
De Omgevingsvisie
van Over Morgen



De Omgevingsvisie is hét vliegwiel om nieuwe en moderne samenwerkings- en besturingsmodellen 

tussen overheid – samenleving te ontdekken en te ervaren. Het is een uitnodiging om je stad, dorp of 

gebied beter te maken en met elkaar de maatschappelijke uitdagingen met beide handen aan te 

pakken. Niet door te bepalen wat je komend jaar gaat doen, maar je blikveld te verruimen en de agenda 

voor de komende 5 tot 10 jaar op te stellen. Wakker de energie uit de samenleving aan door een 

inspirerende en beeldende visie op maat te maken. Dat kan omdat de Omgevingsvisie vormvrij is.

Blik 

vooruit

Breng

Samenhang

Verbind

energie

Verander

Cultuur



- DNA

- Trends & ontwikkelingen

- Opgaven & kansen

- Rechtszekerheid versus flexibiliteit

- De rol van de overheid: hoeder 

versus partner

- Maatwerk versus heldere normstelling

- Energie organiseren

- Uitdagen van de samenleving

- Initiatieven faciliteren 

In onze Omgevingsvisie zijn product en proces even belangrijk. Dit zorgt ervoor dat de 

samenleving het gemeentebestuur heel helder voor ogen hebben wat de belangrijkste 

opgaven zijn voor de lange termijn. Gezamenlijk zijn daar scherpe keuzen in gemaakt 

en is de samenleving gemobiliseerd om daar een bijdrage aan te leveren. Volgens ons 

zijn daarin drie elementen die bepalend zijn voor de Omgevingsvisie én hier kleur aan 

geven:



• het gedachtegoed weet te 

vertalen naar concrete 

uitgangspunten voor aanpak, 

proces en product; 

• bestuur en ambtelijke 

organisatie actief te laten 

meedenken en -doen; 

• verder te kijken dan 

instrumenten en procedures 

en vooral in te zetten op 

cultuur en organisatie; 

• uit te gaan van ‘leren door te 

doen’

• inhoudelijke ambities en 

doelen te benoemen; 

• proces én product 

gelijkwaardig te beschouwen; 

• kansen te benadrukken en 

vanaf de start in te zetten op 

samenwerken; 

• de lokale identiteit en 

krachten sturend te laten zijn 

en ze samen met betrokkenen 

te benoemen; 

• samen te werken aan de 

leefomgeving van de inwoners 

van de gemeente. 

• door brede participatie en 

communicatie gekomen wordt 

tot een gezamenlijke Agenda 

van de Toekomst; 

• energie en ideeën uit de 

samenleving worden benut en 

de gemeente faciliteert; 

• er een betrokkenheid is vanuit 

drie domeinen: sociaal, 

economisch en ruimtelijk; 

• gekozen wordt voor een 

combinatie van online en offline 

participatie; 

• de dialoog door gaat na 

vaststelling. 
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