Een doelgericht planproces voor een heldere
omgevingsvisie? Dat is onze specialiteit!
Dat de Omgevingswet in aantocht
is en een omgevingsvisie straks
verplicht is, hoeven we u niet te
vertellen.
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In veel vakbladen, social
mediaplat-forms, congressen en
studiedagen is daar doorlopend
aandacht voor. En dat deze wet als
motto heeft “Eenvoudig Beter, van
26 wetten naar 1 Omgevingswet”,
weet u ook!

Weten maakt geen verschil!
•

Hoe komen we tot de beste samenvoeging van plannen in één
strategische en integrale omgevingsvisie?
• Waarbij we ook nog alle relevante partijen op het juiste
moment betrekken en gebruikmaken van hun kennis van de
omgeving? (In de wetenschap dat voor veel bewoners die rol
ook nieuw is.)
• Hoe vullen we als overheid een faciliterende rol daarbij in en
wat betekent dat eigenlijk voor ons?
Herkent u zich in deze ‘worstelingen’? Voorkom missers en
teleurstellingen. Wij bouwen, samen met u, in enkele modules een
weldoordachte start voor uw omgevingsvisie.
Het ministerie van I&M heeft een pilotstudie omgevingsvisie
laten uitvoeren door BNSP en TNO. De resultaten tonen
interessante do’s en don’ts voor het proces en de inhoud van de
omgevingsvisie.

Wij stellen ons graag aan u voor.
Stichting de Levende Stad, ISMaatwerk, HzA stedebouw &
landschap en TNO, helpen u graag om met deze ervaringen
het proces van uw omgevingsvisie op gang te krijgen. Vanuit
onze betrokkenheid bij de pilotstudie, kunnen wij u bij uitstek
adviseren hoe u het traject van de omgevingsvisie kunt
insteken.
• Stichting de Levende Stad ( www.delevendestad.nl ) biedt
met haar filosofie van de Levende Stad een samenhangende
inhoudelijke basis voor uw omgevingsvisie. Daarin staan de
toekomstgerichte, gezonde stad én de burger voorop.
• TNO is een gerenommeerd kennis- en onderzoekinstituut
en direct betrokken bij de pilotstudie omgevingsvisie
van het ministerie van Infrastructuur&Milieu. TNO wil
graag haar expertise delen en u op gang helpen met de
omgevingsvisie.
• HzA stedebouw&landschap ( www.hzabv.nl ) werkt nauw
samen met ISMaatwerk, heeft veel ervaring met het
`dna van de plek’ en het vertalen naar ruimtelijke visies.
Beide bureaus waren samen als expert betrokken bij de
pilotstudies in de regio Leiden en Zoetermeer. De expertise
die is ingebracht omvat onder meer de identiteit van de plek
en de mensen en burgerparticipatie.
ISMaatwerk ( www.ismaatwerk.nl ) maakt al jaren visies
en plannen met behulp van Community Planning, een
(ontwapenend) proces waarin burgers en stakeholders,
binnen de kaders van de opdrachtgever(s) sturend zijn in de
visievorming.

Geïnteresseerd? Nodig ons uit voor een kennismaking en presentatie!
Is het opstellen van een omgevingsvisie ook voor u een zoektocht?
Wilt u meer weten over onze procesaanpak en de modulaire opbouw
ervan? Maak dan een afspraak met ons. Wij komen geheel vrijblijvend
onze aanpak presenteren en toelichten. In dat gesprek kunnen we ook
Wat bieden wij?
•

Wij helpen u met onze ruime ervaring vanuit de
pilotstudie bij het maken van een plan van aanpak
voor een succesvolle omgevingsvisie, passend bij uw
gemeente.

•

Wij bieden een aantal interactieve modules aan die
betrekking hebben op de urgentie, uw ambities,

verkennen welke aanpak bij uw gemeente past.
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het team en uw beeld van interactieve co-creatie.
Als eerste stap bepalen wij samen met u als
opdrachtgever welke modules nodig zijn, en in welke
volgorde.
•

Daarna verkennen wij in de gekozen modules samen
met u hoe proces en inhoud op een passende manier
uitmonden in uw plan van aanpak. Dit is maatwerk.

Uw zoektocht wordt
met ons een doelgericht
planproces voor een
heldere omgevingsvisie!

