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Introduc5e

• planoloog	die	werkt	als	organisa5e	adviseur	in	omgevingsbeleid	

• voorheen	lector	Area	Development,	Hogeschool	Windesheim	in	
Zwolle	

• oud-raadslid	Utrecht,	oud-lid	AB	BRU	

• Achterhoeker



Omgevingsvisie

• eenduidig	beleidskader	voor	gehele	grondgebied	
gemeente	

• opgave	gericht	&	integraal	

• kaderstellend	instrument	voor	verkenning,	strategische	
keuzes	en	sturing	(op	allerlei	manieren)	

• naast	programma’s	als	kaderstellend	instrument.	
Programma	voor	thema	of	deelgebied	verbindt	
strategische	keuzes	gericht	op	realisa5e	



Instrumenten	voor	het	omgevingsbeleid

Nationale 
Omgevingsvisie

Rijks 
Programma’s Rijksregels Projectbesluit 

Omgevingsvergunning

Strategische kaders Algemene regels Besluit toestemming

Provinciale 
Omgevingsvisie

Provinciale 
Programma’s Omgevingsverordenig Projectbesluit 

Omgevingsvergunning

Gemeentelijke 
Omgevingsvisie

Gemeentelijke 
Programma’s Omgevingsplan Omgevingsvergunning

Waterschapsverordenig Omgevingsvergunning



Instrumenten	voor	gemeentelijk	omgevingsbeleid

Omgevingsvisie Programma’s Omgevingsplan Omgevingsvergunning

Strategische kaders Algemene regels Besluit toestemming



Kaders	voor	omgevingsbeleid	Oude	IJsselstreek

Structuurvisie 2025

Omgevingsvisie

Kaders in huidige instrumenten Kaders in nieuwe instrumenten

GVVP

Relevante begrotingsprogramma’s 
• goed wonen 
• leefbare gemeente 
• werkende gemeente

Woonvisie
Programma X (thema)

Programma Y (thema)

Programma Z (gebied)Visie Paasberg-DRU

….

?



Drie	principes	eigen5jds	omgevingsbeleid

• opgavegericht	en	integraal	

• voortdurende	werken	aan	het	realiseren	van	de	
“gewenste	kwaliteit	van	de	leefomgeving”	

• creëer	en	behoud	“poli5ek-bestuurlijke	
afwegingsruimte”



De	gewenste	kwaliteit	van	de	leefomgeving

• wat	is	wenselijk?	

• wie	wenst	wat?	

• zijn	er	randvoorwaarden	en	normen?	

• is	het	onderhandelbaar?



Poli5ek-bestuurlijke	afwegingsruimte

• poli5ek-bestuurlijk	=	poli5ek		
• Poli5ek	=	par5jpoli5ek	
• poli5ek	=	norma5eve	keuzeruimte	(dus	ook	in	het	
maatschappelijk	debat,	bewonersbijeenkomsten,	enz.)	

• vakma5g	=	a-poli5ek	(maar	niet	waardevrij)	
• integraal	=	a-poli5ek	(en	bestaat	niet)	
• opgave	gericht	&	integraal	=	poli5ek	(dus	in	maatschappelijk	
debat	en	poli5eke	besluitvorming)	

• poli5ek-bestuurlijke	afweging	=	waardenafweging



Gewenste	kwaliteit	van	de	leefomgeving

• waardenafweging	

• in	een	transparant	proces	door	betrokkenen	

• waarin	waarden	expliciet	zijn	in	navolgbare	
argumenta5e	

• consistent	in	probleemdefini5e	>	oplossingsrich5ng	>	
keuze	over	realisa5e



Omgevingsvisie	Flevoland

• breed	proces	met	Flevo	ateliers	

• zes	opgaven	waarop	visie	wordt	gegeven	

• principes	voor	ontwikkelingen	die	je	nu	nog	niet	kan	voorzien:	

✴ inspirerend	

✴ niet	a-poli5ek	

✴ geven	uitdrukking	aan	iden5teit	van	het	gebied	

✴ onderling	onderscheidend



1. Werk opgavegericht
2. Verrijk met eigenheid
3. Doe mee en draag bij
4. Durf te vernieuwen
5. Wees betekenisvol
6. Mensen maken Flevoland

Zes	Flevo	principes



Het Flevolandse polderlandschap is de enige in zijn soort. 
Het is het erfgoed van de toekomst. Deze eigenheid brengt 
een verantwoordelijkheid met zich. Niet om het gebied in 
beton te gieten. Wel om nieuwe kansen te omarmen en dit 
te verbinden met het eigene van Flevoland. Ken het 
verleden en maak de toekomst. Elke plek in Flevoland heeft 
zijn eigen verhaal en zijn eigen gemeenschap. Bij nieuwe 
vraagstukken vormen deze verhalen de basis. Door het 
verrijken met eigenheid worden nieuwe ontwikkelingen 
bijzonder.

Flevo	principe	2:	Verrijk	met	eigenheid



• biedt houvast voor een besluit om niet mee te werken aan 
een initiatief dat niet past in het polderlandschap

• moedigt aan tot initiatieven die iets toevoegen aan de 
polders dat het karakter van het gebied versterkt

Drie waarden: 
Bescherming + Trots + Eigenheid

Redeneerlijn:
waardering van de unieke fysieke, culturele, sociale en 
economische structuren van Flevoland, die zijn 
voorwaarde voor ontwikkeling

Flevo	principe	2	Verrijk	met	eigenheid



Waardenbenadering	Leefomgeving

• De	leefomgeving	voorziet	in	func5onele	
behoe\es:	een	veilige	en	gezonde	plek	
om	te	wonen	en	een	bereikbare	plek	om	
te	werken	

• Mensen	voelen	zich	betrokken	bij	hun	
leefomgeving:	de	leefomgeving	vormt	
een	deel	van	de	iden5teit	van	mensen	en	
gemeenschappen	

• Keuzes	over	inrich5ng,	gebruik	het	
beheer	van	de	leefomgeving	raken	aan	
de	kern	van	wat	mensen	belangrijk	
vinden:	hun	waarden
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Zes	morele	sferen

• In	de	pluriforme	samenleving	
bestaat	een	grote	variëteit	aan	
opva^ngen	over	de	
leefomgeving	

• Mensen	plaatsen	een	wezenlijk	
vraagstuk	of	dilemma	in	een	
morele	sfeer	

• Een	morele	sfeer	biedt	houvast	
in	het	vormen	van	een	oordeel	
over	zo’n	wezenlijk	vraagstuk



Zes	morele	sferen



Zes	morele	sferen,	veer5g	waarden



Zes	morele	sferen,	veer5g	waarden

• In	elk	van	die	morele	sferen	
is	een	aantal	waarden	
voorhanden	die	de	
toetssteen	kan	vormen	om	te		
komen	tot	een	opva^ng	
over	een	vraagstuk	

• Veer5g	waarden	liggen	ten	
grondslag	aan	de	
opva^ngen	over	de	
leefomgeving
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1. Werk opgavegericht
2. Verrijk met eigenheid
3. Doe mee en draag bij
4. Durf te vernieuwen
5. Wees betekenisvol
6. Mensen maken Flevoland

Zes	Flevo	principes

Groei + verantwoordelijkheid

Autonomie + Innovatie

Zeggenschap + Orde

Diversiteit + Schoonheid



De toekomst van Flevoland wordt door velen gemaakt: 
organisaties, inwoners, instellingen, bedrijven en 
overheden. Vele ontwikkelingen zijn echter mogelijk door 
gezamenlijke inzet. Hierbij is meepraten niet voldoende. 
Het gaat verder: samenwerken op basis van concrete 
bijdragen. Ieder vanuit zijn eigen mogelijkheden en inzet. 
Alleen dan kunnen we de opgaven uit de Omgevingsvisie 
succesvol aanpakken en het verschil maken voor 
Flevolanders en Flevoland

Flevo	principe	3	Doe	mee	en	draag	bij



Principe dat
• meer voorwaardelijkheid brengt in rol van de provincie bij 
initiatieven van anderen (ook gemeenten)

• initiatiefnemers uitdaagt ook zelf duidelijk te maken wat ze 
bijdragen

Waarden:
Wederkerigheid + Samenwerking + Gelijkwaardigheid

Redeneerlijn:
houding van actoren om maatschappelijke initiatieven te 
realiseren vormt de basis; vorm van samenwerking volgt 
inhoud, risico’s daar neerleggen waar ze beïnvloed 
kunnen worden

Flevo	principe	3	Doe	mee	en	draag	bij



• wees selectief in opgaven waar de gemeente nu aan 
moet werken (komende 5 jaar)

• gebruik het hogere schaalniveau van regio en de verre 
tijdshorizon van 10 à 15 jaar en alleen als referentie voor 
keuzes over het hier en nu

• sluit aan bij de identiteit van de gemeenschappen in de 
dorpen en buurtschappen

• maak die keuzes transparant (maak het “politiek”)
• benoem de maatschappelijke meerwaarde van de visie

Waardenbewust	ontwerp	omgevingsvisie



Dank	voor	de	aandacht

www.waardenbenadering.nl

www.hiemstraendevries.nl


