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Omgevingswet

• art. 3.1 Ow: gemeenten stellen een omgevingsvisie vast

• Eisen opgenomen in art. 3.2 en 3.3 Ow

• Voldoen aan digitale standaarden

• Overgangstermijn: per KB wordt na inwerkingtreding Ow een datum gesteld (5 jaar)

• In de wet zijn geen verdere inhoudelijke of vormvereisten voor de omgevingsvisie 
opgenomen. Mogelijk toekomstige eisen aan vroegtijdige participatie.



Omgevingsvisie - inhoud

• één beleidsstuk met samenhangend beleid en niet onderling (op beleidsterreinen) met elkaar 
strijdig

• over de beleidsterreinen in de fysieke leefomgeving zoals natuur, milieu, ruimtelijke ordening 
en verkeer en vervoer

• gaat ook over de bestaande situatie: beheer, bescherming en behoud

• Financiële instrumenten

• Juridische instrumenten: programma’s, omgevingsplan



Omgevingswet en klimaatadaptatie

• Minder versnippering

• Samenhang met de ondergrond

• Integrale visie



Artikel 3.4 (inhoud programma)

• maatregelen waarmee het bevoegd gezag een omgevingswaarde of een andere doelstelling 
voor de fysieke leefomgeving wil bereiken.

• maatregelen voor bescherming, beheer, gebruik en ontwikkeling van de fysieke 
leefomgeving.

• verplichte programma's, niet-verplichte programma's, programmatische aanpak, 
programma bij (dreigende) overschrijding van een omgevingswaarde



De lokale omgevingsvisie: Alkmaar (vastgesteld op 5 oktober 2017)

Ambitie I: Hoera, we hebben een kanaal! 

• Steden ontdekken steeds meer de potentie van water als
ruimtelijke kwaliteit

• Water wordt meer en meer ingezet bij effectieve omgang
met klimaatverandering

• Waterlopen worden sterker benut om ecologische/ 
natuurwaarden in de stad te versterken

• Herontwikkelen Kanaaloeverzone, de Alkmaarse Stadsrivier

• Binnenstedelijke transformatie langs het kanaal, met 
inachtneming klimaat



Alkmaarse Omgevingvisie (2)

Ambitie II: Compacte Stad

• Het klimaat blijft op lange termijn
veranderen: het weerbeeld wordt extremer. 

• Ambitie: klimaatbestendige stad, 
verduurzamen van de stad.



Alkmaarse Omgevingvisie (3)

Ambitie III: Toekomstbestendig en innovatief
landelijk gebied

• De opwarming van de aarde zet gestaag door 
met wateroverschot- en tekort als gevolg

• West-Nederland daalt langzaam met 
verzilting van het grondwater als gevolg

• Dialoog starten over toekomstige
waterproblematiek

• Opvangen bodemdaling en verzilting



Uitvoeringsagenda
• Duidelijke prioritering in ruimtelijke programma’s

• Flexibiliteit bijstelling programma mogelijk, verankerd in een
voortgaand praktisch proces.

• Aanvullende onderzoeken, bv. Milieueffectrapportages

• Eerste uitvoeringsprogramma bekend: ontwikkelen van de 
kanaalzone.



Omgevingsbeeld Regio Alkmaar‘Diversiteit als Troef’

• Regionaal Omgevingsbeeld ‘Diversiteit als Troef’ 
vastgesteld in het PORA van 7 juni 2017

• Integrale visuele vertaling van bestaand regionaal beleid

• Bouwsteen Water als integraal onderdeel van de regionale 
visie, opgesteld en vastgesteld door het HHNK.



Omgevingsbeeld Regio Alkmaar

• Water als kans

• Zie de stedelijke wateropgave als kans

• Buffer het regionale water voor de droge perioden

• Zoek naar meervoudig ruimtegebruik



Vragen tot zover?



De Casus: Company B doet niet leuk mee. 



• Company B vraagt een omgevingsvergunning aan voor industriële ontwikkeling 2500 m2 (zie 
foto), in een laaggelegen, slecht ontsloten gebied (één ontsluitingsweg met brug over de A9), 
geen openbaar vervoersverbinding. Eigenaar wil traditioneel ontwikkelen, met standaard 
energieaansluitingen. Hij moet op eigen terrein 200 parkeerplaatsen aanleggen. Het 
bedrijventerrein ligt  - 2 meter NAP. Voor het gebied is in de toekomst extreme regenval voorzien, 
maar ook hittestress. 

• De ontwikkeling past in bestemmingsplan. Gemeente is grondeigenaar en ook eigenaar openbare 
ruimte. Company B is eigenaar van de opstal. 

• Vraag 1: welke problemen voorzie je qua toekomstige klimaatbestendigheid voor Company B? 

• Vraag 2: welke mogelijkheden zijn er om klimaatadaptieve maatregelen af te dwingen bij 
Company B? Denk aan omgevingsplan, omgevingsvergunning, exploitatieplan, APV, maar ook de 
publiek-private samenwerking, etc. 

• Vraag 3: Wat is de ideale werkwijze in de projectopzet? M.a.w.: op welke wijze worden water, 
klimaat en duurzaam integraal meegenomen in de omgevingsvergunning?


