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Geachte Raad,
In de sessie van 23 april heb ik u toegezegd nog enkele ervaringen vanuit de pilot met betrekking tot de
omgevingswet met u te delen. Daarnaast wil ik nog ingaan op het vervolgproces, zoals dat ook al kort tijdens
de sessie aan de orde is geweest. Tevens stuur ik u hierbij het overzicht van de participatiemomenten.
Pilot omgevingsvisie
Op dit moment is de pilot omgevingsvisie in volle gang. In opdracht van het ministerie van I&M werkt de
BNSP (Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen) negen verschillende pilots
uit; zeven met gemeenten, één met een provincie en één met een consortium van bewoners en organisaties.
Het doel is ervaringen op te doen die kunnen helpen de nieuwe omgevingswet verder te
verscherpen/verbeteren. Het is niet meer mogelijk om aan te haken, in het najaar van 2014 is de inschrijving
gesloten.
Vanuit KuiperCompagnons, het buro dat Velsen begeleidt bij de structuurvisie, zijn verschillende mensen
betrokken bij de pilot als pilot-coach en pilot-expert.
Enkele ervaringen vanuit KuiperCompagnons tot nu toe:
•
De omgevingsvisie is vooralsnog ‘vormvrij’, zodat de gemeente kan bepalen hoe het stuk is
opgebouwd. De pilot-visies die nu worden opgesteld verschillen in vorm en proces niet wezenlijk van een
breed opgestelde structuurvisie, zoals in Velsen. Er wordt integraal met verschillende inhoudelijke disciplines
gewerkt aan de visie en er vindt breed overleg plaats met de buitenwacht. De kwaliteit van de leefomgeving
staat centraal, het verhaal is uitnodigend/verleidelijk en laat bovendien voldoende ruimte voor externe
partijen om er naar eigen inzicht en mogelijkheden handen en voeten aan te geven.
•
De meeste energie gaat zitten in de gedachtewisselingen over hoe na vaststelling de visie moet
gaan werken. Het gaat daarbij vooral om de manier van werken van de gemeente in de toekomst en de
houding die daarbij wordt aangenomen. Hoe kunnen procedures sneller gaan? Hoe kunnen we meer
integraal werken, vanuit uitnodigende ambities/waarden, in plaats van sectoraal vanuit normen en regels?
Wat is de rol van de overheid in de toekomst? De nadruk ligt dus op de uitvoeringsstrategie en de
daadwerkelijke uitvoering, niet op de vorm van de visie en het visie-proces.
•
De interactie tussen alle betrokkenen in dit pilot-proces is leerzaam. Maar experimenteren kost tijd
en geld en de resultaten zijn niet altijd één op één bruikbaar. De uitkomst zal hoogstwaarschijnlijk niet
bestaan uit veel tastbare/concrete resultaten, maar veel meer uit bewustwording wat de ‘geest van de
nieuwe omgevingswet’ behelst.
Structuurvisie voorbereid op de nieuwe omgevingswet
De structuurvisie zoals deze in Velsen vorm begint te krijgen sorteert nadrukkelijk voor op wat een
omgevingsvisie moet worden in de geest van deze nieuwe wetgeving. De visie nodigt vooral uit, is
flexibel/geen harnas, is met alle relevante disciplines opgesteld en zal breed besproken worden met de
buitenwacht en regio. De meest interessante opgave zit hem niet in de opzet van de visie, maar in de manier
waarop de gemeente gaat werken met die visie en die gaat uitvoeren.
Het gaat dus vooral om de integrale manier van werken en de houding/cultuur. Niet de sectorale belangen,
maar gemeenschappelijke waarden staan centraal.
Hoe dat precies handen en voeten moet krijgen is een geleidelijk proces waar nog niemand het antwoord
precies of heeft. Maar er wordt al volop mee geëxperimenteerd en de ‘nieuwe houding’ zie je al wel steeds

