
Ruimtelijk beleid



20.30 uur Informatie helder ruimtelijk beleid 

De aanbeveling ‘zorg voor helder ruimtelijk beleid’ uit het advies van 
dhr. Schneiders is overgenomen in de focusagenda 2019-2022. 

Hier in staat onder meer geschreven: In een gepolariseerde situatie is het 
verwijt van willekeur snel gemaakt. Daarom is het verstandig om de 
kwetsbaarheid - en het daaraan verbonden gevaar van verlies van 
vertrouwen – zoveel mogelijk te beperken door de regels op het gebied 
van bouwen en wonen nog eens goed na te lopen. 

Graag lopen wij met de raad in een avond het ruimtelijk beleid door om 
uit te vinden waar de knelpunten zitten en waar het beleid nog 
helderder gemaakt kan worden. Samen met de kwartiermaker kan die 
opdracht dan verder worden uitgewerkt. Deze sessie is voornamelijk 
gericht op het ophalen van punten vanuit de raad en wordt zo 
interactief mogelijk ingericht. 
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Wat is beleid ?

Wat is HET ruimtelijk beleid ? 
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Beleid heeft tientallen definities.KERNTERMEN daarin zijn:  het geven van richting, het stellen van doelen en de manier waarop dat gehaald wordt en tijdspad en inzet middelen. Het begint vanuit een probleem/ vraagstuk. Beleid komt DUS niet uit de lucht vallen. Het heeft een aanleiding. Straks meer over het proces.HET ruimtelijk beleid van de gemeente is wel een hele grote ambitie om dat te  behandelen.SPOILER:  Het ruimtelijk beleid zit vervat in een verzameling van stukken die uitspraken doen over de ruimte: DE ONTWIKKELING , de functietoedeling, het gebruik en het beheer.De gemeente Bergen heeft geen gebiedsdekkende structuurvisie. Is ook niet verplicht.  (wel 5x : camperduin, bergen aan zee, landelijk gebied, centrum bergen, egmond aan den hoef)Ook in een structuurvisie / omgevingsvisie gaat over “hoofdzaken” en of “hoofdlijnen” van het ruimtelijk beleid. Geeft dit dan zekerheid ?? Het heeft dus verschillende verschijningvormen en wordt vorm gegeven vanuit verschillende thema’s Die versnippering van al dat beleid en het ontbreken van samenhang is de zorg die achter de omgevingswet zit. Zit iets van kenbaarheid in.  Kan je volstaan met het pakken van één stuk of moet je meerdere stukken pakken om te kijken of jouw initiatief past in HET BELEID.Nuancering vanuit de werkprocessen:  het initiatief komt straks eerst aan de beurt bij de OMGEVINGSTAFEL.  De aanvrager en gemeente gaan samen kijken wat mogelijk en misschien ook onmogelijk is. Ja mits betekent immers niet dat nu alles mogelijk wordt. Ik kom daar later op terug



Waar zit het beleid bijvoorbeeld allemaal in ?
 Economisch beleid  

 Woonbeleid

 Natuurbeleid

 Landschapsbeleid 

 Verkeers – en vervoersbeleid

 Bomenbeleid

 Onderwijsbeleid 

 Erfgoedbeleid 

 Parkeerbeleid  

 Klimaatbeleid 

 Welzijnsbeleid 

 Groenbeleid 

 Accommodatiebeleid 

 Strandbeleid 

 Evenementenbeleid 

 Terrassenbeleid 

 Structuurvisies

 Etc, etc
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Zitten allemaal elementen in die relevant zijn voor het ruimtelijk beleid of wel de fysieke leefomgeving. Gaat over de functies / bestemmingenGaat over gebruik van het object of de ruimteGaat over beheer van de ruimteVaak sectoraal ingestoken Niet alleen van de gemeente maar ook van de provincie,  het hoogheemraadschap, het rijk



 In artikel 3.2 van de nieuwe Omgevingswet wordt geregeld wat de inhoud van 
de omgevingsvisie dient te zijn: “De omgevingsvisie bevat 
de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling van het 
grondgebied en de hoofdzaken van het voor de fysieke 
leefomgeving te voeren integrale beleid” 

 In de kern gaat het over : 

 een strategisch plan

 het maken van keuzes

 het zorgen voor samenhang 

 fysieke leefomgeving

 het gehele grondgebied van de gemeente
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Aandachtsgebied Omgevingsvisie = fysieke leefomgevingDoelstelling voor de Omgevingsvisie: Integrale visievooraf alles bij elkaar brengenvoorkomen van tegenstellingen 



Beleidscyclus 

 Agendavorming

 Beleidsontwikkeling

 Beleidsdoorwerking

 Uitvoering 

 Terugkoppeling
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BeleidsontwikkelingHet bovenste kwart aan de rechterzijde van de cyclus heet beleidsontwikkeling. Dit staat voor de visievorming. De omgevingsvisie is een samenhangende visie met strategische hoofdkeuzes van beleid voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn.Belangrijke input voor een omgevingsvisie is het resultaat van het vorige kwart van de beleidscyclus: terugkoppeling. Ofwel: monitoring en evaluatie. De signalen uit monitoring en evaluatie kunnen aanleiding zijn voor aanpassing van een omgevingsvisie.Eventueel kan de provincie of gemeente de omgevingsvisie aanvullen met een uitvoeringsparagraaf, zoals verplicht is bij de structuurvisies op grond van de Wet ruimtelijke ordening. Maar dat hoeft niet.Programma's zijn soms ook visievormend. Bijvoorbeeld als de overheid in het programma het beleid uit de omgevingsvisie voor een onderdeel van de fysieke leefomgeving, een aspect of gebied uitwerkt.BeleidsdoorwerkingDe overheid kan de gewenste kwaliteiten van de fysieke leefomgeving of onderdelen daarvan concreter maken door die ook stevig juridisch vast te leggen. Daarmee kunnen ook andere overheden worden gebonden om mee te werken aan de realisatie van het beleid. Dat kan bijvoorbeeld door eisen vast te leggen in omgevingswaarden, of door een programma vast te stellen.De overheid kan in programma's concrete maatregelen opnemen die leiden tot de vastgelegde en gewenste kwaliteit van een onderdeel van de fysieke leefomgeving, een aspect of een gebied. Deze programma's dienen ter uitwerking van het beleid uit de visie. Daarnaast zijn er verplichte programma's voor water, voor geluid en – als niet voldaan wordt aan omgevingswaarden – voor luchtkwaliteit. Een bijzondere vorm van een programma is de programmatische aanpak. Deze vorm van het programma omvat niet alleen maatregelen die bijdragen aan de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, maar stuurt ook op de toelating van activiteiten of projecten.De doorwerking van het beleid van provincies en het Rijk kan ook door middel van instructieregels over taken en bevoegdheden van andere overheden.UitvoeringIn het onderste kwart aan de linkerzijde van de cyclus staat de uitvoering centraal. Dat gebeurt door de initiatiefnemers van activiteiten en projecten: burgers, bedrijven of overheden die iets willen ontwikkelen. Hiermee is dit kwart een uitzondering op de andere 3, waarin alleen de overheid centraal staat. Voorop staat de eigen verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer, die tot uitdrukking komt in een algemene zorgplicht. Waar inkadering van activiteiten door de overheid nodig is, gebeurt dat zo veel mogelijk door algemene regels.Als toestemming van de overheid nodig is, verloopt die in principe via een omgevingsvergunning. Daarnaast kent de Omgevingswet het projectbesluit. Hiermee kan een overheidsinstantie zelf de regie nemen over de besluitvorming voor een project waarvoor zij verantwoordelijk is. Bijvoorbeeld de aanleg van een snelweg of een dijkverlegging.TerugkoppelingHet bovenste kwart aan de linkerzijde staat voor terugkoppeling. Met toezicht en handhaving ziet de overheid toe op naleving van de algemene regels en vergunningvoorschriften. Via monitoring brengt de overheid de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in beeld. Uit evaluatie blijkt of bijstelling van de beleidsdoelen en/of  aanpassing van de inzet van instrumenten nodig is.De keuze voor de instrumenten bepaalt het soort terugkoppeling. Als een gemeente bijvoorbeeld juridische regels in het omgevingsplan zet, spelen in de terugkoppelingsfase toezicht en handhaving een belangrijke rol. Maar als de gemeente kiest voor een programma, zullen in de terugkoppelingsfase vooral monitoring en evaluatie belangrijk zijn.Bepaal welke keuzes nodig zijnDe Omgevingswet vraagt overheden de maatschappelijke opgaven integraal en samenhangend op te pakken. Bij het maken van een omgevingsvisie kan een overheid op basis van doelen en ambities een nieuwe koers uitzetten. Of de bestaande koers handhaven. Evaluatie van het huidige beleid maakt helder wat de stand van zaken is. Wat werkte wel? Wat niet? Welke keuzes zijn nodig? Dat is belangrijke basisinformatie voor de omgevingsvisie.Zoek naar samenhangGa ook actief op zoek naar samenhang tussen doelen van verschillende beleidsdocumenten. Waar zijn kansen? En waar schuurt het? Het verbinden van bestaande doelen helpt om kansen en uitdagingen scherp te krijgen.Bepaal uw ambitieVoordat u aan de slag gaat met een omgevingsvisie, is het belangrijk de ambitie voor de aanpak van de totale Omgevingswet te bepalen. Hier draait het om de vraag wat voor type overheid u wilt zijn.Centraal in de Omgevingswet staat een samenhangende zorg voor de fysieke leefomgeving. De samenhangende benadering bevordert integrale oplossingen, die bij een sectorale aanpak buiten beeld kunnen blijven. Integraal beleid betekent overigens niet dat er geen sectorale beleidsdoelen meer zullen zijn. Zo zullen er steeds doelen en randvoorwaarden blijven op het gebied van veiligheid, gezondheid, kwaliteit van ecosystemen, beschikbaarheid van hulpbronnen en behoud van cultureel erfgoed. Sterker nog: het is voor een goede integratie juist van belang dat sectorale doelen en randvoorwaarden helder en eenduidig zijn vastgesteld, omdat deze het uitgangspunt vormen voor de integrale zorg voor de fysieke leefomgeving.Uitgangspunt is dat besluiten op grond van de Omgevingswet zo veel mogelijk integraal zijn, zodat alle belangen die aan de orde zijn in de fysieke leefomgeving worden meegewogen. Toch blijven er ook onder de Omgevingswet besluiten met een beperkter beoordelingskader. Het is namelijk vanuit het oogpunt van rechtszekerheid niet wenselijk als na een integrale afweging op hoofdlijnen opnieuw een brede belangenafweging plaatsvindt bij een meer op de uitvoering gericht besluit. Voor de omgevingsvergunning geldt daarom in het algemeen een beperkt beoordelingskader. Agendavorming�De probleemstelling is de basis, en een initiële agenda is een schets van eerste mogelijkheden om voor de probleemstelling tot een wettige en werkzame oplossing te komen. Tevens kunnen tijdens de agendavorming zaken aan de orde komen als tijdsduur van de beleidscyclus en wellicht een deadline om tot de invoering van het nieuwe beleid te komen. Zo zit er wat druk op de ketel.Het bekijken van de diverse alternatieven is tijdens deze eerste beleidsfase van absoluut belang. Wellicht is niet één onderzoek voldoende om tot de juiste agendavorming te komen. Het vroegtijdig invoeren van onderzoeken, kan in de rest van de beleidscyclus tot gigantische kostenbesparingen leiden. Degelijk onderzoek laat ook vaak zaken naar de oppervlakte drijven die direct van de agenda geschrapt kunnen worden, daar ze te kostbaar, niet werkbaar of niet uitvoerbaar zijn.De keuze van het juiste onderzoeksbureau is ruim, en zowel in binnen- en buitenland is er voldoende keuze om op allerlei terreinen degelijk onderzoek aan te kopen. Ook het bekijken van reeds bestaand beleid in binnen- en buitenland kan leiden tot nieuwe inzichten om zo de agendavorming nog meer te onderbouwen.Het organiseren van een Burgertop is een mogelijkheid om een agenda vorm te geven.Agendavorming is dus altijd de eerste stap naar nieuw beleid. Stap 1: AgendavormingDe agendavorming betreft het toelaten van de eerste discussies rondom het creëren van nieuw beleid. Hier wordt de probleemstelling vastgelegd en oplossingen in de vorm van nieuw beleid bedacht.In eerste instantie schetst men hoe het nieuwe beleid eruit gaat zien, en hoe het beleid ingevoerd gaat worden. Een deugdelijk onderzoek moet onderhavig zijn aan een beleidsagenda.Het is zaak om tijdens deze eerste agendafase ook alternatieven te bekijken. Daar als men dat later in de beleidscyclus zou inplannen dit vaak tijdrovende en ingrijpende financiële gevolgen heeft. Ook hierbij kan een terdege onderzoek uitkomst bieden, om mogelijke alternatieven direct te duiden. Denk bijvoorbeeld aan een marktonderzoek of belevingsonderzoek onder burgers.Stap 2: BesluitvormingNa het samenstellen van de agenda van het nieuwe beleid is het tijd voor de besluitvorming. Dit is het proces van het verfijnen en definiëren van het uiteindelijk in te voeren beleid. Men zou er in deze stap ook goed aan doen om diverse haalbaarheidsonderzoeken te doen, om te bezien of het nieuwe beleid ook echte kans tot slagen heeft.De besluitvorming is vaak het moeilijkste proces van de beleidscyclus daar het zaak is alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Dit is vaak waar de politieke spelers een rol spelen, en men met kracht het nieuwe beleid dient te verdedigen. Na deze stap is het beleid uitgestippeld en de budgetten bepaald. Invoering van het nieuwe beleid kan starten.Onderzoek blijft ook tijdens deze fase van de beleidscyclus belangrijk, om te verzorgen dat het nieuwe beleid de juiste definitie meekrijgt, en er meetpunten van vervolgonderzoek mogelijk zijn tijdens de invoering van het beleid. Evaluatieprocessen worden mogelijk.Stap 3: BeleidsuitvoeringNadat het uiteindelijke besluit is genomen, en de meerderheid van alle partijen besloten heeft tot invoering, is het tijd voor de beleidsuitvoering. Ook hier kan een onafhankelijk onderzoek bijstaan om de zaken netjes binnen de lijntjes te houden en de gemaakte tijds- en kostenafspraken na te komen.Stap 4: BeleidsevaluatieNa de uiteindelijke invoering van het nieuwe beleid is het belangrijk om het nieuwe beleid te blijven meten en onderzoeken of het de gewenste resultaten worden bereikt.De beleidsevaluatie wordt ook wel beleidsmonitoring genoemd. Beide begrippen komen op hetzelfde neer.



Instrumenten beleidsuitvoering

• Voorlichting geven, folder opstellen, scholing, keurmerk 
invoeren, overleg, …

• Subsidies verstrekken, belasting heffen, premie 
verstrekken, …

• Verordening opstellen, verbod instellen, bestemmingsplan
maken, … 

• Carpoolplaatsen aanleggen, laadpalen plaatsen, bos 
aanleggen, ….

• Toezicht houden, handhaven,… 
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Informatie en communicatie sfeerFinanciële sfeerJuridische sfeerFaciliterend Handhavende sfeer 


	Ruimtelijk beleid
	Dianummer 2
	Dianummer 3
	Waar zit het beleid bijvoorbeeld allemaal in ?
	Dianummer 5
	Beleidscyclus 
	Instrumenten beleidsuitvoering

