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Omgevingsvisie – pilot 2015 vastgesteld 

 

   

  Pilot en handreiking Omgevingsdialoog 

 

Aanvulling op de omgevingsvisie - pilot 2018 Lankes 

 

Omgevingsverordening als tussen product 



Pilot Omgevingsvisie; Aanleiding en kans 

 

• Meerdere initiatieven die deels onderling 

samenhangen 

• goede voedingsbodem voor  

   experiment en burgerparticipatie in Uden 

• kans om samen met andere gemeentes te leren en 

deskundig advies te krijgen 
 



 
De gemeenteraad van Uden heeft op 17 december 
2015 haar Omgevingsvisie Uden vastgesteld.  
 
Een mijlpaal: het is de eerste omgevingsvisie van 
de in opdracht van het Ministerie van IenM 
begeleide pilots die is vastgesteld.  
 
Centrale vraag in het proces: "Hoe blijft de 
gemeente toekomstbestendig en kan er 
ontwikkeld worden zonder groei."  

De visie bevat niet alleen de 

doelstellingen van de gemeente, maar 

ook de vraag hoe initiatiefnemers 

daaraan kunnen bijdragen. 



 
 
 
 
Participatie en cultuuromslag belangrijk bij pilot. 
Gemeente Uden bouwt bij omgevingsvisie voort op 
het succes van de eerder gehouden burgertop. G1000 
 
De gemeente maakt samen met de Udense burgers 
een omgevingsvisie die de gedachte van 
uitnodigingsplanologie omarmt, helder en scherp is, 
op hoofdlijnen stuurt en voldoende ruimte laat voor 
nieuwe initiatieven. 



 
 
 
 
 

Hebben jullie of hoe ver zijn 
jullie met een omgevingsvisie? 



 
 
 

Opbreken in deelprojecten en 
deelresultaten 

OF?  



Pilot Democratic 

Challenge 

Horizontaal werken met 

zicht op en 

respect voor verticale 

verhoudingen 

Handreiking 

Omgevingsdialoog 



Doelen 

• via co-creatie tot betere ontwikkeling komen 

 

• afwegingskader uit Omgevingsvisie 2015 

verdiepen 

 

• experimenteren met andere  

werkwijze en rollen 



Resultaat 

• Inhoudelijke uitgangspunten en wensen 

voor: combinatie wonen-werken, groen, situering 

nieuwe gebouwen, hoe gebouwen eruit gaan zien, 

parkeren en sociale en verkeersveiligheid 

 

• Bouwstenen voor omgevingsdialoog: 
Wanneer is een goede dialoog gevoerd?  

 
 



Lessons learned 

• Onderscheid uitgangspunt – wens is nuttig 

• Hou het simpel en vooral praktisch (jargon) 

• Geef inwoners ruimte om in brede zin hun zegje 

eerst te doen (oud zeer) 

• Ga op zoek naar achterliggende behoeftes en 

drijfveren (LSD): zorgen en kwaliteiten 

• Vroeg en open gesprek werkt 

• Rolduidelijkheid aan tafel 

• Kleine groepen nodig voor open gesprek 

 
 



Handreiking Omgevingsdialoog 



Nog te leren 

• Draagvlak binnen een gebied ≠ 

gemeenschapsbelang 

• Vertrouwen hebben in de weergave van 

het verslag 

• Welke rol heb je als ambtenaar?  

 
 





Wat zijn jullie ervaringen met 

een omgevingsdialoog? 



 

   
 

 

  Udens DNA en geschetst perspectief in  

  Omgevingsvisie 2015. 

 

Kader om gewenst toekomstbeeld te bereiken blijkt 

onvoldoende. 

 

Uitdaging om scherpe keuzes te maken. Inhoudelijke 

focus helpt bij het maken van beleidskeuzes.  

 

Een omgevingsvisie is continue in revisie, hij is altijd klaar 

maar nooit af 

 

Bij vaststelling start de volgende stap naar het herijken 

van de visie. 

Aanvulling op de omgevingsvisie 



 

   
 

Een omgevingsvisie is continue in revisie, hij is altijd klaar maar nooit af 

 

Bij vaststelling start de volgende stap naar het herijken van de visie. 



 

  

Waarom een pilot visie Lankes ? 

 

 

 
• Pilot voor inkleuring Omgevingsvisie 
 
• Omgevingsvisie biedt te weinig handvaten 

 
• Er liggen meerdere nieuwe initiatieven 

 
• Onvoldoende toetsingskader voor nieuwe initiatieven 
 
• Provinciale eis: kwaliteitsverbetering bebouwingsconcentraties 

 
• Insteek afwegingskader: ruimte bieden  aan initiatieven in geest 

Omgevingswet 
 

• Komen tot een gezamenlijk perspectief voor dit gebied voor de 
toekomst. 
 









 

  

Werken jullie met afwegingscriteria? 

Doen jullie dat gebiedsgericht? 



 

  

• Hebben jullie of hoe ver zijn jullie met 
een omgevingsvisie? 

• Wat zijn jullie ervaringen met een 

omgevingsdialoog? 

• Werken jullie met afwegingscriteria? 

• Doen jullie dat gebiedsgericht? 

 

 

Vragen 



 

Omgevingsvisie – Omgevingsplan - Omgevingsvergunning 

Omgevings 

VISIE 

Omgevings 

PLAN 

Omgevings 
VERGUNNING 

De gemeenteraad stelt voor het gehele 

van de gemeente één omgevingsplan 

vast waarin regels over de fysieke 

leefomgeving worden opgenomen. 







Omgevingsverordening 

• Integratie van regels over de fysieke leefomgeving is een 

belangrijke doelstelling van de Omgevingswet. 

 

• Het scheiden van (beleids)regels die de fysieke 

leefomgeving raken van overige (beleids)regels 

 

• Na de inventarisatie is begonnen met de inhoudelijke 

screening van de verordeningen en beleidsregels die in 

het omgevingsplan moeten of mogen worden 

overgenomen. 

 

• Wijzigen verordeningen – update 

 

• Integratie van verordeningen in de omgevingsverordening 



Omgevingsverordening 

 

 

 

• APV-toets voor de omgevingsverordening vergeleken-> 

 

• Gekeken welke bepalingen mogen, moeten en niet mogen in 

het omgevingsplan.  

 

• Verschil in interpretatie sommige bepalingenen 

 

• Hierdoor nu uitgebreid overzicht hoe een dergelijke toets te 

doen.  

 

• Resultaat  methode om te gebruiken bij het toetsen van 

andere gemeentelijke regelgeving. 



Wordt er in jouw gemeente gewerkt aan 

de Omgevingsverordening? 



Veel succes met de verdere 

implementatie van de omgevingswet! 

 

 

Wij delen graag onze ervaringen en 

tips zijn meer dan welkom. 


