
MET HET OMGEVINGSPLAN 
van visie naar praktijk



Je wilt werken aan het omgevingsplan
De Omgevingswet komt eraan. 
Dit is misschien wel de grootste 
wetswijziging sinds de invoering van de 
Grondwet. Doel van de Omgevingswet 
biedt instrumenten om de fysieke 
leefomgeving en de activiteiten daarin te 
reguleren. Zorgt voor één digitaal loket 
waarin iedereen kan zien wat mogelijk 
is. Hierin zijn samenwerken, participatie 
en integraal werken belangrijke pijlers 
onder de nieuwe wet. Wij zien de 
Omgevingswet als katalysator om in de 
buitenruimte het verschil te maken voor 
een betere leefomgeving.

Een gezonde fysieke leefomgeving is 
een gezonde en levendige (binnen)stad, 
voldoende ruimte voor recreatie, of 
energie- en klimaatneutrale woonwijken. 
Het eerste instrument onder de 
Omgevingswet waarin deze kwaliteiten 
op strategisch niveau worden vastgelegd 
is het instrument omgevingsvisie. Voor 
velen is de omgevingsvisie nog abstract. 
Dat verandert als de omgevingsvisie 
wordt uitgewerkt in het programma en 
het omgevingsplan. Het omgevingsplan 
biedt hierin het juridisch kader om de 
ambities en ontwikkelrichtingen van de 
omgevingsvisie mogelijk te maken. 

Bij het ontwikkelen van een 
omgevingsplan kunnen daardoor 
spanningen ontstaan. Een voorbeeld is 
de botsing in de vertaling van duurzame 
energie en een prettig woon- en 
leefklimaat naar de inpassing van zonne- 
en windenergie in het landschap. Daar 
waar doelen en belangen botsen, moet 
worden nagedacht over het gewicht van 
elk belang en het evenwicht tussen de 
doelen en belangen.

VAN VISIE
naar praktijk
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Instrumenten die invloed hebben op het omgevingsplan van 
de gemeente, zijn:
• Omgevingsvisie 
• Instructieregel Rijk of provincie
• Instructie Rijk of provincie
• Projectbesluit Rijk, provincie of waterschap
• Waterschapsverordening waterschap
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Er komt een flinke kluit werk 
op gemeenten af om naast de 
omgevingsvisie ook programma’s en 
een omgevingsplan op te stellen. De 
omgevingsvisie moet uiterlijk 1 januari 
2024 gereed zijn en het omgevingsplan 
in 2029. Dus daarvoor is nog even tijd. 
Het is voor gemeenten belangrijk om nu 
al te ervaren hoe deze kerninstrumenten 
met elkaar samen hangen.

Door het stellen van regels ontstaat 
de juridische verbinding tussen 
de ambities, doelstellingen en 
gewenste omgevingskwaliteiten. De 
omgevingsvisie heeft met zijn ambities 
geen effect op bedrijven en inwoners. 
Het omgevingsplan bestaat uit alle regels 
voor onze fysieke leefomgeving en is 
juridisch bindend, heeft dat juist wél. 
Daarom vraagt het proces om te komen 
tot een omgevingsplan aandacht voor de 
keuze in wat je vastlegt, de ruimte voor 
participatie, transparantie en heldere 
afwegingen. 

Een omgevingsplan is geslaagd als het 
invulling geeft aan de maatschappelijke 
opgaven uit de gemeentelijke 
omgevingsvisie. Daarnaast omvat het alle 
regels over de fysieke leefomgeving van 
de gemeente binnen het grondgebied 
en zorgt het voor meer afwegingsruimte 
voor gemeenten ten opzichte van het 
huidige stelsel.

HOE KOM JE TOT een 
omgevingsplan?
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TOT EEN GEDRAGEN  
omgevingsplan komen
Deze stappen laten een proces zien om te komen tot een omgevingsplan. Deze 
stappen zetten we in het omgevingsplan van de gemeente Schiedam waar we 
momenteel aan werken. Afhankelijk van de gemeentelijke organisatie en in 
hoeverre de implementatie van de Omgevingswet gaande is, kan het proces 
verschillen. Per gemeente kijken we welke stappen er nodig zijn om tot een 
gedragen omgevingsplan te komen.

WAT WILLEN WE EN KUNNEN WE MET EEN GEBIED 
De essentie van deze stap is scherp in beeld krijgen van de 
ambities en opgaven voor het gemeentelijke grondgebied. 
Vaak ligt hier een omgevingsvisie aan ten grondslag. Ook is het 
belangrijk om duidelijk te hebben hoeveel ruimte de gemeente 
wil laten voor initiatief en hoe uitnodigend zij wil zijn in het 
omgevingsplan. Dit geeft een eerste richting voor mogelijke 
deregulering en hoe ver de gemeente hierin wil gaan. 

INTEGRALE GEBIEDSBESCHRIJVING 
Eén omgevingsplan voor heel het gemeentelijk grondgebied 
betekent niet dat overal dezelfde regels gelden. Door 
verschillende gebieden aan te wijzen, is het mogelijk om per 
gebied, naast de algemene regels, ook locatiespecifieke regels 
te maken. Per gebied kunnen bepaalde omgevingswaarden 
zwaarder wegen dan andere. 

STAP 1: 
WAT WILLEN WE

STAP 2: 
BESCHRIJVING
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OPSTELLEN VAN HET OMGEVINGSPLAN 
Door het omgevingsplan zijn alle regels te vinden op één plek. 
Maar dit betekent nog niet automatisch dat een inwoner of 
initiatiefnemer ook gemakkelijk zijn/haar weg kan vinden. Wij 
begeleiden het proces om te komen tot werkbare juridische regels 
die passen bij de ambitie van de gemeente.

Door dit proces te doorlopen leg je de noodzakelijke basis om de 
ambities die je als gemeente vastlegt in de omgevingsvisie ook 
daadwerkelijk te borgen en tot uitvoering te brengen. 
Over Morgen begeleidt het proces om te komen tot een gedragen 
omgevingsplan dat aansluit bij de gemeentelijke ambities voor de 
fysieke leefomgeving. Het omgevingsplan schept duidelijkheid 
naar inwoners, ondernemers en initiatiefnemers over de (on)
mogelijkheden van activiteiten. Dit doen we niet alleen door het 
formuleren van heldere regels, maar vooral door een beeldende 
en begrijpelijke toelichting op het omgevingsplan te maken.

STAP 3: 
OPSTELLEN
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Onze oplossing 
De ambitie van de gemeente is om via het 
omgevingsplan te kijken naar de  huidige 
regels en beleid voor de leefomgeving. 
De gemeente wil minder regels en heeft 
als eerste stap alle huidige regelgeving 
inzichtelijk gemaakt. De vervolgvraag die 
we in het kader van het omgevingsplan 
gaan beantwoorden, is of al deze regels 
daadwerkelijk bijdragen aan de gestelde 
doelen. De voorbereidingen op het 
omgevingsplan voor de gehele gemeente 
Schiedam starten we via verschillende 
pilots in de stad. 

De pilot Schieveste is een 
nieuwbouwproject dat bestaat uit wonen, 
kantoren, voorzieningen, ruimte voor 
deelmobilteit en fiets- en autoparkeren. 
Voor de ontwikkeling van Schieveste 
maken we een bestemmingsplan 
verbrede reikwijdte. Hierdoor wordt 
het mogelijk om in dit gebied tussen 

het treinspoor en de A20 ruim 3.000 
woningen te realiseren. Door te werken 
aan zo’n bestemmingsplan oefenen we 
met de afwegingsruimte die het nieuwe 
omgevingsplan straks biedt. 

Voor de pilot Kethel focussen we op het 
behouden van een leefbare wijk. Hoe 
vind je de balans tussen het beschermen 
van de huidige kwaliteiten en houd je 
ruimte voor toekomstige ontwikkelingen? 
En hoe borgen we actuele thema’s als de 
energietransitie en klimaatadaptatie in 
het omgevingsplan? Om tot antwoorden 
op deze vragen te komen, gaan we het 
gesprek met de stad aan. We stellen 
hiervoor een participatieplan op dat 
Schiedammers uitnodigt mee te denken 
over de toekomst van hun leefomgeving.

OMGEVINGSPLAN
gemeente Schiedam
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De gemeente Schiedam gaat voortvarend aan de slag met de voorbereidingen 
op het omgevingsplan. Dit omgevingsplan treedt,  gelijktijdig met de 
Omgevingswet in werking. Over Morgen is gevraagd het proces om te komen 
tot dit omgevingsplan te begeleiden. We betrekken de gemeente en de stad hier 
intensief bij. We sluiten aan bij bestaande gebiedsvernieuwingen en starten 
eigen pilots op.

7



Over Morgen
Kleine Koppel 26
3812 PH Amersfoort
www.overmorgen.nl

“Met het omgevingsplan gaan 
we van visie naar de praktijk”

Neem voor meer informatie 
contact op met José Hobert
Jose.hobert@overmorgen.nl
06 30 46  10 63


