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Kansen in de Omgevingswet
De Omgevingswet regelt hoe de overheid zorgt voor het doelma+g beheer, gebruik en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving ter vervulling van

L E E F O M G E V I N G

maatschappelijke func+es. De wet beoogt een ac+eve aanpak om de gewenste kwaliteit van de leefomgeving te realiseren, niet slechts het behoud van de
bestaande kwaliteit van milieu, water en ruimtelijke ordening. De procedures en instrumenten van de Omgevingswet zijn hierop aangepast: het kan
ﬂexibel, het kan snel en er is al+jd afwegingsruimte. Het formuleren van de gewenste kwaliteit van leefomgeving vergt parScipaSe van de samenleving:

De fysieke leefomgeving wordt voortdurend aangepast aan de wensen van de samenleving en aan de eisen van deze Sjd. De leefomgeving moet veiliger en

ini+a+efnemers van projecten, ondernemers, bewoners, maatschappelijke organisa+es en kennisinstellingen. Dit vraagt om een ontwerpproces waarin

gezonder worden, in het bijzonder in de snel groeiende steden. De leefomgeving moet duurzamer worden als antwoord op klimaatverandering en

waarden expliciet worden benoemd voor een transparante afweging over alterna+eve visies of beleidskaders.

energietransiSe. De inrichSng van stad en land moet aangepast worden aan nieuwe trends in wonen, werken en winkelen. Grote veranderingen in mobiliteit
met meer elektrische auto’s, meer ﬁetsen en nieuwe vormen van openbaar vervoer vragen om verandering en innovaSes in infrastructuur. Met nieuwe
technologie kan de leefomgeving veel slimmer worden ingericht en beheerd. Met scenario’s worden dergelijke trends verkend en met omgevingsvisies

OMGEVINGSVISIE

OMGEVINGSBELEID

worden ambiSes geformuleerd voor beleid en projecten. Met waardenbewust ontwerp van scenario’s, visies en beleid worden transparante keuzes

Volgens de Omgevingswet geeC de overheid (gemeente, provincie,

Met het programma en met projectbesluiten kan de overheid uitvoering

geformuleerd binnen de keuzeruimte die wordt gevormd door het geheel aan opvaYngen en emoSes in de samenleving.

rijk) in de omgevingsvisie de hoofdlijnen voor de ontwikkeling,

geven aan de ambiSes die geformuleerd zijn in een omgevingsvisie. Voor

De visie, het plan of het inrich+ngsontwerp vormt een krach+g instrument van omgevingsbeleid. Het is de kracht van de verbeelding: een samenhangend

gebruik, beheer, bescherming en behoud van het grondgebied.

het behoud van de kwaliteit van de leefomgeving worden algemene

Daarbij hoort een beschrijving van de gewenste kwaliteit van de

regels in een verordening en gebiedsspeciﬁeke regels in het

fysieke leefomgeving. Er is geen voorgeschreven vorm voor de

omgevingsplan geformuleerd.

planvormen: de omgevingsvisie (voorheen nota of structuurvisie) is toekomst- en ontwikkelingsgericht, het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan) omvat

omgevingsvisie.

Om de gewenste omgevingskwaliteit te deﬁniëren moeten volgens de

het geldende beleidskader.

De uitdaging is om poliSek-bestuurlijke afwegingsruimte voor

Omgevingswet omgevingswaarden worden vastgesteld. Dit zijn strikt

Hoe wervender het beeld dat een visie oproept, des te krach+ger is de werking ervan. Dat vraagt om heldere keuzes. De ambi+e voor integraal ontwerp kan niet

toekomsSge besluitvorming over iniSaSeven en projecten te

genomen de normen waar beheerders en gebruikers van de

creëeren.

leefomgeving zich aan moeten houden.

perspec+ef op de gewenste kwaliteit van de leefomgeving . Het omvat vaak een inrich+ngsconcept vastgelegd in een kaartbeeld, met een toelichtende tekst en
spelregels. Plannen en visies bestaan vele soorten en maten: gebiedsvisies, masterplannen en gebiedsagenda’s. De Omgevingswet kent twee formele

zonder de realiteit van keuzes. Het is onmogelijk om alle aspecten van maatschappelijke dynamiek en de fysieke leefomgeving in een afweging te betrekken. De
kracht van ontwerp is om een bepaalde mate van samenhang te bereiken. Met waardenbewust ontwerp wordt dit keuzeproces transparant gemaakt. Daarmee
kan worden vermeden dat waarden die ten grondslag liggen aan ra+onele vakma+ge benaderingen ongemerkt dominant worden en dat waarden die
kenmerkend zijn voor opvaRngen over de betekenis van de leefomgeving voor gemeenschappen voldoende recht wordt gedaan.
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Ontwerp Alternatief I Ruimte voor ontwikkeling
Een ontwerp-alterna+ef waarin het realiseren van economische
groei en maatschappelijke ontwikkeling centraal staan. De
inrich+ng van de leefomgeving moet de randvoorwaarden bieden
voor ondernemerschap, nieuwe ini+a+even in de samenleving of
nieuwe natuur. De randvoorwaarden worden helder en logisch
geformuleerd met oog voor duurzaamheid en omgevingskwaliteit,
KEUZE
Een consistente argumenta+e en mo+va+e maakt de

maar zodanig dat er kansen zijn voor nieuwe ini+a+even.

ontwerp-keuzes navolgbaar in maatschappelijk debat
en in de bestuurlijke en poli+eke besluitvorming. Het
expliciet benoemen van verworpen alterna+even draagt
bij aan de navolgbaarheid van de ontwerpkeuzes.
ONTWERP
In de voorbereiding van omgevingsvisies, plannen en beleid worden vaak

karakter van een gebied centraal staat. De behoeVe aan
instandhouding van de tradi+onele bouwstenen van de fysieke

enkele alterna+even opgesteld. Deze vormen een belangrijk hulpmiddel voor

leefomgeving is leidend, zoals de waterhuishouding, het

een waardenbewust ontwerp van omgevingsbeleid. Ontwerp-alterna+even

cultuurhistorische landschap, industrieel erfgoed en natuur.

worden gebaseerd op een beredeneerd gekozen combina+e van waarden. Het

Verschillen tussen gebieden mogen bestaan, omdat ze elk een

is de crea+eve vrijheid van de ontwerper om hierbij (mede) andere waarden te
betrekken dan die in de analyse zijn aangetroﬀen.

herkenbare iden+teit hebben waar mensen trots op zijn en die

ANALYSE
De combina+e van waarden als grondslag voor het ontwerpproces geselecteerd
wordt, bepaalt de afwegingsruimte die voor een omgevingsvisie of ander project- of
beleidsontwerp gecreëerd wordt. Deze selec+e moet verband houden met de
ontwerpopgave en het maatschappelijk vraagstuk, met maatschappelijke voorkeuren
en de belangen van belanghebbenden.
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Ontwerp Alternatief II Unieke gebieden
Een ontwerp-alterna+ef waarin het unieke (landschappelijke)

belangrijk voor ze is.

