
Raadsinformatiebrief Regionaal Omgevingsbeeld ‘Diversiteit als Troef’ 

1. Doel van het Regionaal Omgevingsbeeld 

Doelstelling van het Regionaal Omgevingsbeeld is een (visuele) integratie van bestaand regionaal 

beleid. Uit deze vertaling zijn drie ambities gedestilleerd: het gezonde landschap, de ondernemende 

regio en kernen met eigen woonkwaliteit. 

Het Omgevingsbeeld is een niet-verplicht instrument dat kan dienen als agendering naar de Provincie 

in het kader van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking en ook als input voor lokale (verplichte) 

omgevingsvisies. 

2. Totstandkomingsproces en vervolg 

In 2015 is de Structuurscan Regio Alkmaar opgesteld, de inventarisatie van het vastgestelde regionale 

ruimtelijke beleid in de vorm van een 0-meting. Vervolgens heeft er een bestuurlijke bijeenkomst 

plaatsgevonden waarin de onderwerpen zijn besproken die in het regionaal omgevingsbeeld aan bod 

moesten komen aan de hand van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking, uiteraard in relatie tot 

de Omgevingswet, en met inachtneming van de strategische doelstellingen van het Regiobeeld 2025 

(2014).  

Een aantal stappen in het totstandkomingsproces: Bureau Urhahn heeft één of meerdere 

portefeuillehouders van iedere gemeente geïnterviewd tijdens de ontwerpfase. Er zijn twee 

stakeholdersbijeenkomsten voor belanghebbenden en organisaties gehouden op 25 januari en 29 

maart jl, en drie presentaties voor raadsleden tijdens de Raadsinformatieavonden op 1 februari, 5 

april  en 7 juni jl. 

Vaststelling in de zeven colleges heeft als gevolg dat het Omgevingsbeeld integraal en breed 

gedragen wordt en de scherpte en helderheid van het product goed behouden blijft. Er is immers 

sprake van een integratie van vastgesteld regionaal beleid. De raden zijn geïnformeerd en gehoord 

tijdens de drie raadsinformatieavonden. De ambitie om met het Omgevingsbeeld en compact en 

scherp beleidsdocument te maken, staat voorop.  

3. Regiobeeld 2025 en Structuurscan 2015 – relatie met het Omgevingsbeeld 

Het Regiobeeld 2025 is een strategische visie, dat samen met de Structuurscan 2015 de basis vormt 

voor het Regionaal Omgevingsbeeld ‘Diversiteit als Troef’. Zowel de scan als het Regiobeeld zijn 

meegenomen in het Regionaal Omgevingsbeeld. Een totaaloverzicht van het regionale beleid is 

opgenomen in de Inleiding van het Regionaal Omgevingsbeeld. In de kantlijn van de tekst staan de 

verschillende documenten genoemd waarop die specifieke onderdelen zijn gebaseerd.  

4. Ladder voor Duurzame Verstedelijking – relatie met het Omgevingsbeeld 

De regionale afstemming is niet geregeld in de Ladder, terwijl dit wel als een belangrijk uitgangspunt 

van de Ladder en een goede ruimtelijke ordening wordt gezien. De provincie handhaaft daarom de 

verplichte regionale afstemming in de Provinciaal Ruimtelijke Verordening (PRV). De provincie gaat 

ervan uit dat de gemeenten in de regio’s goede onderlinge afspraken maken, zodat op tijd onder 

andere de juiste woningen, kantoren, bedrijventerreinen op de goede plek worden gebouwd. De 

afwegingsruimte over wanneer, wat, waar gebouwd wordt, ligt daarmee bij de gemeenten in de 

regio. 

Het Omgevingsbeeld is de basis voor afstemming binnen Regio Alkmaar en agendering naar de 

Provincie Noord – Holland. Het kan gezien worden als een integraal, overkoepelend en visueel kader, 



waarin de sectorale regionale afsprakenkaders hun plaats hebben. Regionale afstemming op het 

gebied van wonen vindt bijvoorbeeld plaats in de RAP Wonen, bedrijvigheid in de Regionaal 

Economische Visie 2026 en detailhandel in de Regionale Detailhandelsvisie Regio Alkmaar 2025. 

Omdat het Regionaal Omgevingsbeeld een bundeling van bestaand regionaal beleid inhoudt, kan het 

ook direct als input dienen voor de (verplichte) lokale Omgevingsvisie.  

5. Bijlage: de Bouwsteen Water van het HHNK 

Bij het Omgevingsbeeld is ter kennisname bijgevoegd de in samenwerking met het HHNK opgestelde 

Bouwsteen Water. Dit onderdeel is een product van het HHNK, dat het ook vaststelt.  

6. Vervolgtraject 

Het PORA heeft in januari 2017 ingestemd met het voorstel om het Regionaal Omgevingsbeeld door 

de 7 colleges te laten vaststellen en het daarna ter informatie aan de Raden aan te bieden. Volgens 

planning wordt het Omgevingsbeeld in het PORA van juni ter instemming voorgelegd, waarna het de 

colleges van de Regiogemeenten ter vaststelling wordt aangeboden. 

Het Regionaal Omgevingsbeeld is na vaststelling niet vatbaar voor bezwaar of beroep. 
 
 


