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even voorstellen

• Tim Willems-Kruize, 

planoloog/stedenbouwkundige BNSP en 

atelierleider Team Ruimtelijke Kwaliteit 

(TRK) Libau



Libau

• archeologie

• cultuurhistorie

• landschapsarchitectuur

• stedenbouw

• architectuur

• Federatie Ruimtelijke Kwaliteit



brede blik op cultureel erfgoed

• landschapsgenese

• dragende ruimtelijke structuren

• landschappelijke deelgebieden

• stads en dorpsgezichten

• ensembles

• objecten (bv. monumenten)

Dorpen in Groningen



inhoud

we gaan een bruggetje 

slaan tussen de 

Omgevingswet - in 

ontwikkeling - en de 

benadering van de 

praktijk

”

”



vogelvlucht

Omgevingswet 

-visie en -plan



essenties Omgevingswet

• maatschappelijke doelen gezondheid, 

veiligheid, omgevingskwaliteit

• centraal waar het moet, decentraal waar 

het kan

• burgerparticipatie, ruimte voor 

initiatieven “ja, mits”

• integraal

• kerninstrumenten



ingrediënten omgevingsvisie

• kernkwaliteiten grondgebied

• hoofdlijnen beleid met ambities

• sturingsfilosofie en bescherming

• thema’s ruimte, water, milieu, natuur, 

infrastructuur, verkeer en vervoer en 

cultureel erfgoed (incl. archeologie) in 

samenhang



de visie als afwegingskader

• voor het beleid in het omgevingsplan

• voor de vergunningverlening bij 

projecten die afwijken van het 

omgevingsplan (“buitenplans”)



regels omgevingsplan

• voor activiteiten die gevolgen hebben of 

kunnen hebben voor de fysieke 

leefomgeving

• gaan over cultureel erfgoed, energie, 

infrastructuur, landbouw, ruimtelijke 

ontwikkeling, natuur maar ook regels 

over parkeren, terrassen, inzamelen 

afvalstoffen, ……



spelen met regels

• allesomvattend of globaal 

omgevingsplan met doorverwijzingen 

naar beleidsuitwerkingen

• open normen (bv. in gebieden met lage

druk) of gesloten normen (bv. bij hoge

waarden)



“functies” omgevingsplan

• voor het hele grondgebied worden 

“functies” aan gebieden of objecten 

(locaties) toegekend

• een “functie” zegt iets over het gebruik, 

waarvoor een locatie is bedoeld of wat 

een locatie is (bv. een monument)



vergunningverlening

• activiteiten zijn vergunningsplichtig als 

dit expliciet in de regels is beschreven

• bij vergunningsplichtige activiteiten is er 

een verschuiving van “beoordelen 

achteraf” naar “meedenken vooraf” (bv. 

sneltoetscriteria, kwaliteitsgesprekken)



gemeentelijke commissie

• bij binnenplanse rijksmonumenten-

activiteiten (logisch om advisering 

welstand hieraan te verknopen)

• bij buitenplanse activiteiten zetten wij 

in op een onafhankelijke 

meerwaardecommissie



benadering 

van de 

praktijk
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4 “mechanismen”

1. karakteristieken vormen de basis voor de 

gebiedsindeling in het omgevingsplan

2. karakteristieken vormen het 

vertrekpunt voor gebiedsgericht beleid

3. open normen geven richting en ruimte  

en kun je uitwerken met beleidsregels

4. inspireren en begeleiden vooraf in 

plaats van toetsen achteraf



De Noordenveldse Kwaliteitsgids
gebiedseigen doorontwikkelen op basis van karakteristieken



Zo Brinkelt

Roden

Ruimtelijk kader voor een 

levendig, duurzaam en aantrekkelijk vormgegeven centrum 

met het karakter van een brink- of esdorp



#1

karakteristieken vormen 

de basis voor de 

gebiedsindeling in het 

omgevingsplan

”

”



Kwaliteitsgids



Kwaliteitsgids



#2

karakteristieken vormen 

het vertrekpunt voor 

gebiedsgericht beleid

”

”



Kwaliteitsgids



Kwaliteitsgids



Zo brinkelt Roden



Zo brinkelt Roden



Zo brinkelt Roden



#3

open normen geven 

richting en ruimte en kun 

je uitwerken met 

beleidsregels

”

”



Zo brinkelt Roden



Zo brinkelt Roden



Zo brinkelt Roden



Zo brinkelt Roden



#4

inspireren en begeleiden 

vooraf in plaats van 

toetsen achteraf

”

”



Kwaliteitsgids



3 tips



#1

”

”

organiseer de inbreng 

vanuit cultureel erfgoed 

bij het opstellen van de 

omgevingsvisie en 

het –plan



#2

breng de kernkwaliteiten 

in beeld samen met  

landschapsarchitecten, 

stedenbouwers en 

bewoners zodat je weet 

wat je hebt

”

”



#3

zorg ervoor dat je weet 

wat je (in welk gebied) wilt 

en neem hiervoor regels 

op in het omgevingsplan 

of via de beleidsregels

”

”



ga 

gewoon 

aan de slag! 

willems@libau.nl

www.libau.nl (oa. presentatie en div. publicaties)

www.ruimtelijkekwaliteit.nl (schetsboek Omgevingsplan Op Kwaliteit)


