
Omgevingsvisie Delft 



De Omgevingsvisie 

 



Omgevingswet 

•Aangenomen in 1e en 2e kamer 

•In werking: 2020/2021 

 

•Omgevingsvisie loopt vooruit op de Omgevingswet 

 



Nieuwe instrumenten 

•Omgevingsvisie   vervangt ruimtelijke structuurvisie 

•Omgevingsplan  vervangt het bestemmingsplan 

 



Omgevingsvisie 

•Strategisch beleid voor de omgeving voor de lange termijn 

•Doelen en ambities op hoofdlijnen 

•Hoe wordt dit gerealiseerd 

 

•Basis voor (o.a.) het omgevingsplan 

•Belangrijkste document voor de leefomgeving 

 

 

 

 



Niet meer beperkt tot ruimtelijke ordening 

 

•Duurzaamheid, ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, 

infrastructuur, gezondheid, veiligheid, cultureel erfgoed, wonen, klimaatadaptatie etc. 

 

 

 

•Onderwerpen niet afgebakend: ook sociale cohesie, armoedebeleid, eenzaamheid? 

 



Integrale keuzes 
 

•De visie en omgevingsplan gaan over alle onderwerpen die te maken hebben met de 

fysieke leefomgeving + maken integrale afweging tussen de onderwerpen 

•Geen ‘nietje erdoor’ maar integrale afweging en keuzes 

•Eén overkoepelend en richtinggevend ontwikkelingsbeeld voor langere termijn 

 

Doel: 

•Op tijd signaleren conflicten tussen belangen en ruimteclaims 

•Signaleren onderwerpen die elkaar kunnen versterken 



Gebiedsgerichte keuzes 

Omgevingswet biedt meer ruimte voor ontwikkeling  

•Omgevingswet maakt het ‘mogelijk om meer mogelijk te maken’, hoe en waar wordt 

bepaald in de omgevingsvisie 

•Keuze per gebied 

Opgave omgevingsvisie: vinden balans tussen behouden en dynamiek 

 

 

 



• Rijk regelt minder 

• Meer bestuurlijke afwegingsruimte 

• Gebiedsgericht werken / maatwerk beter mogelijk 

 

Meer lokale afwegingsruimte 



Bestuurlijke afwegingsruimte 

 

• Basisnorm met bandbreedte 

• Sommige onderwerpen (lucht) alleen strenger mogelijk 

• Mix van kwaliteiten 

• Maatwerk per gebied 

• Niet beperkt tot milieunormen 



 

 

Participatie 



Eisen Omgevingsvisie 

•Zo min mogelijk eisen (vormvrij) 

•Wel: 

•Visie is verplicht 

•Integraliteit  

•Participatie 

 

 



Even voorstellen 

 



Terugblik op gesprekken met de stad 

 



Start Omgevingsvisie  

De Omgevingsvisie wordt in 2 fasen opgesteld: 

 

1 Het in kaart brengen van de kaders en de 

uitgangssituatie op basis waarvan het gesprek met 

de stad en partners kan worden gevoerd: “de foto 

van Delft”  

 

2 Het met de stad en partners opstellen van de Delftse 

Omgevingsvisie 

 
!   Proces biedt gelegenheid om te experimenten 



Resultaat fase 1 

“Foto van Delft”: 

 

Basis:   Benutten en versterken  

1 Bestaande kenmerken van Delft scherp (Delft is…) 

2 Bestaande structuren in de stad: groen, water, infra en ondergrond. 

3 Bestaande ruimtelijke en demografische opbouw van Delft. 

 

Kaders:   Visies en thema’s  

4 Bestaande visies die (nog steeds) van waarde zijn voor de stad.  

5 De knoppen van het mengpaneel voor het vervolgproces van de 

 omgevingsvisie.  

 

Planning: “De foto van Delft” vaststellen eind van het jaar in gemeenteraad 

Dit vormt de basis waarmee we in het nieuwe jaar met de stad en haar partners in 

gesprek gaat over de gewenste toekomst van Delft. 



Benutten en versterken   

 

Bestaande kenmerken van Delft scherp (Delft is…) 



Het mengpaneel 
 

Stand nu Stand  bij verdichting 

De knoppen van het mengpaneel voor de visie.  

Dat zijn de thema’s waarmee de gemeente wil gaan 

sturen om de visie te realiseren. 



Opgaven kadernota t.o.v. de gebieden in de stad 

 



Het mengpaneel 



Spelregels 

In een groepje ga je samen de stand van het paneel voor het betreffende gebied 

benoemen. 

 

Het verschuiven van het schuifje van één onderwerp, heeft gevolgen voor de 

stand van de schuifjes van de andere onderwerpen.  

 

Input: de 7 opgaven uit de kadernota. 



Spelregels 

1. Uitgangssituatie neer zetten: alle schuifjes staan even hoog in het midden. 

Deelnemers bepalen zelf wat huidige stand van zaken is voor het gebied. 

 

2. Teken af waar de schuifjes staan. 

 

3. Daarna aan de slag met jullie beeld voor de toekomst door met de schuifjes te 

schuiven.  

 

 



Spelregels 

 

4 Beschrijf  : 

- De belangrijkste schuifjes 

- De belangrijkste verschuivingen 

 

- Zijn dat kwalitatieve opgaven? 

- Zijn dat kwantitatieve opgaven? 

 

- Waar zien jullie samenhang tussen schuifjes? 

 


