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De Omgevingswet 

• Invoering zomer 2019  

• Overzichtelijker 

• Stelselherziening fysiek domein  

• Van 26 wetten naar 1 wet 

• Van 120 AMvB’s naar 4 AMvB’s  

• Uitwerking in 4 AMvB’s 

• 6 kerninstrumenten.. 



Figuur: aterlier ZZ 







Grijp je kans: de omgevingsvisie 

• Verplicht 

• Nieuwe opgaven (energie, gezondheid, leefbaarheid, nieuwe 

economie etc.) 

• Grote rol gemeenteraad / samenleving: lokale integrale afweging 

• Let op: raad bepaalt ruimte college en inwoners 

• Kaderstellend 



Top-down. Bottom-up. 

 

Door het midden! 
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Het schetsproces 



Hoe tot stand gekomen? 

• 2010  initiatief 
• 2011  platform 

agrariërs, grondeigenaren, bewoners, leden van verenigingen 
cultuurhistorie, natuur en landschap, leden van buurt- en 
dorpsraden, ANV, ZLTO  

• 2012 na gesprek met provincie rechtspersoon 
• 2013 start vereniging en stichting 
    najaar: overeenkomst provincie 
 KRW en nieuwe natuur 
 

Doelstelling vereniging gaat verder dan deze 
eerste overeenkomst 



Nieuwe natuur 
(EHS, EVZ) 

Perspectief 
voor 

Strijbeek 
Aandacht voor 

cultuur en 
landschap 

Ruimte voor 
recreatie en 

toerisme 

Vitale land- en tuinbouw 

Betere 
verkeerssituatie 

 
Nieuwe 

bedrijvigheid 

EEN 
DUURZAAM 
EN VITAAL 
MARKDAL 

Betere 
waterkwalit

eit (KRW) 

Vispassages 

Droge 
voeten 



Andersom 
werken 
begint in de 
Kern 

Initiatief - groep 

Bestuurlijke steun 

Bewoners - eigenaren 

Gemeenten (RO – Milieu) 

Waterschap (KRW) 

Provincie (RO) (NNB) 

TBO’s cs (NNB) 

Rijkswaterstaat (A58) 



Hoe gaat het? 
• Snel, relatief gemakkelijk  

 Beschikbaar krijgen van gronden 
 Scepsis snel weg bij bewoners 
 Planvorming met waterschap voor KRW 
 Pilot omgevingswet en Plan in provinciaal meerwaardetraject 
 Uitdagend voor deelnemers in het proces 
 

• Spanning in het proces 

             Andersom werken niet altijd begrepen/geaccepteerd bij                             
 medewerkers overheid           

             Enthousiasme / energie in gebied versus het tempo van het 
 proces t.a.v. de ruimtelijke oplossingen en werksnelheid van             
 instanties 

             Betrekken van belangengroeperingen versus ‘ gepaste’ 
 argwaan 

             Taalgebruik en houding 

             Wennen aan gelijktijdigheid van zaken 
 

 



RESULTATEN TOT 
NU TOE 

 Overeenkomsten november (2013) 

 NNB realiseerbaar (zonder rest opgave) 

 KRW maatregelen uitvoerbaar (2017) 

 Aanpassing knooppunt St. Annabos (?!) 

 Perspectief voor het Markdal = 

       pilot omgevingsvisie  

 Provinciaal meerwaardetraject 

 ( Advies GS) 

 Uitvoering initiatieven Perspectief 

 

 



 Woordenboek Vereniging Markdal duurzaam en vitaal 
• Van binnen uit – ipv van onderop 

• Gelijk speelveld – ipv hiërarchische verhoudingen 

• Gelijklopende processen – opvolgende processen 

• Richtingwijzer (richtingaanwijzer) ipv visie 

• Levend document ipv nota 

• Situaties ipv knelpunten 

• Accorderen  van een ‘levend document’ ipv besluiten. 

• Gespreeksavond / bespreekavond–  i.p.v. inspraakavond’. 

• Medewerkers gemeente / waterschap / provincie –  in plaats van 
ambtenaren . 

• Spelregels – ipv dwingende voorschriften 

• Draagvlak bij overheden ipv draagvlak bij bewoners 

• Andersom werken door bewoners en door bestuurlijke instanties 

• Samenhangbrengende kijk ipv integrale visie 

• Steun ipv draagvlak…….. 

• Zeggenschap ipv participatie 


