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nou… aan mijn 
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STRUCTUUR & TYPERING

OMGEVINGSWET - BESLUITEN 

O-VISIE     O-PROGRAMMA     O-PLAN 

volgorde

1

aantal dia’s

14

NATIONALE

OMGEVINGSVISIE

ontwerp - NOVI

2 10

PROVINCIALE

OMGEVINGSVISIE

- vastgesteld -

3 10

GEMEENTELIJKE 

OMGEVINGSVISIES

- zowel ontwerp als vastgesteld -

4 27

GEMEENTELIJK 

OMGEVINGSPLAN

vastgesteld 

5 1



2021 OMGEVINGSWET IN WERKING   

1 WET   

4 BESLUITEN 

procedures & kwaliteitseisen               activiteiten & bouwwerken 

1 wet in plaats van 26 wetten 

de Belemmeringenwet Privaatrecht, de Crisis- en herstelwet, de Interimwet stad-en-milieu-benadering, 

de Ontgrondingenwet, de Planwet verkeer en vervoer, de Spoedwet wegverbreding, de Tracéwet, de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht, de Wet ammoniak en veehouderij, de Wet geurhinder en veehouderij, de Wet hygiëne 

en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, de Wet inzake de luchtverontreiniging en de Wet ruimtelijke 

ordening, de Waterwet, de Woningwet, de Wet milieubeheer, de Monumentenwet 1988, de Wet beheer 

rijkswaterstaatswerken, de Spoorwegwet, de Wet lokaal spoor, de Wet bereikbaarheid en mobiliteit: ruimtelijke 

doorwerking, de Wet luchtvaart, de Mijnbouwwet, etc.

4 besluiten i.p.v. 120 besluiten 

GEMEENTERIJK PROVINCIE



OMG. WET        

ÉÉN LOKET VOOR BURGERS EN BEDRIJVEN 

INTEGRALE BENADERING: ÉÉN OMGEVINGSPLAN 

KORTERE PROCEDURES, MINDER ONDERZOEK 

LOKAAL MAATWERK MOGELIJK  

OPEN VOOR NIEUWE IDEEEN: nee-tenzij wordt ja-mits 

PARTICIPATIE VERPLICHT: HOE IS NIET BEPAALD

VERPLICHT GEBASEERD OP VISIE

EENVOUDIG & BETER       

RIJK GEMEENTE PROV.



OMG. WET        

aan de hand van

- doelen en keuzes uit omgevingsvisie

- oude regels die overgeheveld worden 

- nieuwe regels om kwaliteit en veiligheid te borgen

CULTUUROMSLAG       

VAN

toetsen of een ingediend plan 

past in bestemmingsplan en 

andere wetten en regeltjes 

NAAR  

meedenken over hoe en waar

een idee gerealiseerd het best 

kan worden 



1  WET        4  BESLUITEN 



BESLUIT        

BESLUIT KWALITEIT LEEFOMGEVING   

bevat instructieregels voor provincies en gemeente 

voor het vaststellen van verordeningen en omgevingsplan. 

deze regels geven aan welke harde kaders er zijn 

en welke speelruimte / afwegingsruimte er is 

een deel van de landelijke regels wordt met de omgevingswet 

overgeheveld naar de gemeenten: met het INVOERINGSBESLUIT 

wordt er voor gezorgd dat deze regels automatisch in het 

omgevingsplan komen. De omgevingsplanregels die het rijk 

meegeeft aan de gemeente heten ‘DE BRUIDSSCHAT’

KWALITEIT LEEFOMGEVING     

RIJK GEMEENTE PROV.



VAN 3 OMGEVINGVISIES 

NAAR 1 OMGEVINGSPLAN        

GEM.

RIJK PROV.

PROGRAMMAS PROGRAMMAS

VISIE

VISIE

VISIE

PROGRAMMAS

OMGEVINGS

PLAN

OMGEVINGS

VERORDENING

OMGEVINGS

BESLUITEN



BIJZONDER ZORGPLICHT 

artikel 1.7 

Een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn activiteit 

nadelige gevolgen kan hebben voor de fysieke leefomgeving, 

is verplicht maatregelen te nemen om die gevolgen te voorkomen. 

Voor zover dat niet mogelijk is, is hij verplicht die gevolgen zo veel 

mogelijk te beperken of ongedaan te maken. 

Als ook dat onvoldoende mogelijk is, is hij verplicht de activiteiten 

achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs van hem kan 

worden gevergd. 

OMGEVINGSWET

vastgesteld        



VOORZORGSBEGINSEL

Het voorzorgsbeginsel houdt in dat de overheid maatregelen 

kan nemen als er gegronde redenen zijn om te vrezen dat 

activiteiten negatieve gevolgen kunnen hebben, maar de 

beschikbare wetenschappelijke gegevens nog geen uitvoerige 

risico-evaluatie mogelijk maken. 

artikel 3.3

Het bevoegde bestuursorgaan moet in de omgevingsvisie rekening 

houden met het voorzorgbeginsel. 

Opdracht is het voorzorgbeginsel af te wegen ten opzichte van de 

andere belangen. Het bevoegd gezag geeft naar eigen oordeel aan 

hoe het omgaat met onzekere risico’s en hoe relevant dergelijke 

risico’s zijn in zijn grondgebied. Daarnaast kan het aangeven 

welke preventieve maatregelen het overweegt. 

Hierbij weegt het bestuursorgaan zowel de belangen van de 

initiatiefnemer als de belangen van bescherming op gezondheid.

OMGEVINGSWET

vastgesteld        



BESLUIT 

bevat bestaande regels uit AMvB’s, uit onderdelen van wetten, 

zoals Wet milieubeheer, Wet ammoniak en veehouderij en 

de Wet geurhinder en veehouderij. 

OUD 

uitgangspunt:  bescherming van gezondheid, veiligheid en 

omgevingskwaliteit blijft zoals het was    

NIEUW 

flexibiliteit: ruimte voor maatwerk, afwegingen maken, rekening 

houden met lokale omstandigheden en ontwikkelingen. 

FLEXIBILITEIT moet doel van de wet dienen:  

de fysieke leefomgeving beschermen én doelmatig benutten. 

BESLUIT KWALITEIT

LEEFOMGEVING



In besluit zijn voor geluid, trillingen en geur bestaande  standaardwaarden voor 

immissies op gevoelige gebouwen en locaties overgenomen. 

Gemeente kan zowel soepelere als strengere normen hanteren. 

Strenger bijvoorbeeld als de afzonderlijke immissie(s) van bijv. geur,  geluid of 

trillingen geen probleem zijn maar het totaal wél ongewenste belasting geeft. 

Soepeler bijvoorbeeld als de herontwikkeling van een locatie alleen mogelijk is 

met een hoger niveau van geur of geluid en er alles overwegend toch een 

aanvaardbaar woon- of leefklimaat bereikt wordt. (mvt 125-126)

BESLUIT KWALITEIT

LEEFOMGEVING



BESLUIT KWALITEIT

LEEFOMGEVING



VAN 3 OMGEVINGVISIES 

NAAR 1 OMGEVINGSPLAN        

GEM.

RIJK PROV.

PROGRAMMAS PROGRAMMAS

VISIE

VISIE

VISIE

PROGRAMMAS

OMGEVINGS

PLAN

OMGEVINGS

VERORDENING

OMGEVINGS

BESLUITEN



BEVAT BESCHRIJVING

- fysieke kwaliteit van leefomgeving 

- beleid, gebruik, beheer, bescherming, behoud, etc.

HOUDT REKENING MET ‘EUROPESE’ BEGINSELEN

- voorzorgsbeginsel

- preventief handelen

- voorrang voor aanpak bij de bron 

- vervuiler betaalt

IS ONTSTAAN DOOR BETREKKEN VAN 

- bestuursorganen 

- maatschappelijke organisaties 

- bedrijven & burgers 

DRIE EISEN

OMGEVINGSVISIE

ook herstel 

van tekort?

PARTICIPATIE



PARTICIPATIE IS VERPLICHT, 

MAAR DE INTENSITEIT EN DE VORM IS VRIJ

vroegtijdig betrekken van belanghebbenden, burgers, 

bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen

motiveringsplicht 

bevoegd gezag geeft aan hoe de omgeving betrokken is bij  

voorbereiding en wat de resultaten daarvan

motiveringsplicht geldt voor de omgevingsvisie, het

programma, het omgevingsplan en het projectbesluit. 

WIE, WAT, WANNEER, WAAROM, HOE:

inspiratiegids participatie 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/inspiratiegids/

PARTICIPATIE-EIS

OMGEVINGSVISIE

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/inspiratiegids/


DRIE STAPPEN 

1 Kabinetsperspectief NOVI’ 

richtinggevend

2 Ontwerp-NOVI 

3 Gebiedsgerichte uitwerking

tot omgevingsagenda’s en 

perspectiefgebieden

NATIONALE 

OMGEVINGS 

VISIE  

ontwerp

NOVI



vier prioriteiten: 

1. duurzame economie, 

2. klimaat en energie, 

3. sterke steden en regio’s  

4. toekomstbestendig landelijk gebied

drie inrichtingsprincipes:

1. voorrang voor combinatie van functies

2. kenmerk en identiteit gebied centraal

3. voorkomen van afwentelen (tijd & plaats)

KABINETS-

PERSPECTIEF  1     

ontwerp

NOVI



Schaalvergroting en intensivering zetten biodiversiteit,

milieu, gezondheid, energietransitie, dierenwelzijn en 

landschap onder druk. 

Afwenteling is te groot en is niet vol te houden.

Transitie van de landbouw is onvermijdelijk: we gaan

naar kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw. 

Weer verbinding met mens, dier en omgeving.             

Inzet kabinet 2030: kringlopen sluiten op een zo laag 

mogelijk - nationaal of internationaal - niveau. 

Ambitie: Nederland koploper in kringlooplandbouw. 

KABINETS-

PERSPECTIEF  2     

ontwerp

NOVI



NL koploper in duurzame kringlooplandbouw. 

- melkveehouderij meer grondgebonden

- veevoer van eigen land of uit de directe omgeving 

- schadelijke uitstoot, broeikasgassen en verlies  

van nutriënten (bodem, water, lucht) nagenoeg nul

Landbouw en biodiversiteit versterken elkaar. 

In de niet-grondgebonden veehouderij zijn integrale 

duurzame stallen de standaard: stallen die gezond zijn 

voor de leefomgeving, efficiënt in gebruik grondstoffen 

en nutriënten met hoog niveau van dierenwelzijn.

ONTWERP

NOVI  1     

ontwerp

NOVI



Verduurzaming veehouderij 

In gebieden waar de druk vanuit de landbouw op de 

omgeving (natuur, volksgezondheid) te hoog is, wordt 

deze druk door gerichte inzet verminderd. 

In de regio’s regierol voor provincies. 

In het regeerakkoord zijn maatregelen aangekondigd 

om gezondheids- en leefomgevingsrisico’s in gebieden 

met zeer hoge veedichtheid te verminderen. 

Afspraak met sector en overheden:

aanpak langs twee sporen 

- een saneringsspoor, 

- en een verduurzamingsspoor. 

ONTWERP

NOVI  2     

ontwerp

NOVI



NOVI-gebieden 

Gebieden waar het nu niet of nauwelijks lukt 

om tot oplossingen te komen, vragen extra aandacht. 

In zulke NOVI-gebieden komen complexe, 

omvangrijke en urgente opgaven en belangen samen. 

Rijk en regio gaan daar samen kijken naar oplossingen 

die de huidige kaders ter discussie durven stellen 

bijvoorbeeld: 

de transitie op hooggelegen zandgronden, zoals  

intensieve veehouderijgebieden en hun integrale 

opgaven in Oost-Brabant.

ONTWERP

NOVI  3     

ontwerp

NOVI



PLAN-MER 

NOVI       

ontwerp

NOVI



ENKELE LASTIGE PLUSSEN EN MINNEN 

DIERENWELZIJN

levert meer fijnstof  (kun je voorkomen met krimp)

KRINGLOOPLANDBOUW

* betekent minder dieren en mest en dus ook afname 

emissies methaan (CH4) en lachgas (N2O) 

*     vraagt mee ruimte; conflicteert met andere functies, 

zoals water, energie, natuur en woningbouw. 

uitweg: innovatie in niet grondgebonden landbouw

* gebruik van reststromen kan ook milieu- en 

gezondheidsrisico’s opleveren 

PLAN-MER 

NOVI       

ontwerp

NOVI



NEGEN AANBEVELINGEN  

1 geef een definitie van circulair / kringlooplandbouw 

2 stel ruimtebegroting op voor alle functies grondgebied

3 bepaal waar welke functies het best passen   

4 uitkomst 2+3 levert (1) ruimteverkaveling  

(2) welke veestapel kunnen we ons permitteren

5 op basis daarvan stappenplan voor transitie

6 met urgentie voor combi: veel vee & veel bewoners

7 verplicht gezondheid en welzijn in acht nemen

8 maak grondgebonden landbouw uitgangspunt 

9 geef regie-aanwijzingen aan provincies en gemeenten

BURGERPLATFORM   

REACTIE OP ONTWERP NOVI       

ontwerp

NOVI



VAN 3 OMGEVINGVISIES 

NAAR 1 OMGEVINGSPLAN        

GEM.

RIJK PROV.

PROGRAMMAS PROGRAMMAS
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PROVINCIALE OMGEVINGSVISIE 

VAN NU - NAAR STRAKS 

WAT, WAAROM & HOE 

OPGAVEN & KERNWAARDEN

VASTGESTELD

december 2018
BRABANT



NU

tussen de regels door 

af en toe kritisch

landbouw heeft nog 

te veel negatieve impact op de

kwaliteit van leefomgeving, 

bodem, water, lucht

en biodiversiteit en daarmee op 

het welbevinden van

de Brabanders en het 

vestigingsklimaat.

VAN NU NAAR STRAKS BRABANT

STRAKS 

optimistisch

beeld 

fysieke problemen opgelost

evenwicht hersteld

boeren & burgers door 1 deur 

veehouderij op orde 

internationaal

circulair systeem 

mest van mens en dier is daarin 

waardevolle grondstof.



HET WAT: 

DOELSTELLINGEN

CONCURRERENDE

DUURZAME

ECONOMIE

BRABANT

SLIMME

NETWERK-

STAD

DE 

BASIS

OP

ORDE

CIRCULAIR

KLIMAAT-

PROOF

IN 

2050

ENERGIE

NEUTRAAL

IN

2050

veiligheid 

gezondheid

omgevingskwaliteit



- steeds beter       
landelijke normen zijn minimum 

- meerwaarde-creatie 

- pro-actief en preventief 
voorzorg en aanpak bij de bron 

- kwaliteit boven kwantiteit
van meer naar beter (circulair)

- technische én sociale innovatie 

HET HOE: DE KERNWAARDEN    

UITGANGS

PUNTEN

VOOR 

ONS

HANDELEN

WE

GAAN

VOOR



- maximaal inzetten op  

terugdringen van emissies

- stimuleren van innovaties 

waardoor minder emissie

- tegengaan van geurhinder 

- verminderen van neerslag in 

natuurgebieden.

WAT GAAN WE - IN IEDER GEVAL- DOEN     

DE BASIS OP ORDE

hier en daar 

in landelijk gebied 

te hoge concentraties 

schadelijke stoffen in 

lucht, bodem en water 

aantoonbaar ongezond voor 

mens en natuur 

eerst en vooral van belang: 

verdere beperking van de impact van de primaire landbouw door 

emissies vanuit de veehouderij en de gevolgen van het gebruik

van mest- en gewasbeschermingsmiddelen



KORTOM    

APPLAUS 

DON’T WORRY

BE HAPPY 



….  MAAR    

circulair 

?

duurzaam

? 

pro-actief

? 

bij de bron 

? 

steeds beter

? 

kwaliteit 

boven 

kwantiteit

?



… TJAWE MISSEN 

IN DEZE VISIE 

CONCRETISERING   

WAARDOOR ER ZICHT OP IS 

DAT WE SAMEN DE HUIDIGE 

NEGATIEVE EFFECTEN  

VAN DEZE VEEHOUDERIJ

VOOR BURGERS & OMGEVING, 

ZULLEN KUNNEN STOPPEN, 

REPAREREN, OMKEREN   

EN NAAR TOEKOMST 

TOE DEFINITIEF 

VOORKOMEN



ZACHTE HEELMEESTERS

rol provincie is: richting geven, kaders stellen 

DOE DAT DAN OOK  

- de basis op orde: dat gaat niet vanzelf  

- innovatie-technologie is geen Haarlemmerolie

- aanpak bij de bron: noodzakelijke ingreep veestapel 

- zet nu in op de boer van de toekomst: 

grondgebonden, duurzame & circulaire boerderij 

- industriële veehouderij hoort op industrieterrein

- platteland saneren, het begin is gemaakt.  

REACTIE BURGERPLATFORM 

OP ONTWERP PROVINCIE     

NAAR EEN 

BRABANTSE

BRANDARIS



want je kunt 

nu eenmaal 

niet de andere 

kant opruiken 



VAN 3 OMGEVINGVISIES 

NAAR 1 OMGEVINGSPLAN        

GEM.

RIJK PROV.

PROGRAMMAS PROGRAMMAS

VISIE

VISIE

VISIE

PROGRAMMAS

OMGEVINGS

PLAN

OMGEVINGS

VERORDENING

OMGEVINGS

BESLUITEN



SAMENVATTINGEN VARIEREND VAN 

- VOORLOPERS

- BASISDOCUMENTEN, KOERSPLANNEN, UITGANGSPUNTEN 

- OMGEVINGSVISIES

- OMGEVINGSPLANNEN

GEMEENTELIJKE

OMGEVINGSVISIES OP VOLGORDE   



OMGEVINGSPLAN (?) 

OPMERKELIJK 

Om economisch duurzaam te zijn is kostprijsverlaging en 

productievergroting noodzakelijk om te kunnen concurreren.

Landbouw in Ommen moet concurrerend kunnen zijn. 

Anders verdwijnen de landbouwbedrijven in Ommen, 

en zijn zij dus niet duurzaam. 

Meer duurzame landbouw betekent dat Ommen ruimte gaat bieden. 

Fysieke ruimte is noodzakelijk voor een duurzame veehouderij. 

Ook hebben bedrijven qua beleid ruimte nodig om duurzaam te zijn. 

Mestverwerking zal gestimuleerd moeten worden. 

De gemeentelijke regelgeving moet hiervoor ruimte bieden. 

Deze schaalvergroting kan plaatsvinden door de agrariër toe te 

staan de huidige locatie te vergroten en door te ontwikkelen.

GEMEENTE OMMEN
vastgesteld jan. 2013        



STATUS 

omgevingsvisie is, vooruitlopend op wet, structuurvisie WRO   

GEBIEDSGERICHTE AANPAK 

buitengebied met accent op natuur en recreatie 

gemengd agrarisch gebied 

primair agrarisch gebied

BETEKENT:

* in gemengd: 

- geen verstening: nieuwbouw alleen met sloopcompensatie 

* in primair gebied: 

- prioriteit voor agrarische bedrijvigheid  

- bestaande agrarische bedrijven worden niet belemmerd

- geen ruimte voor remmende activiteiten 

GEMEENTE UDEN
vastgesteld dec. 2015        



AANZET VOOR OMGEVINGSVISIE 

Beknopt en overzichtelijk 

BIJZONDER

Het agrarisch gebied is beperkt toegankelijk via recreatieve routes 

om het functioneren van de landbouw niet te belemmeren.

GEMEENTE ZEVENAAR
vastgesteld april 2016        



OMGEVINGSVISIE LANDELIJK GEBIED  

Doel: dynamiek én verduurzaming 

Heldere procedure 

Initiatief kan in principe op instemming gemeente rekenen als

1 er draagvlak is bij omwonenden én bij belangenorganisaties 

hetgeen blijkt uit verslag van dialoog: inhoud en proces 

2 er een bijdrage geleverd wordt aan ruimtelijke kwaliteit 

fysiek ter plekke of elders of via storting in vereveningsfonds 

3 voldaan is aan overige wettelijke randvoorwaarden

GEMEENTE BRIELLE
vastgesteld juli 2016         



STUKKEN AFZONDERLIJK AAN WEB-KAART GEHANGEN 

STRUCTUURVISIE

vanwege flexibiliteit en aanpassen bij innovaties

voorkeur voor aanpak 

waarbij een initiatiefnemer dient aan te tonen 

dat zijn project bijdraagt aan de waarden 

die beschreven zijn in de structuurvisie.

AANVULLEND (raadsbesluit) 

nieuwe veehouderij minimaal 250 meter van dorpskern

GEMEENTE OISTERWIJK
vastgesteld december 2016        



OPMERKELIJK 

Spanningsveld tussen agrarische gebruikers, nieuwe bewoners en 

natuurorganisaties vraagt om een dynamische benadering van

het landschap, omdat een conserverende benadering voor alle 

partijen tot nadelen leidt.

Uitbreiding blijft mogelijk voor grondgebonden agrarische bedrijven 

met een goed toekomstperspectief 

Wij willen planologische mogelijkheden bieden voor nieuwe 

verdienmodellen voor de agrarische sector. 

Daarbij denken wij aan het stimuleren van kleinschalige initiatieven 

waarbij de verbinding wordt gelegd met toerisme/recreatie

- verkoop van ambachtelijke en/of biologische (streek)producten

- wijnproeverijen, etc. 

GEMEENTE VOERENDAAL 
vastgesteld dec. 2016         



GEBIEDSGERICHTE AANPAK 

* landbouwgebieden

* primair beschikbaar voor landbouwbedrijven.

* landbouwareaal blijft zoals het nu is.

* schaalvergroting in de landbouwgebieden.

* vergroting van bouwvlak is maatwerk.

* infrastructuur gericht op agrarisch gebruik

GEMEENTE NOORDENVELD
vastgesteld feb. 2017        



AANPAK VISIEVORMING: 

ophalen (wat is belangrijk) - vertalen - terugkoppelen 

LEIDEND PRINCIPE: 

ontwikkelingen mogen niet ten koste gaan van behoud 

/ herstel van kwaliteit van natuur, landschap en cultuur

BETEKENT:

* landbouw gebaseerd op duurzaamheid 

* veehouderij: zo weinig mogelijk belastend

* compensatie verplicht bij schade aan kwaliteiten 

*     oplossen van bestaande norm-overschrijdingen

* voorkomen nieuwe norm-overschrijdingen 

* stimuleren experimenten en innovaties.

GEMEENTE OIRSCHOT

vastgesteld sept. 2017       



KOERSDOCUMENT

basis voor Omgevingsvisie   

INDIVIDUEEL MAATWERK 

Voorkomen van belasting van de omgeving door ‘ongeclausuleerd’ 

verder ontwikkelende veehouderijbedrijven.

Buiten natuur en recreatie geen onderscheid naar gebiedstypen. 

Veehouderij die investeert in emissiereductie en dierenwelzijn 

krijgt ruimte afhankelijk van locatie en omgeving.

We beoordelen effecten van initiatief op ‘n gebied en de omgeving. 

Afweging op basis van maatstaven met criteria en normen.  

Algemene voorwaarde: een acceptabel woon- en leefklimaat. 

VOLKSGEZONDHEID 

Volksgezondheid zo belangrijk is, dat er geen reden zou mogen

zijn om in de definitie van een goed woon- en leefklimaat verschil te 

maken tussen het landelijk gebied en de kernen.

GEMEENTE BERNHEZE
vastgesteld oktober 2017         



OMGEVINGSVISIE  

UITVOERIG PROCES

1  alle dorpsraden en stakeholders maken basisdocument

2  gemeenteraad stelt basisdocument vast 

3  drie themabijeenkomsten over basis voor iedereen 

4  gemeentebrede enquête over ‘witte plekken’ in beleid

5  gastlessen op basisscholen + oogst tekeningen

6  video met visie van jongeren 

7  ontwerp twee avonden gepresenteerd 

8  ontwerp zes weken ter inzage

9  zienswijzen op ontwerp verwerkt 

alle uitkomsten en verslagen integraal bijgevoegd 

INHOUDELIJK 

intensieve veehouderij: geen toename aantal dieren 

vergroting van vloeroppervlak alleen t.b.v. dierenwelzijn

GEMEENTE OLDAMBT
vastgesteld oktober 2017         



KEUZEDOCUMENT VOORAFGAAND AAN VISIE   

Keuze voor gebruik milieu-mengpaneel uit Omgevingswet 

VNG: Gemeenten mogen maatwerk leveren dat past bij een gebied. Er zijn standaardwaarden voor 

geluid, trilling, geur en bodem. Deze waarden zijn aanvaardbaar voor het gehele land. Maar gemeenten 

kunnen variëren – dat wil zeggen strenger zijn, of minder streng zijn dan de standaard. Voor lucht en 

externe veiligheid mag het niet soepeler alleen strenger.

BEST + VELDHOVEN
vastgesteld jan. 2018        



OMGEVINGSVISIE 

Plattelandsgemeente met voornamelijk veehouderij 

OPMERKELIJK

Agrarische schaalvergroting wringt in het landschap 

Kan leiden tot achteruitgang van natuur en soortenrijkdom. 

Tegelijk voorzien we veel vrijkomend agrarische gebouwen. 

We gaan mogelijkheden staldering onderzoeken: 

Alleen nieuwbouw met overname van rechten van stopper 

Bij herontwikkeling is het karakter van de plek leidend.   

GEMEENTE VOORST 
vastgesteld dec. 2017        



OPVALLEND 

Boeren kunnen groeiruimte verdienen door te investeren in 

ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en sociale kwaliteit

Als alternatief voor schaalvergroting stimuleren we 

biologische landbouw en verbrede landbouw.

Geen ruimte voor nieuwe intensieve veehouderij; uitbreiding 

slechts binnen PAS en kwaliteit van fysieke leefomgeving

VOLKSGEZONDHEID

Burgers mogen niet ziek worden van agrarische activiteiten 

en omgeving mag geen noemenswaardige overlast hebben. 

GEMEENTE STAPHORST
vastgesteld jan. 2018        



HELDERE ANALYSE VAN EFFECTEN DIERHOUDERIJ  

- economische groei, maar 

- te grootschalig, toch nog in buitengebied 

- niet ingepast in landschap 

- onveilig, infrastructuur niet geschikt, 

- geen regio-afzet meer voor vlees en mest 

- geuroverlast, fijnstof, endotoxinen  

- toename gezondheidsrisico’s

+ ---------------------------------------------

zorg: dus alle betrokken in gesprek over perspectief

landbouw niet langer enige speler in buitengebied 

ook ruimte voor andere functies zoals wonen, 

recreëren en kleinschalig werken

REUSEL-DE MIERDEN  1 
vastgesteld mei 2018        



DUURZAME BENADERING BETEKENT AANDACHT VOOR 

- gesloten kringlopen (op lokaal of regionaal niveau) 

- reduceren van gezondheidsrisico’s, 

- verminderen van de belasting op natuur en milieu, 

- robuust landschappelijk inpassen van boerenerven 

PERSPECTIEF CRITERIA VOOR VEEHOUDERIJ

1  niet in beekdal, niet in extensiveringsgebied  

2  op minimaal 250 meter van woonbestemming 

3  geen transport door kern of buurtschap kern

4  gezondheidskundige advieswaarden endotoxinen + geur

REUSEL-DE MIERDEN  2
vastgesteld mei 2018        



ELK BOUWBLOK KRIJGT HELDER PERSPECTIEF 

1. Groeilocatie intensieve dierhouderij (+ op alle criteria);

2. Bevriezing van huidige situatie (+ op bijna alle criteria) 

3. Transformatie-locatie wonen, werken en recreëren, 

eventueel in combinatie met omgevingsvriendelijk agrarisch 

ad 1. 

doorontwikkeling moet meerwaarde leveren voor omgeving

ad 3. 

transformatie kan per erf, liefst voor compleet gebied(je)

REUSEL-DE MIERDEN  3
vastgesteld mei 2018        



AANPAK VISIEVORMING: 

flexibele visie: voortschrijdend inzicht mogelijk  

AMBITIE 

stimuleren duurzame grondgebonden landbouw, die 

voordelen biedt voor natuur, milieu, landschap, gezondheid, 

klimaat 

VEEHOUDERIJ:

* geen overbelasting door emissies, 

* geen negatieve beleving 

* gemeentebreed geen toename ongezonde emissies

*   streven naar vermindering emissies 

* kringlopen zoveel mogelijk sluiten op bedrijfsniveau 

GEMEENTE BLADEL - 1
vastgesteld sept. 2018        



MEST 

bewerking / verwerking is industriële activiteit   

AMBITIE 

sluiten mineralenkringloop op lokaal niveau 

vervangen kunstmest door dierlijke meststoffen

afname van emissies uit mest 

bijdrage aan energie en betere bodem- en waterkwaliteit  

BELEIDSKADERS

* geen aanvoer mest van derden, 

* geen overcapaciteit binnen gemeente,    

* afzet binnen 20 kilometer,  

* vermindering overbelaste situaties,  

* emissie mestverwerking wordt opgeteld bij stal-emissie,

*   mestverwerking mag niet leiden tot toename emissie, 

* mobiele mestscheiding liever voorkomen. 

GEMEENTE BLADEL - 2
vastgesteld sept. 2018        



STREEFBEELD GEBIED AGRARISCH CLUSTER 

GEM. OLDEBROEK
vastgesteld dec. 2018    



OPVALLEND

visie op buitengebied gebaseerd op gebiedstypen, 

zoals natuur, agrarisch, industrie, wonen, etc. 

in elk gebied zijn streefafstanden gedefinieerd 

- voor nieuwvestiging van intensieve veehouderij 

of 

- voor realisatie van woningen nabij intensieve veehouderij

varieert van < 100 meter (agrarisch) 

en 100 - 240 meter (recreatie)

tot 240 - 260 meter (natuur) 

GEMEENTE ELBURG
vastgesteld jan. 2019        



PROFIEL 

meest toekomstbestendige gemeente van Nederland 

AMBITIE

bevorderen zelfvoorzienend vermogen van gemeenschap

INSTRUMENTEN 

opheffen van spanning tussen natuur en landbouw 

bevorderen van duurzaamheid en circulaire  

stimuleren win-win natuur & landschap 

bodems / landschap afstemmen op best passend gebruik 

voorrang bij pacht  voor duurzaam / circulair 

pilot natuurinclusieve landbouw 

GEMEENTE BERGEN (L)
vastgesteld april 2019        



STRUCTURELE AANPAK 

Alles in buitengebied moet in balans zijn: uitwerking van  

noodzakelijke verduurzaming in projecten 

- Omgevingsplan Buitengebied 

- Gezondheidsbeleid (geur en fijnstof)

HELDER 

Niet meer vanzelfsprekend dat landbouw het primaat krijgt 

Nieuwe afweging nodig rond schaalvergroting vanwege de 

negatieve effecten voor natuur, milieu, landschap,volksgezondheid

Voor alle ontwikkelingen, functies en activiteiten in buitengebied 

moet een goed afwegingskader met toetsbare (rand)voorwaarden 

opgesteld worden.

GEM. BAARLE-NASSAU
vastgesteld juni 2019         



PLAN-M.E.R. VÓÓR OMGEVINGSVISIE 

Doel van de MER is om de belangen vanuit (onder andere) milieu, 

gezondheid, veiligheid en duurzaamheid vroegtijdig en volwaardig

in te brengen in de plan- en besluitvorming rond omgevingsvisie.

FOCUS

Ruimte voor opgaven en kansen op het gebied van innovatie 

verbrede landbouw, circulaire landbouw, verduurzaming, 

klimaatadaptatie en energietransitie.

KADER 

Beoordelingskader MER haakt aan bij ambities/randvoorwaarden

die uitgangspunt zijn voor de omgevingsvisie:

1. duurzaamheid en innovatie, 

2. kwaliteit van de leefomgeving,

3. gezondheid en leefbaarheid.

GEM. ETTEN-LEUR
vastgesteld juni 2019         



ONTWERP OMGEVINGSVISIE 

de essentiële kwaliteiten zijn gedefinieerd in visie 

initiatief moet per saldo bijdragen aan de kwaliteit als geheel

om dat te beoordelen kijken we naar effecten per initiatief

(geen onderscheid hoofd-neventak, hobby-profboer, max.bouwblok)

1 wordt maatschappelijk behoefte gediend?  

2 valt erf-afweging positief uit?

3 niet beter elders? (structuurvisie bijv. horeca, wonen)

GEM. WINTERSWIJK - 1 
augustus 2019         

ERF - AFWEGING 

invloed van omgeving op erf     - invloed van erf op omgeving 

reikwijdte wettelijke afstanden / zover als effecten meetbaar zijn

context effecten die mee-wegen: gezondheid, biodiversiteit, 

leefbaarheid, duurzaamheid, transport, landschap, etc.  



We maken in de visie de volgende keuzes:

• perspectief voor duurzame landbouw

samenhang met klimaatverandering en ecologische waarden 

draagt bij aan maatschappelijke behoeften, 

zoals gezond voedsel, gezonde levensstijl 

duurzaam    > circulair en natuur-inclusief

circulair > kringloop, org. bemesting, nk-grondbewerking, 

groenbemesting, CO2-opslag, korte ketens  

nat-inclusief > nat. ziekte- en plaagwering, nat. bestuiving   

nat. bodemvruchtbaarheid en structuur  

• ruimte voor multifunctionele bestemmingen

• ruimte voor zorgvuldige doorontwikkeling bedrijven

liefst grondgebonden,  waarbij we risico’s willen voorkomen van 

overlast, druk op kwaliteiten, extra verkeersbewegingen, etc. 

• geen zware bedrijvigheid in buitengebied.

GEM. WINTERSWIJK - 2 
augustus 2019         



ONTWERP OMGEVINGSVISIE 

OPMERKELIJK

Situaties met onvoldoende milieukwaliteit pakken we aan.

Grootschaligheid kan een inbreuk in het landschap vormen.

Om ontwikkeling te blijven faciliteren, én de kwaliteit van het 

landschap te verbeteren, worden kwaliteitsverbeterende

maatregelen gevraagd bij uitbreiding of vestiging.

Wat minstens zo belangrijk is: 

zonder agrariërs is er geen landschappelijke kwaliteit en 

boeren zijn de beheerders van het landschap!

De inpassingen en kwaliteitsbijdrage zijn in hoge mate

maatwerk. De aard, grootte en vorm van de ontwikkeling, 

tezamen met de waarden van de omgeving, zijn

hierin leidend.

GEMEENTE GENNEP 
sept. 2019         



GRONDIG PARTICIPATIEPROCES VISIE  

1 ophalen wat er leeft: startsessie wijkplatforms 

2 vier co-design sessies voor bewoners, ondernemers, partijen

3 keukentafelgesprekken met jongeren en agrariërs

4 consultatie raad over aantal hoofdlijnen uit 1 t/m 3 

5 3 x tentoonstelling en toelichting ontwerp omgevingsvisie

ophalen feedback en feedforward

6 formuleren ontwerp visie

7 inspraak op ontwerp visie   

8 beantwoorden reacties op ontwerp

9 vaststellen visie door gemeenteraad

10 nu verder: realisatie met participatie    

GEMEENTE DEN HELDER 
Julianadorp - 16 sept. 2019         



OPMERKELIJK  

met regeneratieve landbouw (gericht op herstel van de 

groeiomgeving) versterkt de Hoeksche Waard de betekenis 

voor CO2-reductie, waterberging en klimaatadaptatie

FOCUS OP ROL VAN INITIATIEFNEMER 

1 goede voorbereiding van je plan: mogelijkheden en criteria 

2 maak inzichtelijk hoe jouw plan bijdraagt aan doelen 

3 benoem omgevingswaarden die behouden of versterkt worden

beschrijf ook de knelpunten en hoe je die gaat ondervangen

4 betrek inwoners en relevante organisaties van begin af aan

maak inzichtelijk hoe je inspeelt op hun wensen en zorgen

GEM. HOEKSCHE WAARD
ontwerp 23 juli 2019        



VAN 3 OMGEVINGVISIES 

NAAR 1 OMGEVINGSPLAN        

GEM.

RIJK PROV.

PROGRAMMAS PROGRAMMAS

VISIE

VISIE
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OMGEVINGS

PLAN

OMGEVINGS

VERORDENING

OMGEVINGS

BESLUITEN



STATUS 

omgevingsplan = "bestemmingsplan met verbrede 

reikwijdte" Crisis- en herstelwet 11e tranche, artikel 7c.

WAAROM 

minder regels, meer vertrouwen, integrale aanpak 

betere bescherming omgevingskwaliteiten

CONCREET

* gebiedsprofielen: puur agrarisch en gemengd agrarisch 

* geen vergisting, wel bewerking: eigen mest binnen bouwvlak

* geur-emissie-standstill:

eis is per saldo afname van geurgehinderden

(10% reductie, compensatie elders)

* gezondheid: voorzorgsbeginsel opgenomen 

gemeente kan vergunning weigeren indien mogelijk ernstige 

gevolgen voor gezondheid voorzien worden (advies GGD)

GEMEENTE BOEKEL
vastgesteld maart 2016        



ADVIES    

NU
PARTICIPEREN AAN DE VOORKANT 

IS EFFECTIEVER DAN 

STRAKS
PRUTTELEN OF PROCEDEREN 

AAN DE ACHTERKANT  



VRAGEN, OPMERKINGEN, TIPS, SUGGESTIES    

brabantsburgerplatform@gmail.com

FRANK VAN DEN DUNGEN    

DIT PROJECT WERD MEDE MOGELIJK 
GEMAAKT DOOR EEN FINANCIELE 

BIJDRAGE VAN                                        
DE PROVINCIE NOORD BRABANT 

mailto:brabantsburgerplatform@gmail.com
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RICHTING

- slimmer verbinden van veehouderij, land- en tuinbouw en natuur;

- betere balans tussen intensieve veehouderij, natuurwaarden, 

lucht- en bodemkwaliteit en minder gewasbeschermingsmiddelen.

GELDERS PLUSSENBELEID

geldt voor niet grondgebonden veehouderij

ontwikkeling / groei alléén met 

- investering in plusmaatregelen á € 15,- tot € 20,- per m2 stalvloer

- op erf of in omgeving of bij omwonenden 

- in bovenwettelijke extra’s voor milieu / landschap / dierenwelzijn 

- inclusief verslag van verplichte dialoog over plan  

MAAR - GEEN PLUS NODIG 

- bij uitbreiding van minder dan 500 m2

- en één keer in de vijf jaar bij uitbreiding boven 500 m2

PROVINCIE GELDERLAND

vastgesteld dec. 2018   



TERMIJN & DOEL

tien jaar: een voortreffelijk leef- en vestigingsklimaat 

ambitie: elk landbouwbedrijf een lust voor zijn omgeving 

zonering van platteland:

goudgroen, zilvergroen, bronsgroen en (gewoon) buitengebied  

met elk ’n eigen profiel van wat wel en niet gewenst is 

uitgangspunt: ontwikkelruimte voor veehouderij op basis van 

een integrale kwaliteitsverbetering van de omgeving

- duurzame doorgroei bestaande bedrijven

- nieuwe bedrijven op beperkt aantal geschikte locaties

met inruil van verwant bedrijf elders   

- innovatieve agglomeratielandbouw 

voorlopers moeten hun innovaties delen, zo blijven burgers 

betrokken bij ontwikkeling van modern agrarisch ondernemerschap 

PROVINCIE LIMBURG - 1

vastgesteld 12-2014, 5-2015   



AANPAK “SCHONE STALLEN” 

- geen optelsom van haalbare reductie van alle emissies, 

- stimulering op vrijwillige basis, met name combi-luchtwassers, 

- aansluiten bij investeringsritme van bedrijf,

- pas na 2023 verplichtende maatregelen  

- vanaf 2030 moeten alle stallen aan gestelde eisen (???) voldoen

AGGLOMERATIELANDBOUW

clusteren van ketenactiviteiten (verwerking, verwaarding)  

rondom industriële primaire productie op logistiek logische plekken

bij voorkeur op bedrijventerreinen (bij havens)  

maar mogelijk komen ook andere gebieden in aanmerking, 

zoals bepaalde ontwikkelingsgebieden voor intensieve veehouderij 

en bestaande grootschalige clusters land- en tuinbouwbedrijven.

bijv. cluster veehouderijbedrijven aan de Timmermansweg in Venray. 

PROVINCIE LIMBURG - 2 

vastgesteld 12-2014, 5-2015   



EISEN AAN OMGEVINGSVISIE

art 3.2 Omgevingswet:

a een beschrijving van de hoofdlijnen van de kwaliteit van de 

fysieke leefomgeving;

b de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling, het gebruik, 

het beheer, de bescherming en het behoud van het 

grondgebied;

c de hoofdzaken van het voor de fysieke leefomgeving te voeren 

integrale beleid.

OMGEVINGSWET

vastgesteld        



Milieubeginselen

In de omgevingsvisie moet rekening worden gehouden met 

de milieubeginselen uit het Verdrag Werking Europese Unie.

Dit betreft:

• het voorzorgsbeginsel en hoe dat vormgegeven

wordt

• het beginsel van preventief handelen en ook hier

hoe dat vormgegeven wordt

• het beginsel dat milieuaantastingen bij voorkeur

aan de bron dienen te worden bestreden

• het beginsel dat de vervuiler betaalt 

VNG

Ver. van Ned. Gemeenten   


