
 
 
 
Verslag netwerkbijeenkomst 
Thema:  
Leve(n)de gemeente: omgevingsvisie als kans 

Datum: 8 juni 2016, 16.00 - 19.30 uur 

Locatie: IMOSS, Wagenwerkplaats te Amersfoort 

 

 

 

 

 

 

1 Introductie – Femke Adriaens (werkzaam bij RO-iD en de gemeente Assen) 

Op deze achtste netwerkbijeenkomst is Femke Adriaens de dagvoorzitter, zij heet de 

aanwezigen van harte welkom en start de middag dynamisch. Een ieder ontdekt al pratend 

met de anderen hoe groot zijn of haar kennis over Omgevingsvisies is. Iedereen gaat staan 

in de volgorde in overeenkomst met deze kennis.  

 

Op basis van zeer geanimeerde praatjes met buren voelen opvallend veel mensen zich geen 

deskundige en vooral ‘middenmoters’. De ‘deskundigen’ voelen zich veelal eenoog in het land 

der blinden. Je weet nu snel meer dan wie anders dan ook, maar kunt ook zo ingehaald 

worden. 

 

 

 

 

 



 

 

2 De Levende Stad inspireert omgevingsvisies – Elma van Beek 

Elma van Beek geeft een prikkelende introductie over hoe de Levende Stad overzicht en 

inspiratie biedt bij het maken van een omgevingsvisie. Deze introductie leidde tot een 

intense dialoog. De filosofie 

is schaalloos, toepasbaar 

van Amsterdam tot 

Culemborg. Belangrijk zijn 

de identiteit van een locatie 

en authenticiteit van de 

visie. Daarnaast kwamen 

afstemming en 

samenwerking tussen 

gemeenten en de 

beïnvloeding van kleine 

gemeenten door grote 

buurgemeenten, zoals bij 

Hattem en Zwolle, aan de 

orde. De Omgevingswet 

maakt, onder meer met de 

nieuwe beleidsvrijheid, meer ruimte voor toepassing van de Levende Stad-filosofie. 

 

3 Interview van Mike Duijn (TNO) door 

Leida van den Berg (actieve inwoner van 

Wageningen) 

Mike Duijn, trekker van de pilots Omgevingswet 

van de BNSP en TNO, schreef mee aan het 

eindrapport dat begin dit jaar verscheen.  

Wat heb ik als burger aan die nieuwe 

omgevingsvisie? 

Een omgevingsvisie is interactief; de gemeente 

moet burgers actief uitnodigen mee te denken. 

Burgers kunnen zelf punten uit de wijk op de 

agenda zetten. Jouw ideeën komen dan, samen 

met ideeën van andere partijen en bijvoorbeeld 

de groenvisie, andere bouw- en 

bestemmingsplannen en punten vanuit andere 

wijken in één omgevingsvisie terecht. De 

huidige structuurvisie is een sectoraal plan, 

waar de omgevingsvisie integraal is.  

http://bnsp.nl/pilotsomgevingsvisie/eindrapport-pilots-omgevingsvisie-6-januari-2016/


 

 

Als ik als individu me al niet verbonden voel met de buurt, hoe kan dan de verbondenheid 

met de schaal van de stad tot stand komen?  

De omgevingsvisie is vormvrij, dus kan een gemeente kiezen voor een toegankelijke en 

interactieve vorm. Maak als gemeente een omgevingsvisie visueel, gebruik beelden en kijk 

naar de karakteristieken en ambities van de stad. Waar staat een gemeente voor? Waar wil 

je als gemeente naartoe? Zoek de bestaande platforms in wijken en buurtverenigingen op en 

ga naar burgers toe. Taal is een belangrijk aandachtspunt. De onbegrijpelijkheid door 

gebruik van vakjargon is enorm, maar ook de ontoegankelijkheid van de materie. 

Wat hebben kleinschalige initiatieven aan een Omgevingsvisie die ook nog eens zo lang op 

zich laat wachten?  

Er kunnen nu al plannen worden gemaakt en vastgesteld ‘in de geest van’ de Omgevingswet 

(die voorlopig nog niet van kracht is). Enkele gemeenten werken al op die manier, maar de 

meeste gemeenten bevinden zich niet in die voorhoede.  

(uit de zaal:) De interactieve werkvorm Community Planning past daar heel goed in.  

Kan de omgevingsvisie de samenwerking tussen de actieve gemotiveerde burger, de 

ambtenaren en politici verbeteren? 

Dat vraagt om een cultuurverandering. De lokale politiek moet de burger serieus nemen en 

het instrument omgevingsvisie is daaraan dienstbaar. Aan de andere kant is de 

omgevingsvisie ook uitgevonden om procedures te vereenvoudigen en te verkorten, dus om 

sneller besluiten te kunnen nemen. Nabijheid, eigenaarschap en zeggenschap vergroten de 

betrokkenheid van de burger, maar zelfredzaamheid is een uitvinding van de overheid, niet 

van de burger. 

 

 

 



 

 

4 ‘Taal met de zaal’ 

In drie rondes met ieder drie vragen of stellingen nemen de deelnemers positie in. In die 

dynamiek ontstaan levendige discussies over omgevingsvisies en de rol van taalgebruik 

daarbij. Het overgrote deel van de gemeenten is nog niet met een omgevingsvisie of de 

bijbehorende wetgeving bezig. Een Omgevingsvisie is nooit af. Het is een groeidocument, 

een levend document dat voortdurend dient te worden (her)ijkt.  

 

Met enkele voorbeeldteksten trekt het gezelschap de conclusie dat het communiceren tussen 

de verschillende afdelingen van een gemeente door vakjargon vaak al tot spraakverwarring 

leidt. Het formuleren van voor het publiek aansprekende teksten, bijvoorbeeld op de 

website, is een grote uitdaging. Bij een Levende Stad én een omgevingsvisie gaat het om 

meer dan louter stedenbouw. 

Met een geanimeerde borrel eindigt deze vruchtbare bijeenkomst. 

Met dank aan: 

Femke Adriaens – discussieleider 

Elma van Beek - organisatie en inleiding  

Mike Duijn – deskundige omgevingsvisie 

Leida van den Berg – organisatie en interview 

Bert Harmelink en Rianne Manders – verslag 

Wil Groenhuijsen - fotografie 

IMOSS - locatie 

 

Bekijk ook andere verslagen van netwerkbijeenkomsten op onze website.  

De volgende netwerkbijeenkomst vindt plaats op woensdag 7 december.  

Thema is dan: De werkelijke behoefte 

http://www.delevendestad.nl/index.php?page=activiteiten&sub=bijeenkomsten

