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Een dynamische verkenning…
Met deze verkenning is de zoektocht zeker nog niet afgelopen. De robuuste lijnen van het proces staan in dit
document, maar door middel van links naar onze website kunt u actuele en aanvullende informatie vinden.

Inhoud
1 / Wat is dit verkenningsdocument?

11

2 / Wat willen we bereiken?

13

3 / Hoe willen we dat bereiken?

17

4 / Mens centraal

23

5 / Eén overheid

27

6 / Praktijkgericht

31

7 / Welke keuzes liggen nu voor?

33

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Co-creatie: wie schrijft, die blijft?
Grenzen of ga-je-gang?
Bureau of keukentafel?
Zelfbindend of samenbindend? 
Concreet of abstract? 
Rol of inhoud? 
Stapelen of samenhang? 
Puur fysiek of een beetje meer? 
Om welke opgaven gaat het?
Boekje of bits?

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

5

6

Voorwoord
Hoe blijft Brabant een fijne plek om te wonen, werken en leven? In een snel veranderende wereld is
een visie nodig op hoe wij willen dat onze leefomgeving er in de toekomst uitziet. En op hoe we er
samen aan werken om dat te bereiken.
Het rijk, onder verantwoordelijkheid van minister Schultz, maakt een nieuwe wet voor de leefomgeving;
de Omgevingswet. Onder het motto eenvoudig beter draagt deze wet bij aan vermindering van de
complexiteit van het omgevingsrecht.
Het afgelopen jaar hebben we de dromen over de Brabantse fysieke leefomgeving opgehaald. Dat
zijn dromen, ideeën en wensen van mensen over een mooie groene omgeving, over gezonde lucht,
over goede bereikbaarheid, over duurzaam voedsel… Maar ook over hoe we dat samen doen en wie
welke rol of taak op zich neemt. Er is behoefte aan richting en kaders, maar tegelijkertijd aan ruimte
voor flexibiliteit in de uitvoeringspraktijk.
Voor mij zijn een paar keuzes duidelijk: we doen het in Brabant samen. De Brabantse overheden
trekken hierbij gezamenlijk op, samen met vele betrokkenen. De Omgevingsvisie is geen verzameling
van losstaande deelvisies. Geen enkele droom kan immers los van alle andere gerealiseerd worden.
Alles hangt met elkaar samen.
Dit verkenningsdocument gaat over de zoektocht naar hoe we dat samen gaan doen en welke keuzes
we moeten maken. Welke principes hanteren we, welke rollen spelen we?
Erik van Merrienboer
Gedeputeerde Ruimte en Financiën
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Lisette woont in één van de grotere, Brabantse steden. Zij heeft een goedlopend bedrijfje in de
binnenstad. De zaken gaan goed, ze wil graag uitbreiden. Haar partner Martijn is sinds een paar jaar
arbeidsongeschikt. Hij is EHBO-er en actief in de carnavalsvereniging.
De school van hun twee kinderen is vlakbij huis. In hun vrije tijd gaan ze graag wandelen met hun
hond Lars in een nabijgelegen natuurgebied. Daarvoor moeten ze wel eerst een kwartier rijden met de
auto. Eigenlijk willen ze graag wat meer buiten wonen. Maar ze vragen zich af: hoe zit het daar met
de voorzieningen, zoals een school en een supermarkt? En welke mogelijkheden zijn daar voor haar
bedrijf? En wat is daar voor Martijn te doen?
Lisette en Martijn hebben nog nooit gehoord van de Omgevingswet of de Omgevingsvisie. Gaat de
Omgevingsvisie iets voor dit gezin veranderen?

9

2015

DROMEN

Q2 2016

DENKEN

Verkenningsdocument

Q4 2016
Startnotitie

DURVEN

UITZICHT
NAAR
2040

DOEN

Q1 2018
Concept Omgevingsvisie

Q4 2018
Brabantse Omgevingsvisie

10

/

1

WAT IS DIT
VERKENNINGSDOCUMENT?

Brabant is aantrekkelijk. Je kan er goed wonen. Onze provincie biedt een
gevarieerde en hoogwaardige werkomgeving. En er is volop ruimte om te recreëren.
Kortom: Brabant biedt een goede leefomgeving. Het is niet vanzelfsprekend dat dit
zo blijft. Daarvoor is visie nodig. Visie op wat de factoren zijn die de kwaliteiten
van Brabant beïnvloeden en wat er nodig is om die kwaliteit te behouden en te
verbeteren.

Dit gaan we beschrijven in de Brabantse
Omgevingsvisie. We gaan onze doelen
aangeven voor de (middel)lange termijn,
aansluitend bij wat er leeft in Brabant. In de
context dat ook mede-overheden bezig zijn
met het maken van een visie, biedt dit de
kans om gezamenlijk de koers voor Brabant
te bepalen. Want de provincie kan – en wil –
deze Omgevingsvisie samen maken; zij nodigt
iedereen uit om mee te doen.
Het proces van de visie doorloopt daarbij vier
fasen: dromen, denken, durven en doen. De
afgelopen periode - de droomfase - is een brede
verkenning uitgevoerd waarbij veel ideeën en
wensen zijn verzameld. Zowel tijdens speciaal
daarvoor georganiseerde bijeenkomsten zoals
Omgevingscafés en de Dag van de Brabantse
Omgevingsvisie, als tijdens de Dutch Design
Week, het Living Lab Bergen op Zoom en in
gesprekken van andere trajecten.
Dit verkenningsdocument is het resultaat van
de droomfase. Het schetst in de breedte de
opbrengst van de droomfase en geeft contouren
aan voor de Omgevingsvisie. Het geeft nog geen
concreet antwoord op wat er in de visie komt.
Wat is dit verkenningsdocument dan wel? Het is
een document:

// waarin we aangeven wat onze ambities
zijn bij de Omgevingsvisie en welke
uitgangspunten we daarbij hanteren;
// waarmee we houvast en input leveren voor de
denkfase en de discussie met in- en externe
partijen;
// waarin we vragen en keuzemogelijkheden
formuleren voor de startnotie die de
basis is voor het vervolgproces van de
Omgevingsvisie.
In de startnotitie (eind 2016) leggen Provinciale
Staten vast wat voor visie ze willen maken, wie
zij daarbij betrekken, wat ze willen bereiken
en welke opgaven daarvoor belangrijk zijn.
De keuzes en opgaven komen in een ontwerpOmgevingsvisie. Na inspraak en vaststelling van
de visie start de uitvoeringsfase.
In het bestuursakkoord hebben wij
(Gedeputeerde Staten) afgesproken dat de visie
klaar is voordat de Omgevingswet van kracht is.
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IN EEN
VERANDERENDE
WERELD...

...DRAAGT EEN
GOEDE, PRAKTIJKGERICHTE
OMGEVINGSVISIE...

...BIJ AAN EEN
VEILIGE, DUURZAME EN
GEZONDE LEEFOMGEVING.
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WAT WILLEN
WE BEREIKEN?

Waarom een Omgevingsvisie? Waar doen we het allemaal voor? De samenleving
verandert. En daarmee ook de verhoudingen tussen overheden, marktpartijen en
burgers. De opgaven zijn complex en veelomvattend en vragen om verandering.
Om die verandering in gang te zetten, zijn veel verschillende partijen nodig. Dat
vraagt meer dan ooit om aansluiting bij wat in de maatschappij leeft. We willen een
visie die de ontwikkelingen in de samenleving faciliteert, die ‘toekomstproof’ is.

We willen niet zomaar een Omgevingsvisie: we
willen een visie die de mens centraal stelt, uitgaat
van één overheidsgedachte en praktijkgericht.
Een visie die integreert en focust, die ruimte geeft
én beschermt, die inspireert en uitnodigt.
Een visie die anderen uitdaagt om bij te dragen
aan de doelen, die mogelijkheden biedt
voor maatwerk, passend bij de behoeften in
de samenleving en die kwetsbare waarden
beschermt.
Een visie die duidelijkheid geeft over hoe de
provincie haar bevoegdheden inzet. Die richting
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geeft aan het opstellen van programma’s,
het maken van regels en het vergunnen van
activiteiten.
Een visie als basis voor de uitvoering, door de
provincie maar juist sámen met en door anderen.
Zodat er voor alle mensen een prettige, veilige
en gezonde leefomgeving is, met een economie
die dit mogelijk maakt, zowel nu als in de
toekomst. Dát zijn onze fundamentele waarden
en dat is wat we willen bereiken met onze
Omgevingsvisie!

“BRENG FOCUS AAN
IN HET GESPREK”

Een prettige, veilige en gezonde leefomgeving…
daar droomt iedereen wel over. Maar wat is
dat concreet? En wat zijn de opgaven om dat
te bereiken? In de droomfase is hiervoor al veel
aangedragen. Ook medeoverheden denken
hierover na. De Omgevingswet geeft een
opsomming waar de Omgevingsvisie in ieder
geval over moet gaan.

Het is de uitdaging om focus aan te brengen
op de veelheid aan opgaven, concrete doelen
te benoemen en de opgaven integraal, dus in
samenhang, te benaderen. Hierbij vraagt ook
de samenhang met de visies van anderen om
aandacht. In de visie staan de maatschappelijke
opgaven centraal en niet de gebruikelijke
thematische of sectorale benadering.
13

Bovenop onze eigen ambitie is het maken van
een Omgevingsvisie ook wettelijk verplicht
voor rijk, provincie en gemeenten. De wetgever
geeft veel vrijheid om proces, vorm en
inhoud zelf te bepalen. Er zijn wel een aantal
randvoorwaarden. De visie:
// geeft invulling aan het vinden van een goede
balans tussen beschermen en benutten
van de fysieke leefomgeving, met het oog
op duurzaamheid en ter vervulling van
maatschappelijke behoeften;
// bevat een beschrijving van hoe het er nu
voor staat in Brabant, de hoofdlijnen welke
ontwikkelingen gewenst zijn, wat juist
behouden moet blijven en het te voeren
integrale beleid;
// houdt rekening met een aantal principes,
zoals het voorzorgbeginsel en ‘de vervuiler
betaalt’;
// geeft (mede) invulling aan procesdoelen
van de wet zoals meer inzicht, meer
samenhang, meer afwegingsruimte,
snellere besluitvorming, gebruiksgemak en
burgerparticipatie.

/
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De Omgevingsvisie vervangt de huidige
provinciale plannen die over de fysieke
leefomgeving gaan. Dat zijn in elk geval
de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening, het
Provinciale Verkeer en Vervoer Plan, de
beleidsvisie Brabant Uitnodigend Groen en
het Provinciale Milieu- en Waterplan. Het
beleidsarm omzetten van deze plannen past
niet bij onze ambitie voor een integraal, actueel
en op maatschappelijke opgaven inspelend
beleid. Voor veel beleidsvelden is daarom een
aanpassing of minstens een accentverschuiving
nodig.
In dit verkenningsdocument ligt de focus - anders
dan traditioneel - nog niet op de inhoudelijke
doelen en opgaven. Uit de gesprekken komen
verschillende geluiden en ook tegenstellingen.
Wel valt op dat veel deelnemers aangeven de
bestaande opgaven uit het bestuursakkoord en
het huidige beleid te onderschrijven. Niet alles
moet op zijn kop: de vernieuwing is vooral nodig
wat betreft het hoe en niet zozeer als het om het
wat gaat.

”WERK MET VLEKKEN EN WERK DIE
UIT MET MENSEN IN HET GEBIED”

Brabant
Uitnodigend Groen
2012 – 2022

Provinciale
Verkeer en Vervoer
Plan
2006 – 2020

Nationale Omgevingsvisie

Structuurvisie
Ruimtelijke Ordening
plus herziening
2014

Brabantse
Omgevingsvisie

Provinciale
Milieu en Waterplan
2016 – 2021

Gemeentelijke Omgevingsvisie
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HOE WILLEN WE
DAT BEREIKEN?

Onze ambitie is om via een open proces tot een eigentijdse visie te komen met
een hoge betrokkenheid van de Brabantse samenleving. We werken aan een visie
die als basis dient voor de uitvoering waarbij samenwerking met vele partijen
essentieel is. Daarom vinden we het belangrijk om gezamenlijk de ambitie te
bepalen en de belangrijkste veranderingen en opgaven te benoemen. Bekende
valkuil is dat alle inbreng wordt gestapeld. Met torenhoge ambities, tegenstrijdig
beleid en een onwerkbaar geheel als gevolg! We moeten daarom ook scherpe
keuzes maken.

In de droomfase is gesproken met professionals
en bekende partners in Omgevingscafés en
op de Dag van de Brabantse Omgevingsvisie.
Daarnaast is op vernieuwende wijze actief
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’HET IS BELANGRIJK DAT DE
PROVINCIE DE RICHTING AANGEEFT
EN TRANSITIES IN GANG ZET”

Uit gesprekken blijkt enerzijds dat de meningen
(nog) verschillen, zowel over de inhoud van de
provinciale Omgevingsvisie als over de rol van
de provincie. Aan de andere kant bestaat er een
gemeenschappelijke behoefte aan een visie die
helder richting geeft en die duidelijke keuzes
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verbinding gezocht met andere gesprekspartners
op de Dutch Design Week en het Brabant Living
Lab in Bergen op Zoom. Plus een creatieve groep
“Durftankers”.

maakt. Deelnemers zien vooral meerwaarde
van de provincie als ‘aanjager’ bij (grotere)
transitieprocessen en als ‘scheidsrechter’ die
de complementariteit van gemeenten en regio’s
bewaakt. Verder werd opgeroepen om vooral de
regio’s aan zet te laten.

“JULLIE HOEVEN ALLEEN MAAR
TE FACILITEREN WAT WIJ
ALS GEMEENTE WILLEN”
17

Naast de betrokkenheid vanuit de Brabantse
samenleving is er oog voor ontwikkelingen
die buiten de provincie plaatsvinden. Denk
aan de omgevingsvisies van het rijk en andere
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“KOESTER REGIONALE
VERSCHILLEN.”

Het is niet (langer) voldoende om enkel vanuit
het vertrekpunt van eigen verantwoordelijkheden
of belangen een visie te maken. De opgaven
zijn daarvoor te veelomvattend en te complex.
Door een continue wisselwerking tussen de
verschillende schaalniveaus ontstaat wederzijdse
beïnvloeding die de samenhang daartussen
bevordert. Hiervoor is gezamenlijk optrekken
vereist.
De behoefte om samen op zoek te gaan en het
besef dat we elkaar nodig hebben, loopt als
een rode draad door de droomfase. Het is een
gezamenlijke zoektocht waarbij partijen vanuit
de eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid
een rol spelen in de complexiteit van bekende en
nog komende opgaven in Brabant.
Dat gebeurt in een open en toegankelijk
proces, waarin we het gesprek op basis
van gelijkwaardigheid voeren. Deelnemers

/
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provincies en aan ontwikkelingen die spelen in
het buitenland. Veel maatschappelijke opgaven
kennen immers ook een (inter)nationale dimensie.

respecteren elkaar en nemen elkaar serieus.
Dit vraagt om heldere afspraken vooraf en een
transparante besluitvorming.
Hoe doorbreken we de gebaande paden en
ingesleten patronen? Nieuwe patronen vragen
om een andere manier van werken. Velen vinden
dat veranderingen te langzaam gaan. Willen
we een visie die het bestaande systeem verbetert
of echt een andere aanpak die systemen
doorbreekt? Verbeteren of veranderen? Beleid
of transitie? Transitie is niet bijstellen, maar
schoksgewijs een nieuwe weg ingaan. We
moeten voorbij pilots en experimenten om een
trendbreuk te bewerkstelligen. Duidelijkheid is
nodig over wat we willen, maar ook wat we niet
meer willen. Die gezamenlijke zoektocht zijn we
gestart in de droomfase en daar gaan we zeker
in de volgende fasen (denken, durven, doen) mee
door. Hierop kan iedereen ons aanspreken

“DOENDENKEN: HET HUIDIGE
SYSTEEM DOORBREKEN
VANUIT DE PRAKTIJK.”
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Intermezzo
Lisette en Martijn denken na over hun toekomst. Dat ze gaan verhuizen, staat wel vast, maar waar
naartoe? Blijft dat mooie natuurgebied waar ze zo graag wandelen er ook in de toekomst of komt
daar een bedrijventerrein? En wat met het bedrijf van Lisette? Eigenlijk zit ze wel goed op de huidige
locatie. Bovendien is er een goede busverbinding met de stad, maar blijft die bus ook in de toekomst
rijden? Hoe komen ze daar nou achter? Bij wie kunnen ze terecht met hun vragen?
Misschien denken Lisette en Martijn niet na over de luchtkwaliteit in het dorp waar ze willen wonen, de
risico’s van overstroming of een ongeval met gevaarlijke stoffen bij een bedrijf in de buurt. Dat betekent
niet dat ze dat niet belangrijk vinden. Ook Lisette en Martijn willen graag een prettige, veilige én
gezonde leefomgeving voor zichzelf en hun kinderen.
In de tussentijd werkt Brabant aan de Omgevingsvisie die invulling geeft aan onze ambitie. Een
Omgevingsvisie die de mens centraal stelt, praktijkgericht is en uitgaat van de één overheidsgedachte.
Wat houdt dat eigenlijk in?

21

DE MENS CENTRAAL
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MENS CENTRAAL

Mensen worden niet alleen beïnvloed door hun leefomgeving, maar máken die ook.
Daarom staat ‘de mens centraal’ in onze Omgevingsvisie. Maar wat betekent dat?

Het huidige beleid heeft als doel het welzijn
van mensen te verbeteren. Zo zijn milieunormen
ontstaan vanuit de noodzaak om mensen
te beschermen tegen gevaar en hinder. Het
economisch beleid richt zich op het verbeteren
van de welvaart van mensen. Betekent dat dan
automatisch dat ‘de mens centraal’ staat? Wij
denken van niet.
De ‘mens centraal’ betekent voor ons dat de
maatschappelijke opgaven centraal staan in de
Omgevingsvisie. Dit betekent dat we systemen
en processen beter aan laten sluiten bij wat er in
de maatschappij leeft. Met deze visie spelen we
daar op in.
De ‘mens centraal’ betekent ook dat de visie
ruimte en richting biedt aan initiatieven die vanuit
de maatschappij opkomen. Een visie die mensen
en bedrijven uitnodigt om zich te organiseren en
maatschappelijk verantwoord te handelen. Een
goede balans tussen beschermen en benutten
van de leefomgeving is daarbij een belangrijk
uitgangspunt. De Omgevingsvisie geeft hiervoor
de speelruimte aan.
Een betere aansluiting met wat leeft in de
maatschappij lukt alleen als ook het proces van
de Omgevingsvisie is afgestemd op de ‘mens
centraal’. Dat betekent luisteren naar wat er leeft
en serieus omgaan met wensen en belangen. Dus
mensen actiever in het proces betrekken, zowel
bij het opstellen van de visie als bij de uitvoering
daarvan. Bijvoorbeeld door het organiseren
of bijwonen van bijeenkomsten waar mensen
met elkaar praten over hun omgeving, met de

Omgevingsvisie-website waarop iedereen bij kan
dragen, door een burgerpanel te raadplegen en
gebruik te maken van social media.
Maar ... dé mens bestaat niet! Werkenden,
vrijwilligers, jongeren, gepensioneerden: niet
iedereen heeft dezelfde wensen en belangen.
Mensen zijn meer of minder mondig, betrokken
en actief. Er zijn grenzen aan de belastbaarheid
van burgers. We moeten voorkómen dat vooral
wordt geluisterd naar degenen die het hardst
roepen.
Ook heeft niet iedereen de interesse of kennis om
mee te denken over strategische vraagstukken.
De provincie als midden-bestuur is voor veel
Brabanders een ‘ver van mijn bed show’. Voor
de meeste burgers is de gemeente het eerste
aanspreekpunt. Het is daarom ook nodig om
op een slimme manier gebruik te maken van
de kennis die gemeenten hebben over de
maatschappelijke opgaven en de wensen van
hun inwoners.
De Omgevingsvisie moet rekening houden met de
verschillende wereldbeelden en typen mensen;
zowel in het proces als bij het vastleggen van
keuzes. De Omgevingsvisie is geen simpele
optelsom van alle verschillende individuele
wensen en belangen. De visie maakt na weging
daarvan heldere keuzes en stelt prioriteiten.
Doordat meningen uiteenlopen is dat een
politieke keuze.
Uiteindelijk is het niet de visie die bepaalt hoe
de leefomgeving eruitziet. De leefomgeving
23

krijgt vorm door de keuzes die burgers maken
op het gebied van onder meer wonen, mobiliteit
en voedsel. Dus hoewel niet alle Brabanders
meedenken over de visie op de leefomgeving,
bepalen zij met hun gedrag wel hoe de
leefomgeving er uiteindelijk uitziet. Kunnen
en willen we dit gedrag beïnvloeden? Is er
wel sprake van een maakbare of stuurbare
samenleving? En wat voor rol speelt de
Omgevingsvisie daar dan bij? Ook hierover
willen we in gesprek.
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BRON: NSOB
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ÉÉN OVERHEID

De overheid als één goed functionerende machine? Is dit een illusie of iets om actief
na te jagen? Iedereen kent de metafoor van de overheid als veelkoppig monster. En
kent voorbeelden waarin verschillende overheden botsen. Dit speelt zeker binnen
de fysieke leefomgeving. Een initiatief wordt vaak geconfronteerd met omvangrijke,
sectorale regelgeving en veel verschillende overheidsloketten. Elk loket heeft zijn
eigen werkwijze en logica. Daardoor worden mensen vaak van het ene naar het
andere loket doorverwezen. Nog zo’n bekende metafoor: van het kastje naar de
muur.

De overheid kent tal van schotten tussen
bestuurslagen, tussen sectoren, tussen afdelingen.
Schotten die ooit hun meerwaarde hadden, maar
die steeds meer als knellend worden ervaren. De
Omgevingswet pakt deze overheidscomplexiteit
aan: het moet eenvoudiger (en beter)!
Brabanders denken niet in bestuurlijke grenzen
en laten zich niet vangen in ambtelijke hokjes. De
maatschappelijke realiteit moet centraal staan. En
dus niet de schotten die zijn gezet of de grenzen
die zijn getrokken vanuit overheidsrationaliteit.
Burgers zien dé overheid vaak als één
samenhangend geheel, waarbij soepele
samenwerking vanzelfsprekendheid moet zijn.
Moeten we de één-overheidsgedachte
letterlijk nemen? Nee, natuurlijk niet! Eén
overheidsorganisatie die alle belangen op alle
niveaus kan overzien, is zelfs in de stoutste
dromen ondenkbaar. De één-overheidsgedachte
is wel bruikbaar als een metafoor voor een
betere samenwerking tussen overheden en
tussen verschillende organisatieonderdelen. Dus
zowel de samenhang tussen de verschillende
overheden (de verticale samenhang) als
tussen de verschillende sectoren en tussen
beleidsontwikkeling en uitvoering (de horizontale
samenwerking).

Steeds vaker werken verschillende overheden
aan dezelfde doelen voor dezelfde
mensen! Maatschappelijke opgaven zoals
klimaatadaptatie, energietransitie en gezondheid
vragen om veelomvattende antwoorden op
verschillende niveaus. Deze uitdagingen kunnen
niet door één overheidsinstantie of op één niveau
opgepakt en worden opgelost. Deze uitdagingen
vragen om overheden die complementair
handelen en elkaar versterken in plaats van de
taken kunstmatig verdelen. Zodat de overheid
voor de mensen als één overheid functioneert.
Samenwerken aan opgaven is zinvoller dan
krampachtig vasthouden aan bestuurlijke
grenzen. Samenwerken met respect voor elkaars
inzet, ieders verantwoordelijkheid en de keuze
voor bestuursstijl.
Overheden kiezen bij hun taakuitoefening uit
verschillende rollen. De Nederlandse School
voor Openbaar Bestuur (NSOB) onderscheidt
vier rollen: de rechtmatige overheid, de
presterende overheid, de responsieve overheid
en de samenwerkende overheid. Afhankelijk
van welke opgave speelt en wat ze willen
bereiken, geven overheden invulling aan hun
rol of een combinatie van rollen. Daarbij zijn
alle vier de rollen van belang en nodig. Er is
wel een accentverschuiving gaande naar de
27

samenwerkende en responsieve rollen. Deze
verschuiving ondersteunt de overtuiging dat
overheden steeds meer met elkaar en met andere
partijen moeten samenwerken. Zodat overheden
ook bij de invulling van deze rollen handelen als
één overheid.

?

VERSCHILLENDE OVERHEIDSLAGEN...
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...OF ÉÉN SAMENWERKENDE OVERHEID
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6

PRAKTIJKGERICHT

Zowel menselijke keuzes als natuurlijke processen bepalen hoe de leefomgeving
er in de praktijk uitziet. De praktijk is datgene waar alles samenkomt, zowel
de sociale als de fysieke omgeving, de verzameling van alles. En daarmee is de
praktijk eigenlijk gewoon de dagelijkse gang van zaken in Brabant. Met het maken
van beleid wil de overheid daarop invloed uitoefenen.

De praktijk is divers, complex en weerbarstig.
Een ‘one size fits all’- aanpak is daarom beperkt
mogelijk. In verschillende opgaven werken
partners en initiatiefnemers samen met ons aan
vernieuwende methodes om doelen te realiseren.
We onderzoeken met elkaar wat in de praktijk
werkt. Vaak blijkt niet het overheidsbeleid
maar juist andere factoren bepalend voor
de totstandkoming van initiatieven. De
maakbaarheid van de samenleving en dus
ook de impact van een visie op de praktijk zijn
daarom beperkt.

voortdurende veranderingen is er behoefte aan
een dynamische visie.
Hoe bepalen we aan welke onderwerpen deze
visie richting geeft? Een deel van de opgaven ligt
al vast in bestaande afspraken; moeten we die
heroverwegen?

Bij het opstellen van de Omgevingsvisie benutten
we de ervaringen uit de praktijk door daarvan te
leren (de lerende overheid) Dat geldt ook bij de
uitvoering daarvan (de adaptieve overheid) via
een cyclisch proces.

De uitdaging voor de Omgevingsvisie is te leren
van praktijkervaringen van nu om richting te
geven aan de praktijk van straks. De visie moet
daarom dichtbij de praktijk blijven en ruimte
bieden om in te spelen op veranderingen.
In de Omgevingsvisie nemen we doelen op,
maar leggen we de weg er naar toe niet vast.
Daardoor ontstaat ruimte voor inbreng van
anderen en voor verschillende manieren van
uitvoering.

Want hoe om te gaan met een praktijk die
continu aan veranderingen onderhevig is? Er
ontstaan steeds nieuwe urgenties en lange termijn
vraagstukken die naar boven komen. Hoe biedt
de visie voldoende ruimte om op veranderingen
of nieuwe opgaven in te spelen? Vanwege de

Praktijkgericht betekent ook het echt realiseren
wat in de visie staat. Door een verbinding te
leggen met doelen van mede-overheden en
partners maken we ‘werk-met werk’. En door
duidelijk de doelen te benoemen, nodigt de visie
initiatiefnemers uit om mee te doen.
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WELKE KEUZES
LIGGEN NU VOOR?

De droomfase heeft veel informatie opgeleverd voor het vervolg van ons
visietraject: de denkfase. Met de inbreng van de deelnemers en onze ambities voor
de Omgevingsvisie als vertrekpunt, zijn er verschillende dilemma’s, paradoxen en
vragen. De keuzes die nu voorliggen, sommen wij hieronder op. Deze richten zich
vooral op wat voor visie het wordt, over de verdere uitwerking van het proces en
de gezamenlijke zoektocht daarbij. In de startnotitie (een belangrijk ijkpunt in de
denkfase) nemen we hier voorstellen over op. De inhoudelijke keuzes voor wat we
willen bereiken, komen in een later stadium (durf-fase) aan de orde.
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CO-CREATIE: WIE
SCHRIJFT, DIE BLIJFT?

Tot hoever strekt co-creatie? En wie betrek je waarbij? Moet iedereen meedoen of is er sprake van
selectief meedenken? En hoe selecteer je dan de goede gesprekpartners? Wat is het doel van cocreatie? Vergroten van draagvlak, legitimiteit of een plan dat geen van de partijen afzonderlijk had
kunnen bedenken? En daarmee een goede basis voor de uitvoering? Wat doe je met de inbreng
van deelnemers? Kunnen deelnemers bouwstenen aanleveren? En worden die dan één op één
overgenomen of juist niet? En wat betekent een co-creatief proces voor de bevoegdheid van PS om de
visie vast te stellen? En hoe geven we dat co-creatieve proces vorm?
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GRENZEN OF		
GA-JE-GANG?

De Omgevingsvisie moet enerzijds antwoorden en duidelijkheid geven voor de lange termijn en
anderzijds dynamisch zijn en meebewegen met de tijd en de maatschappij. Hoe vinden we deze
balans? Wat de een graag wil, kan negatief uitpakken voor de ander. We willen initiatieven
stimuleren, maar niet álle initiatieven. Hoe geven we meer ruimte voor ontwikkeling zonder dat het een
zootje of ruzie wordt?
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3/

BUREAU OF 		
KEUKENTAFEL?

Voor welke doelgroep schrijven we de visie? Aan wie geeft de visie richting en aan wie geeft de visie
handelingsperspectief? Voor mede-overheden en andere professionals of ook voor burgers als Lisette
en Martijn? De Omgevingsvisie moet – ongeacht de doelgroep – voor een brede groep aansprekend
en begrijpelijk zijn. Dit stelt hoge eisen aan de leesbaarheid en aantrekkelijkheid.
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4/

ZELFBINDEND OF
SAMENBINDEND?

De Omgevingsvisie is alleen bindend voor degene die de visie vaststelt. De provinciale visie legt
daarmee de basis voor het handelen van de provincie; zowel voor de uitvoering in programma’s als
voor het opnemen van regels in de omgevingsverordening.
Hoe bevorderen we de samenhang tussen de (uitvoering van de) visies van de verschillende
bestuurslagen en hoe creëren we een continue wisselwerking met wederzijdse beïnvloeding? Met een
provinciale visie die we gebiedsgericht of gemeentelijk uitwerken? Of doordat regionale plannen de
basis leggen voor de provinciale visie?
Of gaat Brabant een stap verder door een gemeenschappelijke Brabantse visie te maken voor
de leefomgeving? Met gemeenschappelijke uitvoeringsprogramma’s voor ‘slim’ samenwerkende
overheden?
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5/

CONCREET OF
ABSTRACT?

De visie is een strategisch document. Beschrijft de visie de spreekwoordelijke ‘stip op de horizon’? Of
beschrijft de visie juist concreet wat de provincie doet of moet doen (wettelijke taken plus extra’s)?
Wat komt in de visie en wat in onderliggende uitvoeringsprogramma’s of de omgevingsverordening?
De keuze van het abstractieniveau van de visie is medebepalend voor de inhoud van de programma’s.
En andersom.
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ROL OF INHOUD?

Uit de verkenning komt naar voren dat het belangrijk is om duidelijk aan te geven waar de provincie
voor staat en wat zij wil bereiken. En ook dat er niet zozeer innovatie nodig is op het wat, maar vooral
op het hoe. Is het dan voldoende als de visie de bestaande opgaven en doelen bij elkaar brengt en
verder (vooral) focust op een nieuwe samenwerkingsfilosofie? Of is er ook echt nieuwe inhoud nodig?
En is het NSOB-model hierbij behulpzaam? Bijvoorbeeld doordat die een gemeenschappelijke taal
aanreikt? Hoe vinden we een nieuwe verdeling tussen dat wat de samenleving zelf moet doen en dat
wat een overheidstaak is? Focust de visie op de sturing of richt de visie zich juist op het vastleggen van
de doelen? Of allebei?
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7/

STAPELEN OF SAMENHANG?

De uitdaging is om de verschillende opgaven in samenhang met elkaar te benaderen. Je kunt niet
alles met alles verbinden en integraliteit is geen doel op zich. Welke ambitie hebben we op dit vlak?
Wanneer heeft integraliteit een meerwaarde? Integraal als het kan en sectoraal waar het moet? Of
sectoraal waar het kan en integraal waar dat meerwaarde heeft? En welke insteek past daarbij:
vanuit opgaven, thema’s, gebieden of doelgroepen? Of wordt het een mix omdat geen van de opties
zaligmakend is? Deze keuze moeten we ook maken voor de (verplichte) programma’s die we ter
uitvoering van de Omgevingsvisie (moeten) opstellen.
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PUUR FYSIEK OF EEN
BEETJE MEER?

De Omgevingswet geeft niet limitatief aan wat we onder fysieke leefomgeving verstaan. Dit kan in
de Omgevingsvisie dus breder worden opgepakt. Bijvoorbeeld door een verbinding te leggen met
andere onderwerpen die misschien niet tot de fysieke leefomgeving behoren, maar hier wel een
relatie mee hebben. Omvat de visie ook het beleid op het gebied van onder meer economie, cultuur,
voedselveiligheid en sociale veiligheid?
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9/

OM WELKE OPGAVEN
GAAT HET?

Wat zijn de grote opgaven (kansen en bedreigingen) voor de Brabantse fysieke leefomgeving voor
de komende decennia? Waar willen we dat de huidige situatie in stand blijft en waar moeten we echt
veranderen? Bij welke opgaven heeft de provincie een rol? Welke kwaliteiten in Brabant moeten we
behouden of versterken? In de verkenning zijn diverse onderwerpen naar voren gekomen. Ook in het
kader van de Nationale Omgevingsvisie en IPO zijn opgaven geformuleerd. Hoe selectief wordt de
visie: moeten alle opgaven er in of durven we een scherpe keuze te maken? Welke maatschappelijke
opgaven komen in de Omgevingsvisie? En wat willen nou eigenlijk precies bereiken en welke rol
kunnen wij als provincie daarin spelen?
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10/

BOEKJE OF BITS?

De Omgevingsvisie is – afgezien van digitale eisen – grotendeels vormvrij. Maken we één
product of meerdere producten? Bijvoorbeeld naast de verplichte digitale Omgevingsvisie een
publiekssamenvatting, een film of een website? Willen we een product dat vanuit meerdere
perspectieven of ingangen te benaderen is? Bijvoorbeeld vanuit opgaven maar ook vanuit gebieden of
de thema’s (zoals natuur of leegstand). Maken we van het product een dynamisch product?
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Tot slot…
Een paar jaar later…
Lisette, Martijn en de kinderen zijn verhuisd naar een dorp in de buurt. Lisette gaat elke dag op en
neer naar de stad met het openbaar vervoer. Het gaat goed met haar bedrijf daar. De kinderen gaan
naar school in het dorp. Op loopafstand wordt natuur ontwikkeld met een bijdrage van Europa. Ze
gaan daar regelmatig een kijkje nemen. En hond Lars? Die geniet van de grote tuin.
Hebben Lisette en Martijn nu wel van de Omgevingsvisie gehoord? Waarschijnlijk niet. Dat hoeft ook
niet. Maar de Brabantse Omgevingsvisie heeft wel gezorgd voor de randvoorwaarden, en de juiste
balans tussen beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Ook voor de leefomgeving van
Lisette en Martijn.
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