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1. Waarom een deelprojectplan Omgevingsvisie 1.5?
1.1 Aanleiding: plan van aanpak invoering Omgevingswet
De komst van de Omgevingswet op 1 januari 2022 betekent een bundeling van alle wet- en
regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving. De gemeente heeft daarom een ‘Plan van
aanpak Waalwijk Omgevingswet-proof, invoeringsfase’ vastgesteld (hierna: plan van aanpak).
Bij vaststelling van het plan van aanpak heeft de raad het ‘tussenresultaat’ Omgevingsvisie 1.5
hieraan toegevoegd. Het amendement beoogt in de Omgevingsvisie 1.5 een basis voor
samenhangend beleid te formuleren voor het thema gezondheid in relatie tot de fysieke
leefomgeving. Deze toevoeging is gedaan op basis van een unaniem aangenomen amendement
(zie bijlage). Het plan van aanpak is uitgewerkt voor diverse deelprojecten. Binnen de kaders van
het plan van aanpak heeft het college daarvoor het document ‘Deelprojectplannen, Waalwijk
Omgevingswet-proof’ vastgesteld (hierna: deelprojectplannen). Voorliggend deelprojectplan is
een aanvulling op het document deelprojectplannen. Het is ook een uitwerking van het onderdeel
Omgevingsvisie 1.5 binnen het deelproject Beleid. Zie voor de meest actuele versie van plan van
aanpak en deelprojectplannen: www.waalwijk.nl/omgevingswet – onder de tegel ‘Plan van
aanpak’.

1.2 Ambitie 2023: Omgevingsvisie 2.0 naar letter en geest van de wet
De ambitie voor de omgevingsvisie op basis van het plan van aanpak is om ons gemeentelijke
beleid te vernieuwen. Daarmee hebben we in Q4 van 2023 een omgevingsvisie in letter maar ook
in geest van de Omgevingswet. Oftewel een Omgevingsvisie 2.0. Dat betekent bijvoorbeeld dat
de hoofdlijnen van al het gemeentelijke beleid rond de fysieke leefomgeving samenhangend zijn
vormgegeven in één visie. Het coalitieprogramma spreekt expliciet een ambitie uit op het gebied
van gezondheid. Dat is de belangrijkste reden voor het amendement over de Omgevingsvisie 1.5.
Een uitwerking van deze ambitie is in april 2020 vastgesteld in de vorm van gezondheidsbeleid.
Zie het kader op pagina 5.

1.3 Huidige situatie Q4 2020: Omgevingsvisie 1.0 als overzicht
Een eerste stap om de beschreven ambitie vorm te geven, is het maken van een overzicht van
bestaand beleid rond de fysieke leefomgeving in Q4 van 2020. Oftewel een Omgevingsvisie 1.0
(nog vast te stellen). Hiermee wordt voor iedereen duidelijk wat we nu al hebben. Ook
beschikken we zo over een stevige basis om het gemeentelijke beleid in stappen te vernieuwen.

1.4 Doel Q2 2021: Omgevingsvisie 1.5 als basis voor gezondheid
Doel van de Omgevingsvisie 1.5 is om in Q2 van 2021 in het gemeentelijke beleid een basis te
leggen voor het thema gezondheid en de fysieke leefomgeving. Dit doen we binnen de kaders
van het plan van aanpak én van de gemeentelijke ambities op het gebied van gezondheid.
Zodoende voegen we een notitie ‘Bouwsteen gezonde fysieke leefomgeving’ toe aan het overzicht
van bestaand beleid zoals beschreven in de vorige paragraaf. Dit document bevat de aanpak om
dit doel te bereiken.
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Doel voor invoering Omgevingswet
Doel van het project Waalwijk Omgevingswet-proof zoals opgenomen in het plan van aanpak is ‘… de
gemeente Waalwijk Omgevingswet-proof te maken. Dat wil zeggen: klaar te maken voor het ingaan van
de Omgevingswet op 1-1-2022. Dat betekent het stapsgewijs uitbouwen van een solide basis (stappen),
via verschillende invalshoeken (sporen) en via interne en externe partners (samenwerking). Ook gaan we
meteen aan de slag om kennis en ervaring te verkrijgen (doen).’

Ambities voor invoering Omgevingswet
De gemeente Waalwijk heeft de ambitie om met het project ‘Waalwijk Omgevingswet-proof’ op een
vernieuwende wijze de wet in letter en geest in te voeren. Dit wordt uitgevoerd via vier verbeterdoelen:
•
Het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het
omgevingsrecht;
•

Het zorgen voor meer samenhang in de benadering van de fysieke leefomgeving in beleid,
besluitvorming en regelgeving;

•

Het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en flexibele aanpak mogelijk te
maken voor het bereiken van doelen voor de fysieke leefomgeving;

•

Het versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving.

Kortom, de gebruiker centraal. Dit betekent het denken vanuit de gebruikers van de fysieke
leefomgeving. Het rijk heeft deze verbeterdoelen vertaald in de letter van de wet. Het rijk beoogt ook dat
overheden deze verbeterdoelen gebruiken bij het werken in de geest van de wet. Deze verbeterdoelen
sluiten aan bij de ambities van ons strategisch beleid.

Ambities voor het thema gezondheid
Zowel in ons coalitieprogramma als op landelijk, regionaal en lokaal niveau bestaat een ambitie voor het
thema gezondheid.

1.

Ambitie coalitieprogramma. In het coalitieprogramma ‘Samen Duurzaam vooruit’ wordt de
volgende ambitie uitgesproken: ‘Waalwijk werkt aan een gezonde leefomgeving omdat dit van
invloed is op de gezondheid van mensen. De gezondheid van de Waalwijkse bevolking (schone
lucht, geur, geluid) wordt integraal onderdeel bij de afweging over ruimtelijke ontwikkelingen. We
nemen gezondheid ook op als centraal punt in de nieuwe omgevingsvisie. Waar nodig nemen we
maatregelen om knelpunten op dit vlak op te lossen.’

2.

Ambitie landelijk gezondheidsbeleid. Het nationaal beleid kent een aantal speerpunten. Eén van
deze speerpunten is een ‘gezonde leefomgeving’. Dit speerpunt is erop gericht om meer oog te
hebben voor het thema gezondheid in de (fysieke) leefomgeving en meer aandacht te besteden
aan gezondheid bij ruimtelijke projecten. In 2024 is gezondheid een vast onderdeel van de
belangenafweging in ruimtelijk beleid waarbij meer verbinding wordt gecreëerd tussen het fysieke
en het sociale domein.

3.

Ambitie regionaal en lokaal gezondheidsbeleid. De structuurvisie verwoordt ons streven naar een
gezonde sociale leefomgeving. Dat doen we onder andere door vroegtijdig in het ruimtelijke
planvormingsproces de invloed van de fysieke omgevingsaspecten op de gezondheid. Dit is verder
uitgewerkt in regionaal en lokaal gezondheidsbeleid. Daartoe heeft de gemeenteraad op 9 april
2020 regionaal en lokaal gezondheidsbeleid voor de jaren 2020–2023 vastgesteld. In de regionale
nota publieke gezondheid Midden-Brabant 2020-2023 en het lokaal gezondheidsbeleid 2020-2023
‘Go Healthy’ is de ambitie opgenomen om meer oog te hebben voor gezondheidsbeleid in de
leefomgeving en meer aandacht te besteden aan gezondheid bij ruimtelijke projecten.
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2. Hoe de Omgevingsvisie 1.5 aanpakken?
In dit hoofdstuk wordt het doel van de Omgevingsvisie 1.5 uitgewerkt in de vorm van
uitgangspunten voor de aanpak. Deze uitgangspunten komen voort uit de kaders van het plan
van aanpak, deelprojectplannen en de gemeentelijke ambities op het gebied van gezondheid.
Deze ambities zijn toegelicht in hoofdstuk 1. De uitgangspunten zijn onderverdeeld in ‘algemeen’,
‘stappen’ (proces), ‘sporen’ (inhoud) en ‘samenwerking’ (organisatie). Zie de afbeelding voor de
onderlinge samenhang tussen de ‘stappen’ en ‘sporen’.
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2.1 Algemeen: afbakening gezonde fysieke leefomgeving
In hoofdstuk 1 worden diverse documenten over gezondheid genoemd. Deze documenten gaan
uit van een verschillende afbakening van het begrip ‘gezonde fysieke leefomgeving’ (zie kader).
Het is daarom van belang uitgangspunten af te spreken om dit begrip af te bakenen:
•

Voor het begrip ‘gezond’ gaan we uit van het concept ‘positieve gezondheid’. Deze afbakening
is gebruikt in het recent vastgestelde regionale en lokale gezondheidsbeleid. Dit
gezondheidsbeleid is een uitwerking van het coalitieprogramma en sluit aan bij het nationale
gezondheidsbeleid. Het concept ‘positieve gezondheid’ is een brede benadering en richt zich
niet alleen op het beschermen van de gezondheid maar ook op het bevorderen ervan.

•

Voor het begrip ‘fysieke leefomgeving’ gaan we uit van de Omgevingswet en de toelichting
daarop.

Benadering gezondheid in relatie tot gezonde fysieke leefomgeving
Het begrip ‘gezondheid’ in relatie tot de fysieke leefomgeving is relatief nieuw. Artikel 1.3
eerste lid van de Omgevingswet bepaalt dat de wet, met het oog op duurzame ontwikkeling,
ten eerste gericht is op de bewoonbaarheid van het land. Ten tweede richt het zich op de
bescherming en verbetering van het leefmilieu door een onderlinge samenhang te bereiken
en in stand houden. Deze samenhang bestaat uit een veilige en gezonde fysieke leefomgeving
en een goede omgevingskwaliteit. Ook de intrinsieke waarde van natuur valt hieronder. De
Omgevingswet geeft geen definitie van het begrippen ‘gezondheid’ of ‘gezonde fysieke
leefomgeving’.
In het coalitieprogramma ‘Samen Duurzaam vooruit’ is opgenomen dat Waalwijk werkt aan
een gezonde leefomgeving omdat dit van grote invloed is op de gezondheid van mensen. De
gezondheid van de Waalwijkse bevolking (schone lucht, geur en geluid) wordt integraal
onderdeel bij de afweging over ruimtelijke ontwikkeling. Het unaniem goedgekeurde
amendement gaat vooral over het beschermen van gezondheid door het tegengaan van
overlast als gevolg geluid, geur, lucht, hitte.
In het nationaal, regionaal en lokaal gezondheidsbeleid wordt het concept ‘positieve
gezondheid’ als uitgangspunt genomen. Gezondheid is hierin veel meer dan de afwezigheid
van ziekte (enge benadering). Ook het vermogen van de mens zich aan te passen en eigen
regie te voeren (brede benadering) hoort hierbij. Deze brede benadering richt zich niet alleen
op het beschermen van de gezondheid, maar ook op het bevorderen ervan. Daarnaast richt
het gezondheidsbeleid zich, naast een gezonde leefomgeving, ook op meer sociale aspecten
van gezondheid. Denk hierbij aan een gezonde start (het voorkomen medische en sociale
problemen bij zwangerschap en opvoeding), gezonde leefstijl (het voorkomen van roken,
drinken en drugsgebruik) en gezonde geest (eenzaamheid en weerbaarheid).
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2.2 Stappen: van 1.0 via 1.5 naar 2.0
Procesmatige uitgangspunten voor de Omgevingsvisie 1.5 met een onderscheid in verschillende
versies:
1. De Omgevingsvisie 1.0 vormt het vertrekpunt voor de Omgevingsvisie 1.5. De
Omgevingsvisie 1.0 bestaat uit een overzicht van geldend beleid over de fysieke
leefomgeving. Hierin zit een koppeling met de thema’s van de Global Goals. De
Omgevingsvisie 1.0 wordt ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden in Q4 van
2020.
2. De Omgevingsvisie 1.5 bevat een basis voor samenhangend beleid voor gezondheid en
de fysieke leefomgeving. Deze basis bestaat uit een notitie ‘Bouwsteen gezonde fysieke
leefomgeving’. De Omgevingsvisie 1.5 wordt ter vaststelling aan de gemeenteraad
aangeboden in Q2 van 2021.
3. Voor de Omgevingsvisie 2.0 zal de notitie ‘Bouwsteen gezonde fysieke leefomgeving’ een
belangrijk ingrediënt vormen. Voor de start van Omgevingsvisie 2.0 zal eerst een
afzonderlijk plan van aanpak aan de raad worden voorgelegd in 2021. De Omgevingsvisie
2.0 wordt ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden in Q4 van 2023.

2.3 Sporen: via verschillende invalshoeken
Inhoudelijke uitgangspunten voor de Omgevingsvisie 1.5 met een onderscheid in verschillende
invalshoeken:
1. Strategische invalshoek: een uitwerking van de betekenis, ambitie, doelen en
uitgangspunten in relatie tot het begrip ‘gezonde fysieke leefomgeving’.
2. Thematische invalshoek: een analyse per beleidsthema om te zien wat de gemeente
Waalwijk nu al wel en (nog) niet doet ten aanzien van een ‘gezonde fysieke
leefomgeving’.
3. Gebiedsgerichte invalshoek: op basis van pilotprojecten, in een vroegtijdig stadium het
aspect gezondheid betrekken bij ruimtelijke ontwikkelingen.

2.4 Samenwerking: met externe en interne doelgroepen
Organisatorische uitgangspunten voor de Omgevingsvisie 1.5 met een onderscheid in
samenwerking per doelgroep:
1. Algemeen: zowel externe als interne doelgroepen doen mee. Hoe zij dat doen, zal
verschillen (bv. wij blijven op de hoogte; wij denken mee; wij beslissen samen; wij
maken het samen).
2. Externe doelgroepen:
a.

Samenleving: we betrekken inwoners, ondernemers en instellingen van de gemeente
Waalwijk via participatie bij het opstellen van de Omgevingsvisie 1.5 in Q1 van 2021.
Voor het onderwerp participatie verwijzen we verder naar paragraaf 3.3.

b.

Ketenpartners: we maken gebruik van de expertise en kennis van ketenpartners bij
het opstellen van de omgevingsvisie. Denk hierbij o.a. aan GGD.
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3. Interne doelgroepen:
a.

Bestuurlijk:
1. Het college informeert de raad over het deelprojectplan Omgevingsvisie 1.5 ,
inclusief participatie-aanpak.
2. Het college levert de Omgevingsvisie 1.5 op in de vorm van een notitie
‘Bouwstenen gezonde fysieke leefomgeving’ met een voorstel aan de raad om
deze vast te stellen.

b.

Ambtelijk: alle relevante vakdisciplines doen mee met het opstellen van de
Omgevingsvisie 1.5.
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3. Wat nodig voor de Omgevingsvisie 1.5?
3.1 Methodiek: GROTICK
In het document deelprojectplannen is al op hoofdlijnen uitgewerkt wat nodig is voor de
Omgevingsvisie 1.5. Dit hebben we gedaan aan de hand van de GROTICK-methodiek. Hierna zijn
daarom alleen de aspecten uitgewerkt waarvoor een aanvulling nodig is op het document
projectplannen.
De letters van het woord GROTICK staan voor de aspecten: geld, risico's, organisatie, tijd,
informatie, communicatie en kwaliteit. In de paragrafen hierna zijn de verschillende GROTICKaspecten in een andere volgorde gerangschikt voor de leesbaarheid.
Aspect

Omschrijving

G - Geld

Incidentele projectkosten, structurele kosten en baten

R - Risico’s

Op GROTICK-aspecten

O - Organisatie

Organisatiestructuur en capaciteit

T - Tijd

Mijlpalenplanning

I - Informatie

Resultaten in de vorm van benodigde informatie en op te leveren
informatie

C - Communicatie

Interne en externe doelgroepen, participatie

K - Kwaliteit

Letter en geest van de wet

3.2 Informatie: resultaat
Onder ‘informatie' verstaan we resultaten in de vorm van benodigde en op te leveren informatie.
Het resultaat van de Omgevingsvisie 1.5 is een notitie ‘Bouwstenen gezonde fysieke
leefomgeving’. Daarin zitten de volgende onderdelen:
1.

strategisch deel
a.

definitie, ambitie, doelen, uitgangspunten rond het begrip ‘gezonde fysieke
leefomgeving’;

2.

thematisch deel
a.

overzicht relevante thema’s rond een gezonde fysieke leefomgeving;

b.

onderscheid in (onderdelen van) thema’s rond het beschermen en bevorderen van
gezondheid;

c.

analyse van wat de gemeente Waalwijk al wel en (nog) niet doet op de relevante
thema’s, volgens het geldende beleid van beschermen en bevorderen van
gezondheid in de fysieke leefomgeving;

d.

resultaat van de analyse en participatie waar nodig vertalen naar het strategische
deel

3.

gebiedsgericht deel
a.

verslag van pilotprojecten rond het vroegtijdig betrekken van het aspect gezondheid
bij ruimtelijke ontwikkelingen met een verschillende impact:
•

kleine impact: advisering bij concept-aanvraag;

•

middelgrote impact: ruimtelijke onderbouwing;

•

grote impact: integrale gebiedsontwikkeling;

4. conclusies en aanbevelingen doen op basis van de pilotprojecten en waar nodig vertalen
naar het strategische deelvervolg
a.

waar nodig benoemen welke onderdelen van beleid nog verder uitgewerkt
moeten worden. Deze onderdelen worden opgenomen in het plan van aanpak van
de Omgevingsvisie 2.0.

10

Versie 1.0, 20 oktober 2020

De notitie ‘Bouwstenen gezonde fysieke leefomgeving’ en de uitkomsten daarvan maken we zo
veel mogelijk voor iedereen toegankelijk. We doen dit via de gemeentelijke webpagina
www.waalwijk.nl/Omgevingswet.

3.3 Communicatie: participatie
Deze paragraaf bevat een aanvulling voor participatie bij de Omgevingsvisie 1.5.
Participatie is een essentieel onderdeel van communicatie.
We onderscheiden in het kader van participatie vier wijzen van meedoen:
1. wij blijven op de hoogte
2. wij denken mee
3. wij beslissen samen
4. wij maken het samen
We kiezen ervoor inwoners, ondernemers en instellingen te laten meedenken over de
Omgevingsvisie 1.5, voordat deze wordt vastgesteld. Dit is in lijn met de inhoud van het
amendement. Deze vorm van participatie past bovendien het beste bij de planning van het totale
beleidsspoor. Hier willen we als volgt invulling aan geven.
Invalshoek

Wijze van meedoen

Middelen

Strategisch

Wij denken mee

Vragen en stellingen

Wij denken mee

Vragen en stellingen

Wij denken mee

Per pilot maatwerk

(definitie, ambitie en doel)
Thematisch
(analyse geldend beleid)
Gebiedsgericht
(pilots vroegtijdig betrekken gezondheid bij
ruimtelijke ontwikkelingen)
Per invalshoek is de hoogste wijze van meedoen aangegeven. Waar nodig zetten we ook de
lagere wijzen van meedoen in.
Vanaf januari 2021 starten we met participatie. Dit traject bestaat uit verschillende fasen.
•

Informeren: inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen informeren over (onze
denkrichting met betrekking tot) het thema gezondheid in relatie tot de fysieke leefomgeving.

•

Reageren: inwoners, ondernemers en maatschappelijke instanties uitnodigen mee te denken
over het thema gezondheid in relatie tot de fysieke leefomgeving en te reageren op de
gepresenteerde denkrichting.

•

Verwerken: suggesties en reacties verzamelen en verwerken in een participatieverslag.

•

Voorbereiding besluitvorming: mede op basis van participatieverslag een definitief voorstel
richting de raad voorbereiden.

•

Besluitvorming: proces van besluitvorming op basis van de raadscyclus.

•

Terugkoppeling: inwoners, ondernemers en maatschappelijke instanties informeren over het
raadsbesluit en het vervolg.
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In tijd betekent dit in 2021 het volgende:
Fase

Periode

Informeren

Medio januari – medio februari

Reageren

Medio februari – medio maart

Verwerken

Medio maart – medio juli

Voorbereiding besluitvorming

Juli en augustus

Besluitvorming

September

Terugkoppeling

Oktober

3.4 Overig: document deelprojectplannen
Voor de overige deelaspecten in de GROTICK-methodiek is voor het document deelprojectplannen
geen verdere aanvulling nodig:
•

Tijd: de planning van de Omgevingsvisie 1.5 blijft binnen de mijlpalenplanning van het
document deelprojectplannen.

•

Geld: de kosten voor de omgevingsvisie 1.5 blijven binnen het budget voor de
omgevingsvisie zoals opgenomen in het document deelprojectplannen.

•

Organisatie: de benodigde capaciteit voor de Omgevingsvisie 1.5 blijft binnen de
capaciteitsraming voor de omgevingsvisie zoals opgenomen in het document
deelprojectplannen.

•

Kwaliteit: voor de kwaliteit volstaat de aanpak zoals opgenomen in het document
deelprojectplannen.

•

Risico: voor risico’s volstaat de aanpak zoals opgenomen in het document
deelprojectplannen.

3.5 Monitoring: statusupdate
Het bewaken van de GROTICK-aspecten voor de Omgevingsvisie 1.5 is onderdeel van de
statusupdate per kwartaal van het project Waalwijk Omgevingswet-proof.
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Bijlage 1. Amendement
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