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       Spiekbriefje Omgevingsvisie
N.B. Aanvullingswetten Natuur, Bodem en Geluid zijn niet meegenomen.

Type 1: Verplicht, geen keuze. Type 2: Verplicht, met 
keuzemogelijkheden. Type 3: Als dit speelt in uw gemeente, 
heeft u een keuze. Type 4: Geen plicht, wel keuze.

Contactpersoon VNG:                                                               
Sarah Ros

Wettelijke plichten en 
keuzemogelijkheden (TYPEN)

Onderwerp Hoofdvraag Vervolgvraag Vervolgvraag Toelichting

3 Gelijkstellingsbepaling Gaat uw gemeente gebruikmaken van de gelijkstellingsbepaling? - - 

Zie art. 11.9 Ow. Als uw gemeente een 
omgevingsvisie vaststelt voor de datum van 
inwerkingtreding van de wet, dan kunt u gebruik 
maken van de gelijkstellingsbepaling zodat deze 
omgevingsvisie ook geldt als zodanig na de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet. Om gebruik 
te kunnen maken van de gelijkstellingsbepaling moet 
de omgevingsvisie van uw gemeente wel voldoen aan 
de Omgevingswet. 

1,2 Sturingsfilosofie Welke verplichte of onverplichte maatschappelijke opgaven heeft uw gemeente? Hoe ga uw gemeente daarop sturen? Gaat uw gemeente hierbij reguleren, regisseren, 
stimuleren, faciliteren of loslaten?

Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie.

Welke kernkwaliteiten moet of wil uw gemeente beschermen?
Hoe gaat uw gemeente deze kwaliteiten 
beschermen/behouden?

Gaat uw gemeente hierbij reguleren, regisseren, 
stimuleren, faciliteren of loslaten?

Denk bijvoorbeeld aan uw cultureel erfgoed.

Welke rol heeft uw gemeente in de realisatie van doelen uit de omgevingsvisie?
Hoe verhoudt de rol van uw gemeente zich tot de 
voorziene rol van anderen?

Op welke manier gaat uw gemeente reguleren, 
regisseren, stimuleren, faciliteren of loslaten?

Denk bijvoorbeeld aan de uitvoering van projecten of 
aan omgevingswaarden. 

1,2 Inhoud omgevingsvisie
Neemt uw gemeente meer onderwerpen op in de omgevingsvisie dan de 10 
verplichte onderwerpen uit art. 1.2.2?

In hoeverre wil uw gemeente dat het vigerend beleid ten 
aanzien van deze onverplichte ondewerpen (geheel of 
gedeeltelijk) vervalt?

- 
Dit heeft betrekking op art. 1.2.1 t/m art. 1.2.4 
Omgevingswet.

Welk thema's die gevolgen hebben voor de fysieke leefomgeving neemt uw 
gemeente op in de omgevingsvisie?

In hoeverre wil uw gemeente dat het vigerend beleid ten 
aanzien van deze onverplichte ondewerpen vervalt?

-

Wat is uw gemeente voornemens aangaande de kwaliteit van haar grondgebied? Gaat uw gemeente een nulmeting uitvoeren? -
Met een nulmeting wordt de huidige staat van het 
grondgebied in kaart gebracht.

Wat is uw gemeente voornemens aangaande het gebruik van haar grondgebied? Gaat uw gemeente een nulmeting uitvoeren? -
Met een nulmeting wordt de huidige staat van het 
grondgebied in kaart gebracht.

Wat is uw gemeente voornemens aangaande het beheer van haar grondgebied? Gaat uw gemeente een nulmeting uitvoeren? -
Met een nulmeting wordt de huidige staat van het 
grondgebied in kaart gebracht.

Wat is uw gemeente voornemens aangaande het behoud van haar grondgebied? Gaat uw gemeente een nulmeting uitvoeren? -
Met een nulmeting wordt de huidige staat van het 
grondgebied in kaart gebracht.

Is er in de omgevingsvisie van uw gemeente sprake van tegenstrijdige of 
meekoppelende voornemens?

Hoe gaat uw gemeente deze met elkaar in verband 
brengen?

-
Met 'meekoppelende voornemens' worden ambities 
bedoeld die elkaar versterken.

1,2 De vier milieubeginselen Hoe gaat uw gemeente deze beginselen opnemen in de omgevingsvisie? - -

Artikel 191 van het ‘Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie’ kent 4 milieubeginselen. Dit 
zijn het voorzorgsbeginsel, het beginsel van preventief 
handelen, het beginsel dat milieuaantastingen bij 
voorrang aan de bron bestreden moeten worden en 
het beginsel dat de vervuiler betaalt. Met deze 4 
beginselen moet in de omgevingsvisie expliciet 
rekening worden gehouden.

- -

2 Uitvoering van de 
omgevingsvisie

Hoe gaat uw gemeente haar voornemens uit de omgevingsvisie realiseren?
Wil of moet uw gemeente daarvoor het kerninstrument 
programma gebruiken?

- Zie tabblad Programma.

- -

1,2 Monitoring en 
beschikbaarheidsstelling

Welke gegevens en voornemens moet of wil uw gemeente monitoren? Hoe gaat uw gemeente ze beschikbaar stellen? - Voor meet- en rekenmethoden, zie 
Omgevingsregeling Omgevingswet.

4 Gezamenlijke omgevingsvisie Gaat uw gemeente een gezamenlijke omgevingsvisie opstellen met andere 
bestuursorganen?

- - Een gezamelijke omgevingsvisie vervangt uw lokale 
omgevingsvisie!

2 Wet voorkeursrecht gemeenten
Wil uw gemeente de omgevingsvisie gebruiken als grondslag voor het vestigen 
van een voorkeursrecht?

- -

Voornemens m.b.t. de fysieke leefomgeving van uw 
gemeente moeten voldoende zijn geconcretiseerd om 
als grondslag kunnen dienen voor een evenutele 
vestiging van voorkeursrecht. In plaats van de 
omgevingsvisie kunnen ook de kerninstrumenten 
programma en omgevingsplan dienen als grondslag 
voor voorkeursrecht.

1 Zorgplichten Hoe gaat uw gemeente rekening houden met de algemene en specifieke 
zorgplichten (art. 1.6 en 1.7 OW)?

- - -

Hoe geeft uw gemeente invulling aan de zorgplicht afvalwater?
Hoe gaat uw gemeente de afstemming met het 
waterschap vormgeven?

- Afstemming is verplicht.

Hoe geeft uw gemeente invulling aan de zorgplicht hemelwater?
Hoe gaat uw gemeente de afstemming met het 
waterschap vormgeven?

- Afstemming is verplicht.

Hoe geeft uw gemeente invulling aan de zorgplicht grondwater?
Hoe gaat uw gemeente de afstemming met het 
waterschap vormgeven?

- Afstemming is verplicht.

3 Stedelijke kavelruil Gaat uw gemeente eigenaren stimuleren om stedelijke kavelruil te organiseren?
Zo ja, hoe benoemt uw gemeente stedelijke kavelruil in de 
omgevingsvisie?

-
Stedelijke kavelruil (ruilovereenkomst) heeft een 
grondslag in de omgevingsvisie.

3 Afzien van kostenverhaal Heeft uw gemeente herstructurerings- of transformatieopgaven en wil uw 
gemeente daarbij afzien van het wettelijk verplichte kostenverhaal?

Zo ja, hoe gaat uw gemeente dit opnemen in de 
omgevingsvisie?

- -

1,2 Gebruiksruimte Hoe gaat uw gemeente de gebruiksruimte zo verdelen over verschillende 
maatschappelijke functies dat dit maatschappelijk het meest efficient is?

Gaat uw gemeente de gebruiksruimte brongericht, 
gebiedsgericht of kwaliteitsgericht verdelen?

- -

Heeft uw gemeente een verdeling van de gebruiksruimte die leidt tot een 
overschrijding, of wil uw gemeente deze voorkomen?

Zo ja, gaat uw gemeente hiervoor het kerninstrument 
omgevingsvisie gebruiken?

Welke maatregel gebruikt uw gemeente hiervoor? 
Communicatie, convenant, inzet van heffing of 
subsidie, of wettelijke regulering van activiteiten?

Uw gemeente kan er ook voor kiezen om hiervoor het 
kerninstrument programma te gebruiken.

3 Plan-m.e.r. Gaat uw gemeente voornemens opnemen in de omgevingsvisie die leiden tot een 
plan-m.e.r.-(beooordelings)plicht?

- - -

1 Publieksparticipatie Hoe geeft uw gemeente invulling aan de verplichte participatiemotivering bij de 
omgevingsvisie?

- - Zie het Omgevingsbesluit voor de eisen aan de 
motivering.

1,2 Afstemmingsverplichting Hoe gaat uw gemeente uitvoering geven aan de afstemmingsverplichting? - -
Een standaard afstemmingsverplichting (met 
waterschap en provincie) geldt bijvoorbeeld met 
betrekking tot de watersystemen.

Neemt uw gemeente voornemens op in haar omgevingsvisie die naast de 
standaard afstemmingsverplichtingen leiden tot extra afstemmingsverplichting met 
bestuurs- en adviesorganen? 

Hoe gaat uw gemeente uitvoering geven aan deze 
verplichting?

- -

1 Consultatieverplichting Hoe gaat uw gemeente uitvoering geven aan de verplichting om andere bestuurs- 
en adviesorganen te consulteren?

- - -

1 Monitoring en evaluatie
Hoe gaat uw gemeente het realiseren van uw voornemens en doelen monitoren en 
evalueren?

Op welke wijze gaat uw gemeente de monitoring- en 
evaluatiegegevens beschikbaar stellen?

-

"Verantwoordelijke bestuursorganen moeten ook door 
derden kunnen worden aangesproken op het al of niet 
realiseren van omgevingswaarden, kwaliteiten en 
projecten en op de uitvoering van beleid dat is 
vastgelegd in omgevingsvisies. Monitoring en de 
beschikbaarstelling van gegevens daaruit is hierbij van 
wezenlijk belang." (MvT Ow. p.23)

1 DSO
Voldoet de omgevingsvisie van uw gemeente aan de digitale (en semantische) 
standaarden van de Omgevingswet?

- - -

1 Wet a.r. herindeling Moet uw gemeente haar omgevingsvisie opstellen of actualiseren op grond van 
een herindeling? 

- -

Bij een herindeling moet een omgevingsvisie voor het 
gehele grondgebied binnen 5 jaar na herindeling zijn 
vastgesteld. 


