiedsgerichte uitwerking van de 

omgevingsvisie voor gebieden waar een andere dynamiek aan de orde is en andere ontwikkelingen 

en belangen spelen. Ook de gesprekspartner van Eindhoven wil bepaalde uitgangspunten en the-

ma’s gebiedsgericht uitwerken. De gesprekspartner van Noord-Brabant vindt wel dat de omge-

vingsvisie gebiedsgericht uitgewerkt kan worden, maar is van mening dat gemeenten ervoor moe-

ten waken dat gebieden niet op voorhand geïsoleerd benaderd worden. De gesprekspartner van 

I&M geeft aan dat de omgevingsvisie per definitie gebiedsdekkend zal zijn. Wel biedt het ministerie 

de mogelijkheid om de visie gebiedsgericht uit te werken in plannen en programma’s. 

 

Zoals gezegd heeft de gesprekspartner van Limburg geen voorkeur voor het dekkingsgebied van de 

gemeentelijke omgevingsvisie. Zijn enige eis is dat in de gemeentelijke omgevingsvisies rekening 

wordt gehouden met het provinciale beleid. Omdat de gesprekspartners van de andere gemeenten 

het wel eens zijn met de hypothese, wordt aangenomen dat de gemeentelijke omgevingsvisie door 

professionals die met deze omgevingsvisie te maken zullen krijgen, wordt gezien als een gebieds-

dekkend plan. 

9.2 Hypothese met betrekking tot integraliteit in relatie met de omgevingsvisie 

In onderhavige paragraaf wordt ingegaan op de hypothese die betrekking heeft op het integrale 

karakter van de gemeentelijke omgevingsvisie en de wijze van integratie die plaats dient te vinden. 

 

Hypothese 8: De gemeentelijke omgevingsvisie is een integraal plan 

Met deze hypothese wordt aangegeven dat de gemeentelijke omgevingsvisie integraal van aard is 

en dus niet sectoraal. Bovendien zijn er aan deze hypothese twee subhypothesen toegevoegd: 

A. er zal horizontale integratie plaatsvinden middels harmonisatie waar dit noodzakelijk is en co-

ordinatie van de overige omgevingsaspecten 

B. er zal geen verticale integratie plaatsvinden. 
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Kleine gemeenten 

De gesprekspartners van de kleine gemeenten zijn van mening dat de gemeentelijke omgevingsvi-

sie en integraal plan is. De gesprekspartner van Mook en Middelaar geeft aan dat een integraal 

plan dwingt om integraal na te denken over de fysieke leefomgeving en integrale afwegingen te 

maken. De gesprekspartner van Meerssen wil vooral alles in een groter geheel bekijken, verbanden 

leggen tussen sectoren en gebieden, en aandachtsgebieden aanwijzen op basis van bepaalde sterk-

ten, kansen of bepaalde kenmerken. 

 

Ondanks dat beide gesprekspartners de omgevingsvisie zien als een integraal document, zijn ze het 

wel eens met de stelling dat er geen verticale integratie zal plaatsvinden waarbij diverse abstrac-

tieniveaus worden ondergebracht binnen een plan. De gesprekspartner van Mook en Middelaar 

geeft aan dat verticale integratie wel dient plaats te vinden in die zin dat het beleid tussen verschil-

lende overheidslagen op elkaar wordt afgestemd. Dat is dus niet de vorm van verticale integratie 

waarop de hypothese betrekking heeft. De gesprekspartner van Mook en Middelaar ziet er niets in 

om plannen van diverse abstractieniveaus samen te brengen binnen een omvattend plan. Ook de 

gesprekspartner van Meerssen ziet hier niets in. Zij maakt in het interview meerdere malen onder-

scheid tussen de omgevingsvisie, het omgevingsplan en de omgevingsprogramma’s. Zo wordt on-

der andere de voorkeur uitgesproken om uitvoeringsprogramma’s aan de omgevingsvisie te koppe-

len. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de gesprekspartner van Meerssen geen voorkeur heeft 

voor een omgevingsvisie waarin de diverse abstractieniveaus een plaats krijgen. 

 

De gesprekspartners van beide kleine gemeenten zijn het oneens met de stelling met betrekking 

tot horizontale integratie. Beiden zijn wel van mening dat horizontale integratie dient plaats te vin-

den, maar niet op de manier zoals deze in de hypothese is beschreven. De gesprekspartner van 

Mook en Middelaar vindt dat gemeenten de klassieke lagenbenadering weer dienen te volgen. 

Hierbij vertegenwoordigt iedere laag een omgevingsaspect. Door lagen op elkaar te leggen kan een 

gemeente zien welke aspecten op bepaalde plekken binnen de gemeente aan de orde zijn en waar 

overlap tussen meerdere omgevingsaspecten plaatsvindt. De gesprekspartner van Meerssen geeft 

hetzelfde aan met de metafoor van de breinaald waaraan diverse ‘laagjes’ worden geprikt. Ook 

hier vertegenwoordigen de diverse lagen de omgevingsaspecten en is het de kunst om bij een be-

paald vraagstuk de juiste lagen aan de breinaald te prikken zodat het juiste beleid in de besluitvor-

ming wordt meegenomen. Bovendien wordt bij de huidige digitalisering van ruimtelijke plannen 

ook al met dergelijke lagen gewerkt, geeft de gesprekspartner van Meerssen aan. 

 

De gesprekspartner van Mook en Middelaar vindt het fijn om met een integraal plan per abstrac-

tieniveau te werken. Dit zorgt voor overzicht en minder zoekkosten voor zowel de gemeente zelf 

als voor burgers, bedrijven en organisaties die initiatieven willen ontplooien. Bovendien werkt een 

dergelijk plan efficiënt voor een kleine organisatie zoals de gemeente Mook en Middelaar, omdat 

minder kennis en capaciteit nodig is dan wanneer er meerdere sectorale plannen aan de orde zou-

den zijn. Als het gaat om horizontale integratie zou de gesprekspartner van Mook en Middelaar 

graag naar codificatie toe willen werken, maar harmonisatie is ook al een goede stap en vaak al 

voldoende. De gesprekspartner van Meerssen geeft aan dat coördinatie veel op een parapluplan 
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lijkt en dat is iets wat de gemeente nadrukkelijk niet wil. De gesprekspartner gaat liever een stap 

verder voor wat betreft horizontale integratie. 

 

Middelgrote gemeenten 

De middelgrote gemeenten hebben behoefte aan een omgevingsvisie waarin integraliteit duidelijk 

terugkomt. Volgens de gesprekspartner van Kerkrade dienen daarbij fysieke aspecten en opgaven 

te worden verbonden met aspecten en opgaven binnen het sociale en economische domein. Ook 

de gesprekspartners van Peel en Maas zijn van mening dat niet alleen aspecten uit het fysieke do-

mein, maar ook relevante ruimtelijke aspecten uit het sociale en economische domein in de ge-

meentelijke omgevingsvisie dienen te worden betrokken. De gesprekspartner van Kerkrade geeft 

daarnaast aan dat hij in zijn opleiding als planoloog heeft meegekregen om integraal te denken. Hij 

is dan ook persoonlijk van mening dat sectorale plannen tot het verleden behoren. 

 

De bovengenoemde gedachten van de gesprekspartners hebben betrekking op horizontale integra-

tie. De gesprekspartners van Peel en Maas zijn het eens met de stelling dat harmonisatie dient 

plaats te vinden waar dit noodzakelijk is, en coördinatie van de overige omgevingsaspecten. Al-

thans, de gesprekspartners hebben de wens om naar harmonisatie te gaan, maar vinden coördina-

tie (en dus meer afstemming tussen diverse thema’s) al een hele stap. De gesprekspartner van 

Kerkrade geeft aan dat codificatie interessant klinkt, maar lastig is omdat deze vorm van integratie 

een omvangrijke herziening van het document vergt wanneer er zich nieuwe ontwikkelingen voor-

doen. Met harmonisatie kan wel snel worden gereageerd op nieuwe trends en ontwikkelingen. De 

gesprekspartner van Kerkrade gaat dan ook voor harmonisatie en is het dan ook oneens met de 

hypothese dat harmonisatie slechts dient plaats te vinden waar dit noodzakelijk is, en voor de ove-

rige omgevingsaspecten coördinatie reeds toereikend is. 

 

Voor wat betreft verticale integratie zijn de gesprekspartners van de middelgrote gemeenten het 

erover eens dat deze niet plaats zal vinden. De gesprekspartners van Peel en Maas geven aan dat 

de huidige verhouding tussen de structuurvisie en het bestemmingplan prima is en volgens hen de 

verhouding tussen respectievelijk de omgevingsvisie en het omgevingsplan op een zelfde manier 

zou kunnen worden vormgegeven. De gesprekspartner van Kerkrade benoemt in het interview 

meerdere malen het onderscheid tussen de omgevingsvisie, het omgevingsplan en de program-

ma’s. Hieruit kan worden afgeleid dat hij geen voorkeur heeft voor verticale integratie, in die zin 

dat de omgevingsvisie een plan zal zijn waarin diverse abstractieniveaus naar voren komen. 

 

Grote gemeenten 

De gesprekspartner van Eindhoven als Maastricht zijn beiden van mening dat de omgevingsvisie 

een integraal plan zal zijn, waarin allerlei aspecten van de fysieke leefomgeving dienen te worden 

betrokken. De gesprekspartner van Maastricht zou graag zien dat in de omgevingsvisie naast om-

gevingsaspecten uit het fysieke domein ook aspecten uit het sociale en economische domein wor-

den betrokken. Er moet een politiek-bestuurlijke discussie worden gevoerd over conflicten tussen 

omgevingsaspecten en domeinen. De omgevingsvisie is volgens de gesprekspartner van Maastricht 

een goed middel om principiële keuzen te maken ten aanzien van deze tegenstrijdigheden. 
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De gesprekspartner van Eindhoven ziet integratie als een ladekast, waarbij iedere lade wordt ge-

koppeld aan een omgevingsaspect en het beleid bevat ten aanzien van dat aspect. Wanneer een 

bepaald vraagstuk aan de orde is, dienen de juiste laden te worden geopend en dient het relevante 

beleid ter hand genomen te worden. Het minder relevante beleid kan in de kast blijven. Wanneer 

het beleid ten aanzien van bepaalde thema’s niet meer actueel is, hoeft slechts de betreffende lade 

te worden geactualiseerd, en dus niet de gehele ladekast. De gesprekspartner van Eindhoven denkt 

dat de omgevingsvisie de rol van ladekast op zich kan nemen.  

 

Voor wat betreft horizontale integratie zijn de gesprekspartners van beide grote gemeenten het 

eens: horizontale integratie zal in de omgevingsvisie plaatsvinden en bij voorkeur dient dit te ge-

schieden middels harmonisatie. De gesprekspartner van Eindhoven voegt hieraan toe dat er binnen 

de omgevingsvisie ruimte moet zijn om ten aanzien van bepaalde vraagstukken keuzen te maken. 

Wanneer codificatie aan de orde zou zijn, zou wellicht te veel beleid vastliggen. Dit is niet wenselijk 

als het aan de gesprekspartner van Eindhoven ligt. 

 

Ook voor wat betreft verticale integratie zijn de gesprekspartners van beide grote gemeenten het 

eens: verticale integratie zal in de omgevingsvisie niet plaatsvinden. Volgens de gesprekspartner 

van Maastricht is de omgevingsvisie “oude wijn in nieuwe zakken”. Hij wijst erop dat het instru-

mentarium uit de nieuwe Omgevingswet (de omgevingsvisie, het omgevingsplan en de program-

ma’s) niet veel afwijkt van het huidige instrumentarium (respectievelijk de structuurvisie, het be-

stemmingsplan en de uitwerkingsplannen). Ook de gesprekspartner van Eindhoven ziet de gelijke-

nis tussen het huidige en toekomstige instrumentarium. Zij vindt dat de huidige verdeling tussen 

indicatieve strategische plannen (structuurvisie) en bindende tactische plannen (bestemmings-

plannen) prima is, en dat de nieuwe Omgevingswet goed hierop inspeelt met respectievelijk de 

omgevingsvisie en het omgevingsplan. Uit de reactie van beide gesprekspartners kan worden ge-

constateerd dat verticale integratie in die zin dat meerdere abstractieniveaus in de omgevingsvisie 

worden opgenomen, niet aan de orde zal zijn. De gesprekspartners van beide grote gemeenten ba-

seren zich hierbij voornamelijk op de informatie die tot nu toe bekend is met betrekking tot de 

nieuwe Omgevingswet. 

 

Provincies 

De gesprekspartners van beide provincies zijn van mening dat de omgevingsvisie een integraal do-

cument dient te zijn. Volgens de gesprekspartner van Noord-Brabant is het hebben van een inte-

grale strategische visie van belang om de belangrijkste integrale keuzen van de gemeente weer te 

geven. De gesprekspartner geeft aan dat ‘integraal’ voor haar een vaag begrip is. Haar definitie van 

het begrip is dat “iets wordt benaderd vanuit verschillende invalshoeken”. Soms is het echter niet 

interessant om een bepaalde invalshoek te betrekken, omdat deze niet of nauwelijks raakvlakken 

heeft met het vraagstuk. 

 

De gesprekspartner van de provincie Limburg beschrijft integratie met de metafoor “oud-Hollandse 

pot”. Dit is een gerecht, bestaande uit aardappelen, groenten en vlees. Deze bestandsdelen symbo-

liseren in het voorbeeld de aspecten van de fysieke leefomgeving. De aardappelen, groenten en 

het vlees zitten in aparte pannen, die de afzonderlijke beleidsdocumenten symboliseren. Nu mag je 
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zelf kiezen wat je gaat opscheppen uit de pannen en wat je ermee gaat doen; afzonderlijk op het 

bord leggen en opeten of bepaalde ingrediënten prakken en vermengen. Wanneer alle ingrediën-

ten worden geprakt en met elkaar worden vermengd, is sprake van codificatie. Dit is niet ideaal, 

omdat het volgens de gesprekspartner goed is als bepaalde onderdelen nog wel afzonderlijk zicht-

baar zijn (onder andere met het oog op herziening). Horizontale integratie zal volgens hem dan ook 

middels harmonisatie tot stand komen. Coördinatie en samenvoeging zonder wijzingen vallen wat 

hem betreft af, omdat deze te sectoraal van aard zijn. 

 

Voor wat betreft horizontale integratie zijn de gesprekspartners van beide provincies van mening 

dat codificatie niet aan de orde zal zijn, omdat dit veel te ver gaat. De gesprekspartner van Limburg 

vindt het prettig als bepaalde omgevingsaspecten nog afzonderlijk herkenbaar zijn binnen de om-

gevingsvisie, zeker met het oog op de herziening van de omgevingsvisie. De gesprekspartner van 

Noord-Brabant vindt dat een sectorale uitwerking van de omgevingsvisie mogelijk moet zijn. Dit 

wordt bemoeilijkt als de omgevingsaspecten niet meer afzonderlijk zichtbaar zijn in de omgevings-

visie. Bovendien is de gesprekspartner van Noord-Brabant van mening dat alleen die thema’s die 

ruimtelijk relevant zijn voor een bepaald vraagstuk, met elkaar in verband moeten worden ge-

bracht en afgewogen moeten worden. De beide gesprekspartners zijn daarnaast van mening dat 

samenvoeging zonder wijzigingen ook niet aan de orde zal zijn, omdat deze wijze van integratie nog 

te sectoraal van aard is. De gesprekspartner van Limburg vindt dit ook van coördinatie. De ge-

sprekspartner van Noord-Brabant vindt coördinatie en harmonisatie het beste, waarbij de voorkeur 

ligt bij harmonisatie. De gesprekspartner van Limburg vindt ook dat harmonisatie de beste keuze is. 

 

Verticale integratie is volgens de gesprekspartner van Noord-Brabant niet zinvol, onhaalbaar en 

heeft ook te weinig meerwaarde. De abstractieniveaus (strategisch, tactisch en operationeel) ver-

schillen immers te veel in detailniveau, wat integratie tussen verschillende sectorale plannen op 

verschillende abstractieniveaus zal bemoeilijken. Volgens de gesprekspartner van Noord-Brabant 

werkt het huidige systeem en de verhouding tussen de plannen op de diverse abstractieniveaus 

prima. De gesprekspartner van Limburg is het hiermee eens. Meerdere malen wordt in het inter-

view gewezen op het onderscheid tussen de omgevingsvisie op strategisch niveau, de uitwerking 

van concrete projecten in programma’s en provinciale omgevingsverordening met daarin bindende 

voorschriften. 

 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

De omgevingsvisie is een integraal plan, geeft de gesprekspartner van het ministerie van Infrastruc-

tuur en Milieu aan. Integratie kan enerzijds plaatsvinden doordat alle fasen vanaf de beleidsvoor-

bereiding tot en met de uitvoering binnen de omgevingsvisie worden samengebracht. Dit type in-

tegratie heet verticale integratie, maar is niet aan de orde. Anderzijds kan integratie plaatsvinden 

doordat alle onderdelen van de fysieke leefomgeving in een plan worden meegenomen. Het gaat 

hier om horizontale integratie en dit type wordt beoogd door het ministerie van Infrastructuur en 

Milieu. Dit type integratie dient op het niveau van de visie, dus op strategisch niveau, plaats te vin-

den. Op het niveau van de programma’s is eerder sprake van afstemming van sectorale uitvoe-

ringsgerichte programma’s. Ook kan ervoor worden gekozen om bepaalde onderdelen te integre-

ren in multisectorale programma’s. Uit deze reactie van de gesprekspartner van I&M kan worden 
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afgeleid dat afstemming (coördinatie) eerder aan de orde is tussen de verschillende programma’s 

dan binnen de omgevingsvisie zelf. Hier vindt een verdere integratie plaats. De gesprekspartner 

geeft niet aan of het gaat om harmonisatie of codificatie. Wat echter duidelijk is, is dat de intentie 

van de omgevingsvisie is om minimaal harmonisatie toe te passen. In die zin is de gesprekspartner 

van I&M het dan ook niet eens met hypothese 8a. 

 

Conclusie 

De geïnterviewde personen zijn het er unaniem over eens dat verticale integratie niet aan de orde 

zal zijn. De meeste personen geven aan dat het huidige systeem met de verhoudingen tussen de 

structuurvisie op strategisch niveau, het bestemmingsplan op tactisch niveau en uitvoeringsplan-

nen op operationeel niveau, prima werkt en ook in de nieuwe Omgevingswet terug zou moeten 

komen. Een allesomvattend plan waarin de drie abstractieniveaus worden ondergebracht, is niet 

zinvol en onpraktisch. 

 

Horizontale integratie is volgens alle geïnterviewde personen wel aan de orde, maar over de wijze 

waarop horizontale integratie plaats dient te vinden is, zijn de meningen verdeeld. Geen van de ge-

interviewde personen is van mening dat samenvoeging zonder wijzigingen plaats kan vinden. Deze 

is namelijk te sectoraal van aard, terwijl de gesprekspartners van de gemeenten en provincies be-

hoefte hebben aan meer integratie. Codificatie gaat voor de meeste gesprekspartners weer een 

stap te ver. De gesprekspartner van Mook en Middelaar wil hier wel graag naartoe werken, maar 

vindt harmonisatie ook al een goede stap. Ook de gesprekspartner van Kerkrade geeft aan dat codi-

ficatie goed klinkt, maar dat deze vorm vooral bij de herziening van de omgevingsvisie moeilijkhe-

den oproept. Daarom is harmonisatie volgens de gesprekspartner van Kerkrade het beste. De ge-

sprekspartners van Noord-Brabant, Limburg, Eindhoven en Maastricht vinden eveneens dat har-

monisatie de voorkeur verdient. De gesprekspartners van Peel en Maas zijn het hier enigszins ge-

nuanceerd eens. De gesprekspartners van Peel en Maas geven namelijk aan dat coördinatie al een 

hele stap zou zijn, hoewel men uiteindelijk naar harmonisatie wil gaan toewerken. De gespreks-

partners van Peel en Maas zijn daarmee de enigen die het eens zijn met hypothese 8a. 

 

Op basis van de voorgaande analyseresultaten wordt aangenomen dat professionals die met de 

gemeentelijke omgevingsvisie te maken zullen krijgen, verticale integratie in die zin dat plannen 

van diverse abstractieniveaus binnen een plan worden opgenomen, niet zien zitten. Tevens wordt 

aangenomen dat professionals die met de gemeentelijke omgevingsvisie te maken zullen krijgen, 

horizontale integratie wel zien zitten. Er wordt niet aangenomen dat dit type integratie plaats zal 

vinden middels harmonisatie waar dit noodzakelijk is, en coördinatie van de overige omgevingsas-

pecten. Het merendeel van de geïnterviewde organisaties is namelijk van mening dat harmonisatie 

over het algemeen de voorkeur verdient. 

9.3 Hypothese met betrekking tot duurzaamheid in relatie met de omgevingsvisie 

 

Hypothese 9: De gemeentelijke omgevingsvisie draagt vooral procesmatig bij aan duurzaamheid 

Duurzaamheid kan op twee wijzen terugkomen in de omgevingsvisie. Enerzijds kunnen concrete 

duurzaamheidsdoelstellingen in de visie worden opgenomen, zoals het streven naar een energie-

neutrale gemeente. Anderzijds kan een omgevingsvisie ook als instrument zelf een bijdrage leveren 
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aan duurzame ontwikkeling, doordat strategische en weloverwogen keuzen worden gemaakt voor 

de langere termijn, waarbij ook consequenties voor andere omgevingsaspecten worden betrokken. 

Voornamelijk dit laatste, waarbij een bijdrage wordt geleverd aan het proces, zal van belang zijn. 

 

Kleine gemeenten 

De gesprekspartner van Mook en Middelaar is het eens met de stelling dat de gemeentelijke om-

gevingsvisie vooral procesmatig bijdraagt aan duurzaamheid. Volgens de gesprekspartner dient 

vooral het proces centraal te staan. Momenteel is dit binnen de gemeente al het geval. De huidige 

structuurvisies bevatten nauwelijks inhoudelijke duurzaamheidsdoelstellingen, maar zijn wel ge-

richt op vertrouwen en zijn toekomstgericht. De gesprekspartner is van mening dat dit ook voor de 

omgevingsvisie moet gaan gelden. 

 

De gesprekspartner van Meerssen is het niet eens met de hypothese. Zij vindt dat iedere vorm van 

duurzaamheid in de omgevingsvisie dient terug te komen: zowel met inhoudelijke duurzaamheids-

doelstellingen als het proces wordt bijgedragen aan duurzaamheid. Binnen ieder thema zal duur-

zaamheid aan bod komen, met name omdat je bij het opstellen van de doelstellingen per thema 

rekening houdt met toekomstige generaties. De procesmatige bijdrage blijkt vooral uit het instru-

ment zelf en het gebruik hiervan. Het is een integrale visie waarbij rekening wordt gehouden met 

allerlei aspecten van de fysieke leefomgeving en aangrenzende gebieden.  

 

Middelgrote gemeenten 

De gesprekspartners van de middelgrote gemeenten zijn het niet eens met de stelling dat de ge-

meentelijke omgevingsvisie voornamelijk procesmatig bijdraagt aan duurzaamheid. Volgens hen is 

het ook goed mogelijk om inhoudelijk, dus moet inhoudelijke duurzaamheidsdoelstellingen, een 

bijdrage te leveren aan duurzaamheid. De gesprekspartners van Peel en Maas geven aan dat duur-

zaamheid momenteel al een van de drie kernbegrippen binnen de gemeente is. Ze erkennen dat 

het proces rondom het op- en vaststellen van de gemeentelijke omgevingsvisie een bijdrage zal le-

veren aan duurzaamheid, maar benadrukken daarnaast ook het belang van inhoudelijke duur-

zaamheidsdoelstellingen. Voorbeelden van deze doelstellingen zijn duurzaam ruimtegebruik en de 

ladder voor duurzame verstedelijking, uit het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Duurzaamheid 

speelt niet alleeneen rol met betrekking tot energie, maar komt binnen ieder thema terug. Daarom 

is het niet nodig om een afzonderlijk hoofdstuk aan duurzaamheid te wijden. De gesprekspartners 

van Peel en Maas geven daarnaast aan dat de gemeente als aanjager wil optreden om burgers en 

bedrijven te prikkelen om zelf initiatieven in het kader van duurzaamheid te ontplooien. Deze prik-

kelingen kunnen in de omgevingsvisie worden ingebouwd. 

 

De gesprekspartner van Kerkrade benadrukt dat het bij duurzaamheid ook belangrijk is om over de 

eigen gemeentegrenzen, en in het geval van de gemeente Kerkrade tevens landsgrenzen, heen te 

kijken. Daarnaast is de gesprekspartner van Kerkrade van mening dat het integrale karakter van de 

gemeentelijke omgevingsvisie ook bijdraagt aan duurzaamheid. Het zijn niet alleen de aspecten uit 

het fysieke domein die aan bod komen, maar er wordt ook rekening gehouden met aspecten uit 

het sociale en economische domein. 
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Grote gemeenten 

De gesprekspartner van Maastricht is het eens met de stelling dat de gemeentelijke omgevingsvisie 

vooral procesmatig een bijdrage levert aan duurzaamheid. Volgens hem is het namelijk lastig om 

duurzaamheid in inhoudelijke duurzaamheidsdoelstellingen op te sluiten. Binnen de vigerende 

structuurvisie van de gemeente is echter wel de ladder voor duurzame verstedelijking conform het 

Bro opgenomen. Bovendien is hij van mening dat duurzaamheid bij locatie- of gebiedsontwikkeling 

maatwerk is. Aan de voorkant kun je alleen de spelregels en uitgangspunten bepalen en deze in de 

omgevingsvisie opnemen. Een duurzame uitwerking kun je niet op voorhand beschrijven. 

 

De gesprekspartner van Eindhoven is het niet eens met de negende hypothese. Volgens haar komt 

duurzaamheid voornamelijk terug in zaken die wettelijk zijn voorgeschreven, zoals de ladder voor 

duurzame verstedelijking uit het Bro. Deze ladder voor duurzame verstedelijking kan gezien wor-

den als een inhoudelijke duurzaamheidsdoelstelling, maar stelt ook eisen aan het proces dat ermee 

is gemoeid. Daarnaast benadrukt de gesprekspartner van Eindhoven dat de omgevingsvisie een in-

tegraal plan voor de lange termijn is, waarin naast fysieke doelstellingen ook sociale en economi-

sche doelstellingen worden uiteengezet. De doelstellingen zelf kunnen inhoudelijke duurzaam-

heidsdoelstellingen bevatten, maar omdat de doelstellingen voor de lange termijn gelden wordt in 

ieder geval procesmatig een bijdrage geleverd aan duurzaamheid. 

 

Provincies 

De gesprekspartners van beide provincies zijn het niet eens met elkaar voor wat betreft de stelling 

met betrekking tot duurzaamheid. De gesprekspartner van Noord-Brabant vraagt zich af wat duur-

zaamheid precies inhoudt en hoe dit het beste kan worden gedefinieerd. De provincie Noord-

Brabant probeert duurzaamheid onder andere in te vullen aan de hand van ruimtelijke kwaliteit en 

duurzaam ruimtegebruik. Duurzaamheid betekent in die zin dan ook “toekomstbestendigheid”. De 

gemeentelijke omgevingsvisie is te abstract om duurzaamheid concreet uit te werken. Een uitwer-

king zal dan ook in het programma terugkomen. De gesprekspartner van Noord-Brabant is van me-

ning dat duurzaamheid vooral in inhoudelijke doelstellingen naar voren zal komen in de gemeente-

lijke omgevingsvisie en in mindere mate in het proces. 

 

De gesprekspartner van Limburg vraagt zich af op welk proces de stelling betrekking heeft. Duur-

zaamheid is zelf immers geen proces, maar een kwalificatie die aan een bepaalde ontwikkeling 

wordt gegeven. De gesprekspartner is van mening dat in de omgevingsvisie wordt aangegeven hoe 

een bestuursorgaan invulling wil geven aan duurzaamheid. Enerzijds gebeurt dit processueel, door 

uit te leggen op welke wijze men rekening houdt met de drie P’s (people, planet en profit). Ander-

zijds wordt inhoud gegeven aan duurzaamheid door eisen te stellen aan bestemmingsplannen, on-

derzoeken te (laten) doen en subsidies te verstrekken voor duurzame initiatieven. De omgevingsvi-

sie is volgens de gesprekspartner dan ook gericht op zowel processuele als inhoudelijke aspecten 

van het begrip duurzaamheid, maar de nadruk ligt op eisen die worden gesteld aan totstandko-

mingsprocessen van beleid, plannen en vergunningen. De gesprekspartner van Limburg is het dan 

ook, in tegenstelling tot gesprekspartner van Noord-Brabant, eens met de stelling dat de omge-

vingsvisie vooral procesmatig een bijdrage levert aan duurzaamheid. Wel is de gesprekspartner van 
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Limburg het met de gesprekspartner van Noord-Brabant eens dat ook inhoudelijke doelstellingen 

in de omgevingsvisie kunnen worden aangehaald. 

 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

De gesprekspartner van I&M is het niet eens met de stelling dat de gemeentelijke omgevingsvisie 

vooral procesmatig een bijdrage levert aan duurzaamheid. Volgens de gesprekspartner is een as-

pect van duurzaamheid dat de consequenties van keuzen in een vroegtijdig stadium in het beleids-

proces voor verschillende domeinen en sectoren in beeld worden gebracht. Op deze manier kun-

nen negatieve effecten worden voorkomen. Een bestuursorgaan kan er ook voor kiezen om speci-

fieke duurzaamheidsdoelstellingen in de omgevingsvisie op te nemen. De omgevingsvisie is dan 

een instrument om deze doelstellingen ten uitvoer te brengen. De gemeentelijke omgevingsvisie is 

vorm- en inhoudsvrij en dat betekent dat gemeenten zelf mogen bepalen op wat voor manier ze 

duurzaamheidsdoelstellingen aan de omgevingsvisie koppelen. 

 

Conclusie 

De geïnterviewde personen zijn verdeeld over de stelling dat de omgevingsvisie voornamelijk pro-

cesmatig een bijdrage levert aan duurzaamheid. De gesprekspartner van Mook en Middelaar geeft 

aan dat vooral het proces centraal zal staan en dat de omgevingsvisie in die zin ook niet veel zal 

afwijken van de huidige structuurvisies. Daarin zijn namelijk ook nauwelijks inhoudelijke duur-

zaamheidsdoelstellingen opgenomen, maar de visies zijn wel toekomstgericht en gericht op ver-

trouwen. De gesprekspartner van Maastricht vindt dat het lastig is om duurzaamheid in inhoudelij-

ke duurzaamheidsdoelstellingen op te sluiten. Bovendien is duurzaamheid bij locatie- of gebieds-

ontwikkeling altijd maatwerk, waardoor je aan de voorkant van een proces wordt beperkt tot het 

stellen van spelregels en uitgangspunten. De gesprekspartner van Limburg is het hiermee eens en 

vindt dat in de omgevingsvisie eisen kunnen worden gesteld aan totstandkomingsprocessen van 

beleid, plannen en vergunningen. Daarnaast wordt in de omgevingsvisie aangegeven hoe rekening 

wordt gehouden met de drie P’s (people, planet en profit). 

 

De gesprekspartner van Meerssen denkt dat iedere vorm van duurzaamheid van belang is, zowel 

inhoudelijk als procesmatig. Bovendien stelt ze dat duurzaamheid binnen ieder thema aan de orde 

is en dat er dan ook geen afzonderlijk hoofdstuk aan duurzaamheid gewijd hoeft te worden. De ge-

sprekspartners van Peel en Maas zijn dit met de gesprekspartner van Meerssen eens en geven aan 

dat duurzaamheid meer is dan alleen “energie”. De gesprekspartner van Meerssen geeft ten slotte 

aan dat het integrale karakter van de omgevingsvisie benadrukt dat procesmatig een bijdrage 

wordt geleverd aan duurzaamheid. Er wordt immers beleid geformuleerd waarbij rekening wordt 

gehouden met effecten voor allerlei (omgevings)aspecten uit de drie domeinen (het fysieke, eco-

nomische en sociaal-culturele domein) en aangrenzende gebieden. 

 

De gesprekspartners van Peel en Maas, Kerkrade en Eindhoven zijn het eens met de gesprekspart-

ner van Meerssen dat het integrale karakter aangeeft dat de omgevingsvisie procesmatig een bij-

drage levert aan duurzaamheid. Echter, het is volgens hen ook mogelijk om inhoudelijke duur-

zaamheidsdoelstellingen in de omgevingsvisie op te nemen. Hierbij kan volgens de gesprekspart-

ners van Peel en Maas gedacht worden aan duurzaam ruimtegebruik en de ladder voor duurzame 
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verstedelijking conform het Bro. Hoewel de gesprekspartner van Maastricht het niet eens is met de 

stelling, geeft hij aan dat de ladder voor duurzame verstedelijking wat hem betreft wel een plaats 

kan krijgen in de gemeentelijke omgevingsvisie. De gesprekspartner van Noord-Brabant vindt duur-

zaamheid een lastig begrip, maar vult dit eveneens in met inhoudelijke duurzaamheidsdoelstellin-

gen zoals ruimtelijke kwaliteit en duurzaam ruimtegebruik. De gesprekspartner van Noord-Brabant 

vindt wel dat de omgevingsvisie procesmatig een bijdrage levert aan duurzaamheid, maar dat 

vooral inhoudelijke duurzaamheidsdoelstellingen in de omgevingsvisie zullen worden opgenomen.  

 

De gesprekspartner van I&M geeft, net zoals bij de meeste andere stellingen, aan dat de gemeen-

telijke omgevingsvisie vorm- en inhoudsvrij zal zijn. Derhalve kunnen gemeenten zelf kiezen of ze al 

dan niet inhoudelijke duurzaamheidsdoelstellingen in de omgevingsvisie opnemen. Daarnaast is 

een omgevingsvisie in ieder geval bedoeld om in een vroegtijdig stadium keuzen te maken ten aan-

zien van verschillende domeinen en sectoren. In die zin wordt in ieder geval procesmatig een bij-

drage geleverd aan duurzame ontwikkelingen, maar dat wil niet zeggen dat hierop de nadruk ligt. 

De gesprekspartner van Eindhoven geeft aan dat het vooral de vraag is wat er wettelijk wordt 

voorgeschreven met betrekking tot duurzaamheid. Momenteel is de ladder voor duurzame verste-

delijking wettelijk voorgeschreven in het Bro. Deze ladder voor duurzame verstedelijking kan ener-

zijds behoren tot de inhoudelijke duurzaamheidsdoelstellingen, anderzijds stelt deze ook eisen aan 

het proces. Veel hangt dus ook af van de invulling door het bestuursorgaan zelf. 

 

Op basis van de voorgaande analyseresultaten wordt aangenomen dat professionals die met de 

gemeentelijke omgevingsvisie te maken zullen krijgen, van mening zijn dat de omgevingsvisie zowel 

inhoudelijk als procesmatig een bijdrage kan leveren aan duurzaamheid. Enerzijds kunnen er dan 

ook inhoudelijke duurzaamheidsdoelstellingen in de omgevingsvisie worden gesteld, anderzijds 

kunnen eisen worden gesteld aan totstandkomingsprocessen en duidt het integrale karakter erop 

dat bij het formuleren van beleid rekening wordt gehouden met effecten van het beleid voor ande-

re domeinen, sectoren en tevens over de gemeentegrenzen heen gekeken wordt. 

9.4 Resumé 

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste bevindingen uit de empirische analyse per hypothese weerge-

ven. Wat opvalt, is dat de meeste gesprekspartners het over het algemeen eens zijn met de hypo-

thesen. Dit blijkt nogmaals als wordt gekeken naar tabel 9.1 (zie ommezijde), waarin de resultaten 

uit onderhavig hoofdstuk vereenvoudigd zijn weergegeven. Bovendien is in deze tabel te zien dat 

de omvang of stedelijkheid van een gemeente geen invloed heeft gehad op de uitkomsten van de 

empirische analyse. In het volgende hoofdstuk zullen echter nadere conclusies worden getrokken 

met betrekking tot deze hypothesen. Daarbij worden ook de resultaten uit de theoretische analyse 

en de context betrokken. 
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Tabel 9.1: Belangrijkste resultaten empirische analyse per hypothese 
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Hoofdstuk 10. Conclusies en aanbevelingen 
 

Nu zowel de theoretische als de empirische analyse heeft plaatsgevonden, is het mogelijk om con-

clusies te trekken en aanbevelingen te doen met betrekking tot de inhoud en vormgeving de ge-

meentelijke omgevingsvisie. In dit hoofdstuk zal per hypothese de theoretische analyse worden 

vergeleken met de empirische analyse. Specifiek wordt er gekeken of de hypothesen die zijn voort-

gekomen uit de theoretische analyse, ondersteund dan wel ontkracht worden door de bevindingen 

uit de empirische analyse. Deze conclusies samen gelden als aanbevelingen met betrekking tot de 

inhoud en vormgeving van de gemeentelijke omgevingsvisie. 

 

Hypothese 1: De gemeentelijke omgevingsvisie is een kaderstellend plan 

Uit de theoretische analyse is gebleken dat de gemeentelijke omgevingsvisie een kaderstellend 

plan is. Meerdere planners geven aan dat het strategische plan een kader vormt voor te nemen be-

sluiten (Albrechts, 2004; Faludi, 1989; 2000; Mastop & Faludi, 1997; Needham, Zwanikken, & Falu-

di, 1997). Mastop en Faludi (1997) geven daarnaast aan dat het strategische plan een richtlijn zal 

zijn en als bron van informatie dient voor navolgende besluiten. Het plan is gericht op actie, resul-

taat en uitvoering (Kaufman & Jacobs, 1987). 

 

De geïnterviewde professionals zijn het hier over het algemeen wel mee eens. Zij geven aan dat de 

omgevingsvisie een kader moet zijn voor nadere besluiten, waarbinnen initiatieven kunnen worden 

ontplooid en waarbinnen bestuursorganen zelf afwegingen kunnen maken omtrent deze initiatie-

ven. De gemeenten willen zelf het laatste oordeel vellen over de wenselijkheid en de doorgang van 

het initiatief. 

 

Op basis van het voorgaande kan worden gesteld dat de empirische bevindingen de eerste hypo-

these ondersteunen. Derhalve wordt aangenomen dat de omgevingsvisie een kaderstellend plan 

zal zijn, in die zin dat het de kaders vormt waarbinnen initiatieven kunnen worden ontplooid en het 

bestuursorgaan ruimte heeft om ten aanzien van deze initiatieven besluiten te nemen. 

 

Hypothese 2: De gemeentelijke omgevingsvisie is een indicatief plan  

In de literatuur zijn geen aanwijzingen gevonden om aan te nemen dat een strategisch plan bin-

dende voorschriften zal bevatten. Volgens een aantal geraadpleegde bronnen is een strategisch 

plan eerder indicatief en vormt het een richtlijn voor onderhandelingen met belanghebbenden (Al-

brechts, 2004; Faludi, 1989; 2000; Mastop & Faludi, 1997; Needham, Zwanikken & Faludi, 1997). 

 

De geïnterviewde professionals zijn het hier vrijwel unaniem mee eens. Zij vinden namelijk dat op 

strategisch niveau, het niveau van de omgevingsvisie, nog geen bindende uitspraken kunnen wor-

den gedaan en derhalve ook geen rechtsbescherming wordt geboden. De gemeentelijke omge-

vingsvisie zal volgens hen dan ook indicatief zal zijn. Daarnaast geven de bestuursorganen aan dat 

de omgevingsvisie wel bindend zal zijn voor het bestuursorgaan zelf. Volgens een aantal gespreks-

partners moet afwijken van de omgevingsvisie mogelijk zijn, mits het bestuursorgaan deze afwij-

king deugdelijk kan onderbouwen. Ook wordt geopperd dat de omgevingsvisie als een soort toet-

singskader kan worden gebruikt om afwijkingen van bestemmingsplannen te onderbouwen. 
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Op basis van het voorgaande kan worden gesteld dat de empirische bevindingen de tweede hypo-

these ondersteunen. Derhalve wordt aangenomen dat de gemeentelijke omgevingsvisie een indi-

catief plan zal zijn, in die zin dat deze geen bindende voorschriften bevat, maar wel bindend is voor 

het bestuursorgaan zelf. 

 

Hypothese 3: De gemeentelijke omgevingsvisie biedt een open wensbeeld voor de toekomst 

Uit de theoretische analyse is gebleken dat een strategisch plan geen eindbeeld vastlegt, maar een 

open toekomst biedt (Albrechts, 2004; Faludi, 1989; 2000; Mastop & Faludi, 1997; Needham, Zwa-

nikken, & Faludi, 1997). Het strategische plan geeft een wensbeeld voor de toekomst en beschrijft 

waar een bestuursorgaan met zijn beleid heen wil (Albrechts, 2004; Friedmann, 2004). 

 

Op het ministerie van Infrastructuur en Milieu na, zijn de geïnterviewde bestuursorganen het er 

unaniem over eens dat de gemeentelijke omgevingsvisie een open wensbeeld voor de toekomst 

biedt. Het ministerie vindt niet dat een omgevingsvisie per definitie geen open eindbeeld mag be-

vatten, maar wijst wel op het vorm- en inhoudsvrije karakter dat ze de omgevingsvisie wil meege-

ven. Gemeenten moeten er vrij in zijn om te kiezen voor een omgevingsvisie die bij haar beleid en 

de gemeente zelf past. De overige geïnterviewde professionals zijn van mening dat de omgevings-

visie een open wensbeeld dient te bevatten. Zodoende kan volgens hen voldoende ontwikkelings- 

en afwegingsruimte worden geboden in de visie, zonder dat er al te veel vastligt. 

 

Hoewel er een open wensbeeld wordt geschetst, moet het soms ook mogelijk zijn om wat concre-

tere uitspraken te doen in de omgevingsvisie zonder dat deze direct consequenties hebben voor de 

rechtsbescherming. Zo willen kleinere gemeenten vooral de huidige situatie beheren en ligt het 

eindbeeld daarmee min of meer vast. Gemeenten waar (gebieds)ontwikkelingen zullen gaan plaan-

vinden willen soms uitspraken doen in het belang van hun grondexploitatie (kostenverhaal of –

verevening), het beschermen van cultuurhistorische gebieden of gebouwen of het aangeven van 

een zoekgebied of wegtracé. Deze uitspraken kunnen redelijk concreet zijn, maar leggen nimmer 

een eindbeeld vast en bovendien is er geen rechtsbescherming aan verbonden. 

 

Op basis van het voorgaande kan worden gesteld dat de empirische bevindingen de derde hypo-

these ondersteunen. Derhalve wordt aangenomen dat de gemeentelijke omgevingsvisie een open 

wensbeeld biedt voor de toekomst, in die zin dat wordt aangegeven waar een gemeente naartoe 

wil, zonder dat het eindbeeld vastligt. Zodoende wordt voldoende ruimte geboden om op externe 

ontwikkelingen te reageren, initiatieven te ontplooien en afwegingen te maken ten aanzien van te 

nemen besluiten. 

 

Hypothese 4: De gemeentelijke omgevingsvisie is een dynamisch plan 

Een strategisch plan maakt volgens Needham, Zwanikken en Faludi (1997) onderdeel uit van een 

continu proces, waarbij de maatschappelijke en bestuurlijke situatie van tijd tot tijd verandert. Het 

is belangrijk dat een strategisch plan op de juiste manier meebeweegt met deze dynamiek, zodat 

de visie niet te snel veroudert. Enerzijds dient het plan dan ook niet te concreet te zijn en voldoen-

de ontwikkelings- en afwegingsruimte te bieden om in te kunnen spelen op ontwikkelingen die zich 

aandienen, anderzijds dient er binnen het plan voldoende ruimte te zijn voor uitwerking, afwijking 
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en herziening. Monitoring en evaluatie zijn daarbij onmisbaar (Albrechts, 2004; Needham, Zwanik-

ken, & Faludi, 1997). Uit het voorgaande en andere bevindingen uit de theoretische analyse blijkt 

dan ook dat een strategisch plan in meerdere opzichten dynamisch dient te zijn (Albrechts, 2004; 

Faludi, 1989; 2000; Mastop & Faludi, 1997; Needham, Zwanikken, & Faludi, 1997). 

 

De gesprekspartners zijn het er unaniem over eens dat de gemeentelijke omgevingsvisie een dy-

namisch plan dient te zijn. Zoals uit de vorige hypothesen al is gebleken zijn de gesprekspartners 

over het algemeen van mening dat de omgevingsvisie kaderstellend en indicatief dient te zijn en 

bovendien een open eindbeeld dient te bevatten. Dit impliceert dat in de omgevingsvisie niet al te 

concrete uitspraken kunnen worden gedaan. Hierdoor wordt de mogelijkheid geboden om met de 

omgevingsvisie op bepaalde ontwikkelingen te reageren. De omgevingsvisie zal voornamelijk ruim-

te moeten bieden voor veranderende wensen en behoeften van burgers, bedrijven en organisaties, 

zodat deze te allen tijde aan de hand van de omgevingsvisie kunnen zien welke initiatieven zij kun-

nen ontplooien. 

 

Naast de flexibiliteit die binnen de omgevingsvisie zelf wordt geboden, is het belangrijk dat het in-

strument zelf ook dynamisch is, in die zin dat deze kan worden herzien wanneer dit noodzakelijk 

wordt geacht. Vooral veranderingen in de politiek-bestuurlijke situatie of met betrekking tot be-

paalde trends ontwikkelingen kunnen een herziening vereisen. Verschillende gesprekspartners wij-

zen dan ook, net zoals diverse planners uit de planningsliteratuur, op het belang van monitoring en 

evaluatie. Monitoring is volgens deze gesprekspartners een continu proces. De evaluatie zal perio-

diek plaatsvinden. Aan welke termijn hierbij gedacht kan worden, verschilt per organisatie en de 

beschikbare capaciteit. Wat vast staat, is dat op den duur dusdanig veel veranderingen hebben 

plaatsgevonden dat het noodzakelijk is om de omgevingsvisie te herzien. 

 

Of dit een partiële herziening zal zijn of een herziening van de volledige visie, zal eveneens per or-

ganisatie verschillen. Een aantal gesprekspartners geeft concreet aan dat ze graag zou willen zien 

dat het mogelijk is om een omgevingsvisie partieel te herzien. Het ministerie van Infrastructuur en 

Milieu zal de mogelijkheid bieden om een omgevingsvisie partieel te herzien, maar niet verplichten. 

Zodoende zijn gemeenten vrij om te kiezen voor een volledige dan wel partiële herziening, naar ge-

lang (op dat moment) het beste bij de organisatie past. 

 

Op basis van het voorgaande kan worden gesteld dat de empirische bevindingen de vierde hypo-

these ondersteunen. Derhalve wordt aangenomen dat de gemeentelijke omgevingsvisie een dy-

namisch plan zal zijn, in die zin dat binnen het plan voldoende ruimte wordt geboden om verande-

rende wensen en behoeften op te vangen, alsmede in die zin dat de visie partieel herzien kan wor-

den om zodoende nieuwe ontwikkelingen en trends in de omgevingsvisie op te nemen. Monitoring 

en evaluatie zijn inherent aan de actualiteit en daarmee kwaliteit van de omgevingsvisie. 

 

Hypothese 5: De gemeentelijke omgevingsvisie bevat een visie voor de lange termijn (10 tot 20 jaar) 

In de planningsliteratuur is te zien dat strategische plannen over het algemeen geen concrete loop-

tijd kennen. De looptijd is namelijk afhankelijk van de ontwikkelingen die men tracht te bereiken 

middels het strategische plan (Albrechts, 2004; Faludi, 1989; 2000; Mastop & Faludi, 1997; Need-
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ham, Zwanikken, & Faludi, 1997). De Roo en Voogd (2007) geven aan dat de looptijd van een stra-

tegisch plan afhankelijk is van de functie die het heeft: een spiegelplan heeft betrekking op een ge-

neratie, een vensterplan biedt zelfs een doorkijk naar een volgende generatie. 

 

De duur van een generatie is in de theoretische analyse bepaald op twintig tot vijfentwintig (De-

vine, z.d.; Wikipedia The Free Encyclopedia, 2013). Afhankelijk van belangrijke ontwikkelingen, ge-

beurtenissen en culturele veranderingen kan een generatie ook korter duren. Op basis van een 

aantal literatuurbronnen is voorts bepaald dat een visie op strategisch niveau minimaal tien jaar en 

maximaal twintig jaar na vaststelling van de visie dient te bestrijken (Friedmann, 2004; Van Tilburg, 

2012). Een doorkijk naar vijfentwintig tot dertig jaar na vaststelling van de visie werd op basis van 

die bronnen als nauwelijks realistisch beschouwd. Daarom is gesteld dat de omgevingsvisie een vi-

sie is voor de lange termijn, waarbij kan worden gedacht aan tien tot twintig jaar. Zoals hierboven 

al is gezegd, is deze looptijd niet concreet en vormt het eerder een richtlijn dan een verplichting. 

 

Uit de empirische bevindingen is gebleken dat veel gesprekspartners inderdaad van mening zijn dat 

een omgevingsvisie geen concrete looptijd dient te bevatten. De looptijd van de omgevingsvisie 

dient volgens een aantal van hen aan te sluiten bij een behoefte, de maatschappelijke dynamiek en 

de projecten die men binnen de looptijd van de visie wil realiseren. Het ministerie van Infrastruc-

tuur en Milieu geeft aan dat de omgevingsvisie ook op dit vlak vormvrij is en dat gemeenten zelf 

dienen te bepalen welke looptijd het beste bij de gemeente, het gewenste toekomstbeeld en de 

daarbij behorende ontwikkelingen past. 

 

Over het algemeen wordt gesproken van een visie met een looptijd van minimaal tien jaar. Een 

aantal gesprekspartners geeft aan deze tijd nodig te hebben om bepaalde doelstellingen te berei-

ken. Het gaat hierbij om concrete projecten en opgaven om bepaalde vraagstukken op te lossen. 

De omgevingsvisie kan daarnaast een doorkijk bieden van enkele jaren. Ook over de periode die 

een eventuele doorkijk zou kunnen bestrijken, heerst verdeeldheid. Over het algemeen geven de 

meeste gesprekspartners aan dat de omgevingsvisie betrekking dient te hebben op een termijn van 

tien tot vijftien jaar na vaststelling van de omgevingsvisie, met een doorkijk van enkele jaren (tot 

ongeveer twintig jaar na vaststelling van de omgevingsvisie). 

 

Op basis van het voorgaande kan worden gesteld dat de empirische bevindingen de vijfde hypothe-

se ondersteunen. Derhalve wordt aangenomen dat de gemeentelijke omgevingsvisie een plan zal 

zijn voor de lange termijn, waarbij kan worden gedacht aan een termijn van tien tot twintig jaar. 

Deze looptijd is echter niet concreet, maar afhankelijk van de dynamiek van de maatschappij, ver-

anderende wensen en behoeften, nieuwe ontwikkelingen, culturele veranderingen, te bewerkstel-

ligen ontwikkelingen, enzovoorts. De looptijd is dus afhankelijk van een behoefte; enerzijds de be-

hoefte om voor een bepaalde periode beleid vast te stellen en doelen te bepalen waar men aan 

het eind van die periode wil staan, anderzijds kan na verloop van tijd de behoefte ontstaan om de 

visie (partieel) te herzien om zodoende beter aan te sluiten bij de actualiteit en nieuwe voorziene 

ontwikkelingen. Bovendien zal het beleid zelf betrekking hebben op een periode van tien tot vijf-

tien jaar na vaststelling van de omgevingsvisie en wordt daarnaast een globale doorkijk geboden 

naar de periode van vijftien tot twintig jaar na vaststelling van de omgevingsvisie. 
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Hypothese 6: De gemeentelijke omgevingsvisie bevat diverse typen uitspraken 

Uit de theoretische analyse is gebleken dat er over het algemeen vier typen uitspraken zijn die bin-

nen een strategisch plan terugkomen. Mastop en Faludi (1997) maken hierbij onderscheid tussen 

verklarende uitspraken, vooruitlopende uitspraken, voornemens en operationele uitspraken. Zoals 

in hoofdstuk 7 reeds is aangegeven heeft deze vierdeling ertoe geleid dat hypothese 6 verder is 

onderverdeeld in vier subhypothesen, die kort gezegd op het volgende neerkomen: 

▪ Subhypothese 6a: De gemeentelijke omgevingsvisie bevat uitspraken met betrekking tot de hui-

dige situatie; 

▪ Subhypothese 6b: De gemeentelijke omgevingsvisie bevat uitspraken met betrekking tot toe-

komstige ontwikkelingen; 

▪ Subhypothese 6c: De gemeentelijke omgevingsvisie bevat uitspraken met betrekking tot de ge-

wenste toekomstige situatie; 

▪ Subhypothese 6d: De gemeentelijke omgevingsvisie bevat uitspraken met betrekking tot de uit-

voering. 

 

Uitspraken met betrekking tot de huidige situatie (verklarende uitspraken) 

De verklarende uitspraken hebben volgens Mastop en Faludi betrekking op het verklaren van de 

huidige situatie, ontwikkelingen, trends en knelpunten. Een SWOT-analyse of environmental scan 

kan helpen om de huidige situatie te beschrijven (Albrechts, 2004; Brooks, 2002; Kaufman & Ja-

cobs, 1987). Op die manier leert een gemeente de samenleving beter te begrijpen in de context 

van de fysieke leefomgeving en ontstaat inzicht in daadwerkelijke problemen en knelpunten. 

 

Uit de empirische analyse is gebleken dat de meeste gesprekspartners van mening zijn dat verkla-

rende uitspraken inderdaad in de gemeentelijke omgevingsvisie thuishoren. Ze vormen de basis om 

vervolgens keuzen (de voornemens) te kunnen motiveren. Een enkele gesprekspartner geeft aan 

dat de SWOT-analyse hierbij kan worden gebruikt. Daarnaast benadrukken enkele gesprekspart-

ners dat een beschrijving van de huidige situatie wel nodig is, maar dat hier geen ellenlange lappen 

tekst aan hoeven te worden gewijd. Anders wordt het document omgevingsvisie wellicht te om-

vangrijk, niet leesbaar en slecht hanteerbaar. 

 

Op basis van het voorgaande kan worden gesteld dat de empirische bevindingen hypothese 6a on-

dersteunen. Dat betekent dat uitspraken met betrekking tot de huidige situatie in de gemeentelijke 

omgevingsvisie zullen terugkomen. Het verdient wel de aanbeveling om een beschrijving van de 

huidige situatie beknopt te houden, ten behoeve van de leesbaarheid en hanteerbaarheid van het 

product. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu geeft daarnaast aan dat gemeenten niet ver-

plicht zijn om een beschrijving van de huidige situatie in de omgevingsvisie op te nemen, maar ver-

trouwt er wel op dat de huidige situatie is meegenomen bij de afwegingen die binnen de omge-

vingsvisie worden gemaakt. 

 

Uitspraken met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen (vooruitlopende uitspraken) 

De vooruitlopende uitspraken hebben volgens Mastop en Faludi betrekking op de toekomstige 

maatschappelijke ontwikkelingen en trends. Het gaat hierbij volgens Albrechts (2004) om externe 

trends, veranderingen, ontwikkelingen, machtsverschillen, verplichtingen en instrumenten. Bij deze 
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uitspraken dient voldoende rekening te worden gehouden met onzekerheden. Volgens Needham, 

Zwanikken en Faludi (1997) dient het strategische plan de juiste informatie en scenario’s te ver-

strekken waarmee initiatiefnemers rekening dienen te houden. Albrechts (2004) is van mening dat 

de verklarende uitspraken (hypothese 6a) en de vooruitlopende uitspraken (hypothese 6b) geza-

menlijk een goede analyse bevatten van de processen die de omgeving bepalen. 

 

Uit de interviews en de analyse hiervan blijkt dat vrijwel iedere gesprekspartner van mening is dat 

vooruitlopende uitspraken in de omgevingsvisie kunnen worden opgenomen. Het ministerie van 

Infrastructuur en Milieu staat neutraal tegenover hypothese 6b. De gesprekspartner van het minis-

terie geeft namelijk aan dat de omgevingsvisie vorm- en inhoudsvrij zal zijn en gemeenten derhalve 

zelf kunnen kiezen of ze ook een beschrijving van externe trends en ontwikkelingen meenemen in 

de omgevingsvisie. De overige gesprekspartners zien het belang ervan in om een beschrijving van 

de toekomstige ontwikkelingen en trends in de gemeentelijke omgevingsvisie op te nemen. Net als 

de beschrijving van de huidige situatie worden uitspraken over trends en ontwikkelingen gezien als 

de basis om vervolgens keuzen (de voornemens) te kunnen motiveren. Dit komt dan ook overeen 

met hetgeen Albrechts (2004) ook al stelde. Overigens wordt ook voor dit type uitspraken door en-

kele gesprekspartners benadrukt dat ze slechts beknopt in de omgevingsvisie hoeven terug te ko-

men, ten behoeve van de leesbaarheid en hanteerbaarheid van het product. 

 

Op basis van het voorgaande kan worden gesteld dat de empirische bevindingen hypothese 6b on-

dersteunen. Derhalve wordt aangenomen dat uitspraken omtrent toekomstige trends en ontwikke-

lingen een plaats krijgen binnen de gemeentelijke omgevingsvisie, waarbij dient te worden opge-

merkt dat deze uitspraken slechts beknopt dienen te worden weergegeven. 

 

Uitspraken met betrekking tot de gewenste situatie (voornemens) 

De voornemens bevatten volgens Mastop en Faludi de ambities en wensbeelden van de betreffen-

de gemeenten. Het strategische plan is immers, zoals in hoofdstuk 4 reeds is besproken, een plan 

om strategische keuzen te maken. Dit wordt in de kabinetsnotitie ‘Stelselwijziging Omgevingsrecht’ 

benadrukt: “de integrale omgevingsvisie is een strategisch plan waarin een bestuursorgaan keuzen 

in de fysieke leefomgeving in samenhang beschrijft” (Kamerstukken II, 2011-2012c, p. 11). 

 

De gesprekspartners zijn het unaniem eens met hypothese 6c dat voornemens een plaats in de 

omgevingsvisie dienen te krijgen. Een aantal gesprekspartners geeft zelfs expliciet aan dat de na-

druk van de omgevingsvisie op dit type uitspraken komt te liggen. Het is immers een instrument 

om keuzen te maken ten aanzien van de gewenste fysieke leefomgeving. Het ministerie van Infra-

structuur en Milieu staat neutraal ten opzichte van de hypothesen 6a en 6b, maar is nadrukkelijk 

voorstander van hypothese 6c. De visie moet namelijk voldoen aan de eisen die in de nieuwe Om-

gevingswet zullen worden gesteld. Zoals het er nu naar uitziet bevat deze conceptwettekst de vol-

gende bepaling ten aanzien van de omgevingsvisie: “De omgevingsvisie bevat de hoofdlijnen van 

de voorgenomen ontwikkeling van het grondgebied en de hoofdzaken van het voor de fysieke leef-

omgeving te voeren integrale beleid” (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2013a). Hoewel hier 

niet expliciet iets wordt gezegd over wensbeelden, mag worden aangenomen dat deze voorgeno-

men ontwikkeling van het grondbeleid en de hoofdzaken van het te voeren beleid voortkomen uit 
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keuzen en wensen van het bestuursorgaan en dat het beleid derhalve zinspeelt op de gewenste 

toekomstige situatie. 

 

Op basis van het voorgaande kan worden gesteld dat de empirische bevindingen hypothese 6c on-

dersteunen. Derhalve wordt aangenomen dat uitspraken met betrekking tot de gewenste situatie 

en de ambities van het bestuursorgaan met betrekking tot de fysieke leefomgeving een plaats krij-

gen binnen de gemeentelijke omgevingsvisie. De nadruk van de omgevingsvisie ligt nota bene op 

deze uitspraken. 

 

Uitspraken met betrekking tot de uitvoering (operationele uitspraken) 

De operationele uitspraken hebben volgens Mastop en Faludi betrekking op de wijze waarop het 

bestuursorgaan de voornemens wil bereiken en bevatten dan ook een uitvoeringsstrategie. In 

hoofdstuk 4 is de vraag gesteld of hier ook kosten, een fasering en begroting aan kunnen worden 

gekoppeld. 

 

Uit de empirische analyse blijkt dat de meeste gesprekspartners van mening zijn dat de operatione-

le uitspraken in de omgevingsvisie kunnen terugkomen. Dergelijke uitspraken dienen echter glo-

baal en niet te gedetailleerd te zijn. Een concrete en gedetailleerde uitwerking van de visie vindt 

volgens de meeste gesprekspartners namelijk plaats in programma’s, waarin tevens de kosten, be-

groting, fasering en taakverdeling worden opgenomen. Een concrete uitwerking van de omgevings-

visie zou op eenzelfde manier kunnen worden vormgegeven als momenteel gebeurt in de uitvoe-

ringsparagraaf van de structuurvisie. Deze zou onder de werking van de nieuwe Omgevingswet de 

status van een programma kunnen aannemen. De gesprekspartners geven aan dat het de voorkeur 

verdient om operationele uitspraken in de programma’s op te nemen, maar het is wel belangrijk 

om binnen de omgevingsvisie een relatie te leggen met de programma’s. Het ministerie van Infra-

structuur en Milieu staat neutraal ten opzichte van subhypothese 6d en wijst op het vorm- en in-

houdsvrije karakter van de omgevingsvisie. 

 

Op basis van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat de empirische bevindingen hypothese 

6d slechts voor een deel ondersteunen. Hoewel de meeste gesprekspartners het eens zijn met de 

stelling, geven ze aan dat ze operationele uitspraken liever zien terugkomen in de programma’s die 

worden opgesteld ter uitwerking van de omgevingsvisie. In de omgevingsvisie wordt voorts de link 

gelegd met de uitvoeringsplannen en –programma’s. Het gaat bij deze link om globale uitspraken 

en er wordt dan ook niet in detail ingegaan op de uitvoeringsstrategie. In die zin wordt dan ook 

aangenomen dat operationele uitspraken in de omgevingsvisie kunnen terugkomen, mits ze niet te 

gedetailleerd zijn, maar dat ze bij voorkeur in (uitvoerings)plannen en -programma’s worden opge-

nomen. 

 

Hypothese 7: De gemeentelijke omgevingsvisie is gebiedsdekkend 

In de kabinetsnotitie ‘Stelselwijziging Omgevingsrecht’ (Kamerstukken II, 2011-2012c) is opgeno-

men dat de gemeentelijke omgevingsvisie gebiedsdekkend zal zijn. In de planningsliteratuur is wei-

nig te vinden over het dekkingsgebied van een strategisch plan. Albrechts (2004) stelt dat een stra-

tegisch plan zich richt op een aantal strategische gebieden met kernproblemen. Needham, Zwanik-
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ken en Faludi (1997) geven aan dat een strategisch plan fysieke ontwikkelingen in bepaalde gebie-

den in een bepaalde richting kan sturen. Bij beide bronnen is niet duidelijk of deze strategische ge-

bieden in opzichzelfstaande plannen worden behandeld of onderdeel uitmaken van een groter 

strategisch plan dat voor een groter dekkingsgebied geldt. Gezien de context en conform de ge-

noemde kabinetsnotitie wordt van het tweede uitgegaan. 

 

De gesprekspartners zijn het vrijwel unaniem eens met de stelling dat de gemeentelijke omge-

vingsvisie gebiedsdekkend zal zijn. Het werken met deelvisies is volgens de gesprekspartners van 

de kleine gemeenten niet mogelijk omdat de aspecten en belangen die in de omgevingsvisie terug-

komen, overlap met elkaar vertonen en nauwelijks een fysieke grens kennen. Volgens een aantal 

gesprekspartners is het zelfs nodig om over de gemeentegrenzen heen te kijken, ook als deze ge-

meentegrenzen tevens landsgrenzen zijn. 

 

Een groot aantal gesprekspartners is daarnaast van mening dat een omgevingsvisie gebiedsgericht 

uitgewerkt dient te worden in operationele plannen en programma’s. Dit komt overeen met het-

geen door Albrechts (2004) en Needham et al. (1997) wordt gesteld; de omgevingsvisie omvat het 

gehele grondgebied van de gemeente, maar richt zich in beginsel op strategische gebieden met 

knelpunten en deze worden in plannen en programma’s verder uitgewerkt. 

 

De gesprekspartners van de kleine gemeenten gaan hier niet expliciet op in. Dit kan erop duiden 

dat de behoefte om een omgevingsvisie gebiedsgericht uit te werken, samenhangt met het aantal 

strategische gebieden met knelpunten (of ontwikkelingen) binnen de gemeente waarvoor men be-

leid wil formuleren. Zoals de gesprekspartners van de kleine gemeenten in hoofdstuk 8 immers al 

hebben aangegeven, worden in die gemeenten weinig ontwikkelingen of knelpunten verwacht. 

Wellicht is er daardoor in de gemeenten minder behoefte aan een gebiedsgerichte uitwerking van 

de visie. 

 

De aanname dat het gebiedsgericht uitwerken van de omgevingsvisie samenhangt met de voorzie-

ne ontwikkelingen en knelpunten, wordt voor een deel bevestigd als wordt gekeken naar de mid-

delgrote en grote gemeenten. De gesprekspartners van de betreffende gemeenten geven namelijk 

expliciet aan waarde te hechten aan een gebiedsgerichte uitwerking van de omgevingsvisie voor 

gebieden waar een andere dynamiek aan de orde is en andere ontwikkelingen en belangen spelen. 

 

Op basis van het voorgaande kan worden gesteld dat de empirische bevindingen de zevende hypo-

these ondersteunen. Derhalve wordt aangenomen dat de omgevingsvisie een gebiedsdekkend plan 

zal zijn, dat gebiedsgericht uitgewerkt kan worden naargelang hier behoefte aan ontstaat. Wel 

wordt door enkele gesprekspartners benadrukt dat een gebiedsgerichte uitwerking van de visie er 

niet toe mag leiden dat gebieden geïsoleerd worden benaderd. Het ministerie van Infrastructuur 

en Milieu geeft aan dat middels de nieuwe Omgevingswet de mogelijkheid wordt geboden om de 

omgevingsvisie gebiedsgericht uit te werken in plannen en programma’s. 
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Hypothese 8: De gemeentelijke omgevingsvisie is een integraal plan 

Uit de kabinetsnotitie ‘Stelselwijziging Omgevingsrecht’ is gebleken dat de omgevingsvisie een in-

tegraal plan dient te zijn (Kamerstukken II, 2011-2012c). Ook in de planningsliteratuur worden 

aanwijzingen gevonden dat een strategisch plan integraal van aard is (Albrechts, 2004; Faludi, 

1989; 2000; Mastop & Faludi, 1997; Needham, Zwanikken, & Faludi, 1997). Door middel van een 

integraal plan kunnen integrale afwegingen gemaakt worden ten aanzien van deze complexe situa-

ties, waarbij belangen van meerdere sectoren en actoren met elkaar verstrengeld zijn. In hoofdstuk 

5 is reeds gebleken dat er twee typen integratie mogelijk zijn, te weten verticale (interne) horizon-

tale en (externe) integratie. Voor ieder type is een afzonderlijke subhypothese opgenomen bij de 

hoofdhypothese. Zodoende ontstaat de onderstaande stelling. 

De gemeentelijke omgevingsvisie is een integraal plan: 

▪ Subhypothese 8a: in die zin dat er horizontale integratie zal plaatsvinden middels harmonisatie 

waar dit noodzakelijk is en coördinatie van de overige omgevingsaspecten; 

▪ Subhypothese 8b: er vindt geen verticale integratie plaats. 

 

Horizontale integratie (subhypothese 8a) 

Uit de theoretische analyse is gebleken dat er binnen de planningsliteratuur veel voorstanders zijn 

voor horizontale integratie. Zo geven Albrechts et al. (2003) aan dat het verstandig is om sociaal-

culturele, economische en omgevingsaspecten in een strategisch plan te integreren. Horizontale 

integratie kan op grofweg vier verschillende wijzen geschieden, te weten samenvoeging zonder 

wijzigingen, coördinatie, harmonisatie en codificatie (Backes, 2011; Faure, 2000). Het is echter las-

tig om ‘alle’ aspecten in een strategisch plan te integreren (Coenen & Janssens, 1999; Friedmann, 

2004; Needham, Zwanikken, & Faludi, 1997). Deze vorm van integratie, door Faure (2000) betiteld 

als codificatie, is te ambitieus en zal dan ook niet aan de orde zijn. Needham et al. (1997) zijn van 

mening dat alle afzonderlijke aspecten op elkaar afgestemd dienen te worden. Dit kan middels 

harmonisatie of coördinatie. Samenvoeging zonder wijzigingen valt daarmee ook af. Coenen en 

Janssens (1999) zijn van mening dat bepaalde onderdelen die wel samenhang met elkaar vertonen, 

geïntegreerd dienen te worden binnen het plan zodat een integrale afweging ten aanzien van deze 

aspecten mogelijk is. Zodoende is aangenomen dat binnen de omgevingsvisie alle omgevingsaspec-

ten ten minste met elkaar dienen te worden gecoördineerd, en de aspecten die duidelijk samen-

hang met elkaar vertonen dienen te worden geharmoniseerd. 

 

De gesprekspartners zijn het unaniem eens dat samenvoeging zonder wijzigingen niet aan de orde 

zal zijn, omdat deze wijze van integreren nog te sectoraal van aard is. Bovendien staat hierbij de in-

tegratie van planvormen centraal, terwijl volgens Coenen en Janssens (1999) de integratie van be-

sluitvorming centraal dient te staan. De meeste organisaties zijn het wel met de planningsliteratuur 

eens dat codificatie te ambitieus is. Bovendien is de herziening van een gecodificeerd plan lastig, 

omdat de geïntegreerde omgevingsaspecten wellicht niet meer afzonderlijk zichtbaar zijn. Een par-

tiële herziening van de omgevingsvisie wordt hierdoor dus bemoeilijkt en zal in dat geval veel tijd 

en geld kosten. Vrijwel alle gesprekspartners geven dan ook aan dat harmonisatie de voorkeur ver-

dient. De gesprekspartners van de gemeente Peel en Maas willen streven naar harmonisatie, maar 

vinden coördinatie ook al een hele stap. 
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Op basis van het voorgaande kan worden gesteld dat de empirische bevindingen subhypothese 8a 

gedeeltelijk ondersteunen. Binnen de geïnterviewde organisaties overheerst namelijk de opvatting 

dat harmonisatie van de omgevingsaspecten binnen de gemeentelijke omgevingsvisie de voorkeur 

verdient. Derhalve is het wellicht verstandig om deze subhypothese enigszins te nuanceren: binnen 

de omgevingsvisie zal horizontale integratie plaatsvinden, waarbij zo veel mogelijk aspecten met 

elkaar worden geharmoniseerd en waar dit niet mogelijk of te lastig is worden aspecten minimaal 

met elkaar gecoördineerd. 

 

Verticale integratie (subhypothese 8b) 

Uit de theoretische analyse en de context is gebleken dat verticale integratie niet aan de orde zal 

zijn. Zo blijkt uit de conceptwettekst van de Omgevingswet dat er op gemeentelijk niveau onder-

scheid wordt gemaakt tussen drie afzonderlijke planvormen op drie abstractieniveaus, te weten de 

omgevingsvisie op strategisch niveau, het omgevingsplan op tactisch niveau en de programma’s op 

operationeel niveau. Bovendien is in de conceptwettekst opgenomen dat de verantwoordelijkheid 

voor de uitvoering van deze plannen bij verschillende bestuursorganen ligt, wat verticale integratie 

bemoeilijkt. Janin Rivolin (2008) en Needham et al. (1997) wijzen op deze juridische tegenstrijdig-

heden. In de theorie is steun gevonden voor afzonderlijke plannen op de verschillende abstractie-

niveaus. Zo geeft Faludi (1989) aan dat hybride plannen niet wenselijk zijn, omdat deze vroeg of 

laat te maken zullen krijgen met tegenstrijdigheden tussen de functies van het plan op diverse ab-

stractieniveaus. Coenen en Janssens (1999) vinden vooral de stap tussen strategievorming en de 

uitvoering ervan te groot. 

 

De gesprekspartners zijn het er unaniem over eens dat verticale integratie niet aan de orde zal zijn. 

De meeste gesprekspartners geven aan dat het huidige systeem met de verhoudingen tussen de 

structuurvisie op strategisch niveau, het bestemmingsplan op tactisch niveau en uitvoeringsplan-

nen op operationeel niveau, prima werkt en ook in de nieuwe Omgevingswet terug zou moeten 

komen. Een allesomvattend plan waarin de drie abstractieniveaus worden ondergebracht, is niet 

zinvol en onpraktisch. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu geeft bovendien aan dat wanneer 

een plan horizontale integratie nastreeft, het niet altijd mogelijk is om op ieder abstractieniveau 

horizontale integratie te bewerkstelligen. Iedere sector en elk thema heeft immers een eigen dy-

namiek, waardoor er niet altijd samenhang is tussen alle aspecten van de fysieke leefomgeving. 

Voor sommige omgevingsaspecten is het dan ook verstandiger om afzonderlijke uitvoeringsplan-

nen op te stellen. Bovendien zijn er bepaalde omgevingsaspecten die op basis van Europese wetge-

ving een eigen plan of programma vragen (Kamerstukken II, 2011-2012c). 

 

Op basis van het voorgaande kan worden gesteld dat de empirische bevindingen de tweede subhy-

pothese ondersteunen. Derhalve wordt aangenomen dat verticale integratie, in die zin dat plan-

vormen op diverse abstractieniveaus worden samengevoegd tot een allesomvattend plan, niet aan 

de orde zal zijn ten aanzien van de gemeentelijke omgevingsvisie. 

 

Hypothese 9: De gemeentelijke omgevingsvisie draagt vooral procesmatig bij aan duurzaamheid 

In hoofdstuk 6 is reeds een beschouwing gegeven van de eigenschappen van duurzaamheid en 

duurzame ontwikkeling. Kort samengevat is duurzame ontwikkeling een ontwikkeling voor de lange 
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termijn, die gehandhaafd wordt en niet aan kwaliteit zal verliezen, geen schade aan het milieu ver-

oorzaakt en rekening houdt met de gevolgen voor toekomstige generaties, andere schaalniveaus 

en andere sectoren of domeinen (Hornsby, 2005; Rotmans, 2003; Van Dale Uitgevers, 2013). Ook 

het strategische plan is gericht op de lange termijn (tien tot twintig jaar), is dynamisch waardoor de 

kwaliteit (actualiteit) behouden blijft en is integraal, waardoor bij strategische keuzen rekening 

wordt gehouden met andere sectoren, domeinen, generaties en schaalniveaus. Wellicht dat een 

strategische keuze of een strategisch plan dan ook per definitie duurzaam is. 

 

De omgevingsvisie dient ook een bijdrage te leveren aan duurzaamheid (Kamerstukken II, 2011-

2012c). Duurzaamheid kan op twee wijzen terugkomen in de omgevingsvisie. Enerzijds kunnen 

concrete duurzaamheidsdoelstellingen in de visie worden opgenomen, zoals het streven naar een 

energieneutrale gemeente. Anderzijds kan een omgevingsvisie ook als instrument zelf een bijdrage 

leveren aan duurzame ontwikkeling, doordat strategische en weloverwogen keuzen worden ge-

maakt voor de langere termijn, waarbij ook consequenties voor andere omgevingsaspecten wor-

den betrokken. Volgens de theoretische analyse is gebleken dat de omgevingsvisie voornamelijk 

procesmatig een bijdrage levert aan duurzame ontwikkeling. 

 

Uit de empirische analyse is gebleken dat de geïnterviewde organisaties verdeeld zijn over de stel-

ling dat de gemeentelijke omgevingsvisie voornamelijk procesmatig een bijdrage levert aan duur-

zaamheid. Wat over het algemeen wel geldt, is dat men inziet dat de gemeentelijke omgevingsvisie 

in ieder geval procesmatig een bijdrage levert aan duurzaamheid. Vooral het integrale karakter van 

de gemeentelijke omgevingsvisie draagt hieraan bij. Er wordt door verschillende gesprekspartners 

op gewezen dat duurzaamheid binnen vrijwel ieder thema binnen de omgevingsvisie zal terugko-

men, in die zin dat bij het beleid ten aanzien van deze thema’s steeds rekening zal worden gehou-

den met toekomstige generaties. Daarnaast wordt door enkele gesprekspartners aangegeven dat 

over de gemeentegrenzen heen gekeken dient te worden, zodat het eigen beleid op het beleid van 

aangrenzende gemeenten, hogere overheden en eventueel buitenlandse regio’s afgestemd kan 

worden. Ook dit draagt bij aan duurzame ontwikkeling. 

 

Een aantal gesprekspartners is daarnaast van mening dat ook inhoudelijke duurzaamheidsdoelstel-

lingen in de gemeentelijke omgevingsvisie kunnen terugkomen. Als inhoudelijke duurzaamheids-

doelstellingen worden bijvoorbeeld genoemd duurzaam ruimtegebruik, ruimtelijke kwaliteit en de 

ladder voor duurzame verstedelijking, die momenteel in het Besluit ruimtelijke ordening is opge-

nomen. Inhoudelijke duurzaamheidsdoelstellingen zoals de ladder voor duurzame verstedelijking 

kunnen echter ook eisen stellen aan het proces, waardoor ze tegelijk procesmatig een bijdrage le-

veren aan duurzame ontwikkeling. 

 

Op basis van het voorgaande kan worden gesteld dat de empirische bevindingen de negende hypo-

these voor een deel ondersteunen. Dat het instrument omgevingsvisie procesmatig een bijdrage 

levert aan duurzaamheid, staat buiten kijf. Dat komt met name terug in het integrale karakter van 

de omgevingsvisie. De omgevingsvisie biedt namelijk een kader voor strategische keuzen, waarbij 

rekening wordt gehouden met allerlei omgevingsaspecten, beleid van andere overheden en toe-

komstige generaties. Daarnaast kunnen in de omgevingsvisie ook inhoudelijke duurzaamheidsdoel-
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stellingen worden gesteld, zoals het nastreven van duurzaam ruimtegebruik en ruimtelijke kwali-

teit. Sommige duurzaamheidsdoelstellingen kunnen zelfs inhoudelijk van aard zijn, maar tegelijk 

eisen stellen aan totstandkomingsprocessen. De negende hypothese zal dus enigszins genuanceerd 

worden, door te stellen dat de omgevingsvisie zowel inhoudelijk als procesmatig een bijdrage kan 

leveren aan duurzaamheid. 

 

Aanvullende conclusies 

Naast de conclusies die zijn getrokken ten aanzien van de hypothesen, kunnen er ook nog enkele 

andere conclusies worden getrokken in dit onderzoek. In hoofdstuk 8 is namelijk aangegeven dat er 

wellicht bepaalde aspecten van invloed zouden kunnen zijn op de empirische bevindingen in dit 

hoofdstuk. Het gaat hierbij om onder andere de omvang van de geïnterviewde gemeenten (qua 

oppervlakte en inwoneraantal), de stedelijkheidsgraad van deze gemeenten, de voorkennis ten 

aanzien van de nieuwe Omgevingswet en de omgevingsvisie, en de voorziene ontwikkelingen in de 

betreffende gemeente dan wel provincie.  

 

Op basis van de analyse van de resultaten van de interviews kan worden gesteld dat er geen aan-

wijzingen zijn gevonden dat de aspecten omvang en stedelijkheidsgraad van invloed zijn geweest 

op de resultaten. Uiteraard is de aanwezige voorkennis van de Omgevingswet en de omgevingsvisie 

van invloed geweest op de gegeven antwoorden, maar aangezien de gesprekspartners allen over 

voorkennis op hoofdlijnen beschikten zijn de omstandigheden gelijk en derhalve hoeft met dit as-

pect geen rekening te worden gehouden. Natuurlijk beschikt het ministerie van Infrastructuur en 

Milieu wel over voorkennis, aangezien dit ministerie de nieuwe Omgevingswet voorbereid. Zoals 

ter plekke ook is aangegeven, is hiermee rekening gehouden tijdens de analyse van de interviewre-

sultaten. 

 

Met betrekking tot de voorziene ontwikkelingen binnen de steekproefcases kan worden gesteld 

dat dit aspect alleen bij de zevende hypothese wellicht van enige invloed is geweest. De gespreks-

partners van de grote en middelgrote gemeenten geven immers aan behoefte te hebben aan een 

gebiedsgerichte uitwerking van de omgevingsvisie. Uit het interview is niet duidelijk naar voren ge-

komen of dit te maken heeft met het feit dat in deze gemeenten ook meerdere (grootschalige) 

ontwikkelingen aan de orde zijn, waardoor het wellicht eerder lonend zal zijn om gebiedsgerichte 

uitvoeringsprogramma’s op te stellen dan wanneer er nauwelijks ontwikkelingen aan de orde zijn. 

In de kleine gemeenten zijn nauwelijks ontwikkelingen voorzien en als er al ontwikkelingen aan de 

orde zijn, zijn dit kleinschalige ontwikkelingen. De gesprekspartners van de kleine gemeenten heb-

ben niets gezegd over een gebiedsgerichte uitwerking van de omgevingsvisie. 

 

Wellicht is er dus een verband tussen de voorziene ontwikkelingen en de behoefte aan een ge-

biedsgerichte uitwerking van de omgevingsvisie: hoe meer ontwikkelingen in de omgevingsvisie 

voorzien zijn en hoe groter de omvang van deze ontwikkelingen, des te meer hebben gemeenten 

behoefte aan een gebiedsgerichte uitwerking van de omgevingsvisie. Dit verband wordt veronder-

steld, maar is niet bevestigd. Het zou immers ook toeval kunnen zijn dat gesprekspartners van de 

grote en middelgrote gemeenten hier wel over hebben gesproken en die van de kleine gemeenten 

niet. Wellicht dat in een volgend onderzoek nader kan worden ingegaan op dit mogelijke verband.  
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Hoofdstuk 11. Reflectie op het onderzoek 

 

In het vorige hoofdstuk zijn conclusies getrokken na een uitgebreid literatuuronderzoek en empi-

risch onderzoek. Er is getracht om conclusies te trekken die zo veel mogelijk generaliseerbaar zijn. 

Echter, net zoals bij ieder onderzoek zijn er enkele zaken die niet buiten beschouwing gelaten kun-

nen worden wanneer wordt gekeken naar de conclusies. Om de conclusies in het juiste perspectief 

te kunnen betrekken, worden in dit hoofdstuk enkele zaken aangehaald die wellicht van invloed 

zijn op de wijze waarop de conclusies en aanbevelingen dienen te worden geïnterpreteerd. Daar-

naast volgt een korte reflectie op het proces en het instrument omgevingsvisie. 

11.1 Reflectie op de methoden van onderzoek, bronnen en ontsluiting 

 

Aantal bronnen literatuur en zoeksysteem 

Hoewel er een groot aantal bronnen is gebruikt, is het ‘slechts’ een greep uit de planningslitera-

tuur. Er is getracht om aan de hand van bronnen van enkele wetenschappers die reeds hun sporen 

hebben verdiend binnen het vakgebied, de theoretische analyse af te ronden. Wellicht dat enkele 

goede bronnen over het hoofd zijn gezien, maar dat is inherent aan de methode van onderzoek die 

is toegepast, te weten een bureauonderzoek met zoeksystemen. Wellicht dat wanneer andere 

zoektermen werden gebruikt, andere bronnen kenbaar werden. 

 

Steekproefcases 

Zoals in hoofdstuk 1 al is aangegeven, is de empirische analyse uitgevoerd aan de hand van een 

doelgerichte heterogene steekproeftrekking. Een nadeel van een dergelijke steekproeftrekking s 

dat het door het geringe aantal cases moeilijk is om resultaten te generaliseren. Dat is ook hier het 

geval. Daarom is er getracht om de steekproefcases zo strategisch mogelijk te kiezen, door cases te 

kiezen met verschillende stedelijkheidsgraden, oppervlakten, inwonersaantallen en geplande ont-

wikkelingen. Toch kan niet met honderd procent zekerheid worden gezegd dat de onderzoeksresul-

taten generaliseerbaar zijn. Wel is geprobeerd om deze honderd procent zekerheid zo veel moge-

lijk te benaderen. 

 

Een beperking hierbij is het gebied waar de steekproefcases zijn gekozen. Er is gekozen voor de 

provincie Limburg en regio Oost-Brabant, omdat daar het werkveld van de opdrachtgever van het 

onderzoek ligt. Het zou kunnen dat gemeenten en provincies in andere delen van het land, syste-

matisch anders denken over de gemeentelijke omgevingsvisie dan de geïnterviewde organisaties in 

dit onderzoek. Daarom is op basis van zowel de theoretische als de empirische analyse een uitein-

delijke conclusie getrokken. Veel empirische bevindingen kwamen over het algemeen overeen met 

de theoretische bevindingen. Dit zou kunnen berusten op toeval, maar het lijkt waarschijnlijker dat 

de theoretische bevindingen over het algemeen voldoende worden ondersteund door de beleids-

praktijk. Daarmee lijkt het tevens waarschijnlijk dat de conclusies en aanbevelingen uit dit onder-

zoek door de algemene beleidspraktijk worden onderschreven. 
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Geïnterviewde personen 

Voor de casestudies zijn per organisatie een of twee personen geïnterviewd. In hoofdstuk 1 is reeds 

gebleken dat een nadeel zou kunnen zijn dat de personen onvoldoende bewust zijn van het on-

derwerp of daar nog niet diep over hebben nagedacht. Zeker omdat het in dit onderzoek om een 

nieuw instrument gaat. Daarom werd gedurende de interviews eerst gevraagd naar de ervaringen 

met het huidige instrumentarium en de voorkennis van het nieuwe instrumentarium. De meeste 

geïnterviewde personen gaven inderdaad aan dat ze nog geen diepgaande kennis hadden met be-

trekking tot de nieuwe Omgevingswet en de (gemeentelijke) omgevingsvisie in het bijzonder. Wel 

hadden deze personen voldoende ervaring met het huidige instrumentarium. Gezien de resultaten 

van de interviews lijkt het vrij onwaarschijnlijk dat de mate van voorkennis eraan heeft bijgedragen 

wat voor antwoord er is gegeven. Temeer omdat in de interviews is gevraagd naar de mening over 

de inhoudelijke vormgeving van een instrument dat momenteel nog niet bestaat en waarover nog 

niet veel bekend is, buiten wat er in de conceptwettekst en kabinetsnotities over het instrument is 

beschreven. 

 

Een aantal professionals sprak op persoonlijke titel en gaf aan dat iedere planoloog anders aankijkt 

tegen de gemeentelijke omgevingsvisie. Met name de gesprekspartner van de gemeente Mook en 

Middelaar sprak gedurende een gedeelte van het interview op persoonlijke titel. Hoewel de overi-

ge gesprekspartners zelf aangaven dat ze zo veel mogelijk spraken namens de organisatie waarvoor 

ze werkzaam zijn, is het lastig te achterhalen of dit ook daadwerkelijk is gebeurd, of dat er toch 

voor een deel eigen mening bij zat. Omdat dit niet met zekerheid kan worden gesteld, is in dit rap-

port (hoofdstuk 9 en 10) aangegeven dat het om interpretaties van de gesprekspartners gaat. Wel-

licht dat dit consequenties kan hebben voor de generaliseerbaarheid van de uitspraken, omdat an-

dere (beleids)medewerkers binnen de betreffende organisaties misschien een andere visie hebben 

met betrekking tot hetgeen in dit rapport naar voren is gekomen. 

 

Interpretatie interviewgegevens 

In dit onderzoek is getracht de resultaten die afkomstig zijn uit de interviews, zo veel mogelijk op 

de juiste wijze te interpreteren. Een bedreiging van face-to-face-interviews met open vragen is dat 

de geïnterviewde personen strategische antwoorden geven. Gedurende het interview is gepro-

beerd deze strategische antwoorden zo veel mogelijk te signaleren en indien ze aanwezig waren, 

uit te bannen door door te vragen op het onderwerp. De resultaten van de interviews zijn verwerkt 

in een verslag, dat ter controle aan de geïnterviewde personen is toegezonden. Vrijwel alle organi-

saties hebben hierop gereageerd met enige op- en aanmerkingen. Om die reden kan gesteld wor-

den dat de gegevens die zijn voortgekomen uit de interviews en na verwerking van de feedback in 

het rapport zijn opgenomen, met een dicht aan de zekerheid grenzende waarschijnlijk juist geïn-

terpreteerd zijn. 

 

Methoden- en bronnentriangulatie 

Door middel van het gebruik van meerdere kwalitatieve onderzoeksmethoden en meerdere bron-

nen, is getracht om uiteindelijk uitspraken te doen die zo veel mogelijk generaliseerbaar zijn voor 

andere gemeenten en provincies in Nederland. De bovenstaande aspecten zijn wellicht van invloed 

op het perspectief waar vanuit de conclusies en aanbevelingen dienen te worden bekeken. 
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11.2 Reflectie op het proces 

Het onderzoek is gepaard gegaan met een lang proces, waarbij zeker het begin lastig was. Gedu-

rende de theoretische analyse zijn veel literatuurbronnen doorgenomen, waarbij het ooit lastig was 

om niet te verdwalen in de grote hoeveelheid informatie die daaruit voortkwam. Ook bij het ver-

werken van de gegevens uit de empirische analyse was het soms lastig om hoofdzaken van bijzaken 

te scheiden. De theoretische en empirische analyse hebben dan ook nogal wat tijd gekost, waarbij 

het soms ook echt nodig was om even afstand te nemen van het werk. Vooral om zo de gedachten 

weer op te frissen. Dit was essentieel om zodoende onbevooroordeeld met nieuwe literatuurbron-

nen en resultaten uit interviews om te gaan. 

 

Daarnaast is al vroeg in het proces gekozen om het onderzoek steeds verder af te bakenen. In eer-

ste instantie wilde ik te veel facetten van de omgevingsvisie onderzoeken. Zo wilde ik naast de in-

houdelijke vormgeving ook ingaan op het proces en wilde ik naast de begrippen integraliteit en 

duurzaamheid ook ingaan op het spanningsveld tussen rechtszekerheid en flexibiliteit. Helaas zou 

dit nog meer tijd gaan kosten, waardoor ik deze onderwerpen helaas heb moeten laten varen. Ach-

teraf gezien is het onderzoek nog redelijk breed, doordat zowel vanuit een theoretische als een 

empirische analyse is gekeken naar verschillende eigenschappen van de gemeentelijke omgevings-

visie. Eerlijk gezegd heb ik dit werk flink onderschat. Dit is dan ook een wijze les voor een volgend 

onderzoek: het onderzoek nog verder afbakenen en proberen om niet te veel over specifieke zaken 

uit te wijden die voor mijn onderzoeksvraag wellicht minder interessant zijn. 

11.3 Reflectie op het instrument omgevingsvisie 

De omgevingsvisie is een van de nieuwe instrumenten die met de inwerkingtreding van de nieuwe 

Omgevingswet hun intrede zullen doen. Zoals uit onderhavig onderzoek is gebleken zal de omge-

vingsvisie een integraal strategisch plan zijn, waarin een bestuursorgaan keuzen in de fysieke leef-

omgeving in samenhang beschrijft. Wanneer de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek 

worden overgenomen, is het plan kaderstellend, indicatief, open, dynamisch, gebiedsdekkend en 

draagt het zowel procesmatig als inhoudelijk bij aan duurzaamheid. In de omgevingsvisie zullen al-

lerlei uitspraken terugkomen: uitspraken met betrekking tot de huidige situatie, voorziene trends 

en ontwikkelingen, de gewenste toekomstige situatie en de uitvoeringsstrategie. De uitvoerings-

strategie zal verder worden uitgewerkt in programma’s. 

 

Als ik al deze eigenschappen van de omgevingsvisie bekijk, komt me een dergelijk type plan bekend 

voor. De huidige structuurvisie, zoals deze is geregeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke orde-

ning, kent ongeveer dezelfde eigenschappen. Dit is niet vreemd, aangezien een structuurvisie 

eveneens een strategisch plan betreft en derhalve volgens de planningsliteratuur dezelfde kenmer-

ken heeft. Wat wel opvalt, is dat ook de geïnterviewde beleidsmedewerkers, uitzonderingen daar 

gelaten, op deze eigenschappen wijzen. Het is echter de vraag of dit bewust of onbewust is ge-

beurd. Het is dan ook maar de vraag of de beleidsmedewerkers onbevooroordeeld antwoord heb-

ben gegeven op de vragen met betrekking tot een nieuw instrument, of dat ze al te veel in de rich-

ting van een structuurvisie zaten te denken. Dit is lastig te achterhalen. 

 



 

Reflectie op het onderzoek 142 

Enkele gesprekspartners hebben gedurende de interviews al aangegeven dat ze de omgevingsvisie 

zien als uitgebreide structuurvisie, of zoals de gesprekspartner van de gemeente Maastricht al aan-

haalde een “structuurvisie plus”. Dit is ook hoe ik aankijk tegen de omgevingsvisie. Hoewel ik in dit 

onderzoek niet heb gekeken naar het verschil tussen de gemeentelijke omgevingsvisie en de huidi-

ge structuurvisie voor gemeenten, bekruipt me het gevoel dat er feitelijk gezien niet veel verschil 

tussen beide instrumenten zit. Het plan wordt niet verplicht gesteld voor gemeenten, maar de 

meeste gesprekspartners gaven aan dat ze op termijn wel met de omgevingsvisie aan de slag zullen 

gaan. Daarnaast wordt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu aangekondigd dat in de 

omgevingsvisie het beleid voor veel verschillende thema’s en sectoren kan worden beschreven. Dit 

dient in samenhang te gebeuren, voor de rest is het instrument vorm- en inhoudsvrij. Veel ge-

meenten deden dit ook al in hun huidige structuurvisies. Ook hierin verandert er dus vrijwel niets. 

 

Al met al ben ik van mening dat er niet veel zal gaan veranderen voor gemeenten. Ik ben het dan 

ook eens met de gesprekspartners van de gemeenten Mook en Middelaar, Peel en Maas, Eindho-

ven en Maastricht. Deze vroegen zich hardop af of een nieuwe planvorm, of in ieder geval een 

nieuw naam, benodigd was om het beoogde doel te bereiken. Vooral omdat de gemeenten nu de 

taak krijgen om opnieuw aan burgers en bedrijven uit te leggen wat het instrument inhoudt en wat 

het voor hen zal betekenen. Dit kost tijd en geld en zorgt voor onnodige onduidelijkheid bij burgers 

en bedrijven. 
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Bij dit onderzoek hoort een aantal bijlagen. Deze zijn opgenomen in een separaat bijlagenboek. In 

dit bijlagenboek zijn de volgende bijlagen opgenomen. 
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