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Hoofdstuk 1 Inleiding en Startnotitie 

 

1.1 Inleiding  

Op 11 september 2018 heeft de gemeenteraad de Startnotitie Omgevingsvisie ’s-Hertogenbosch 

vastgesteld. Het vaststellen van deze startnotitie vormde de eerste stap om te komen tot een 

Omgevingsvisie voor de gemeente ’s-Hertogenbosch. Tijdens de behandeling van de startnotitie in de 

gemeenteraad is afgesproken om de startnotitie verder te concretiseren in een plan van aanpak.  

 

Voor u ligt dit plan van aanpak om te komen tot een Omgevingsvisie. In dit plan wordt de verdere 

aanpak geschetst om te komen tot een Omgevingsvisie. Het plan van aanpak is als volgt opgebouwd. 

In het eerste hoofdstuk wordt een korte inleiding gegeven, wordt een koppeling gelegd met de 

startnotitie en wordt in het kort uiteen gezet welke vorm de uiteindelijke Omgevingsvisie krijgt en uit 

welke onderdelen deze zal bestaan. 

 

In het tweede hoofdstuk wordt de context van de Omgevingsvisie beschreven. Op basis van deze 

context wordt een aantal mogelijke thema’s voor de Omgevingsvisie benoemd. In het derde hoofdstuk 

wordt verder ingegaan op participatie in het traject van de Omgevingsvisie. 

 

Belangrijk bij het opstellen van de Omgevingsvisie is de afstemming met andere (beleids)trajecten in 

de stad binnen de fysieke leefomgeving. In hoofdstuk 4 wordt geschetst hoe deze zich verhouden tot 

het traject van de Omgevingsvisie en op welke wijze hiermee rekening gehouden wordt.  

 

Het laatste hoofdstuk gaat in op de concrete planning van het traject van de Omgevingsvisie. Hierin 

wordt geschetst hoe het traject van de Omgevingsvisie eruit zou kunnen zien. Ook wordt hierin een 

schematische weergave van de planning gegeven. 

 

 

1.2 Structuur Omgevingsvisie; raamwerk 

Zoals in de Startnotitie is beschreven, is bestaand beleid het vertrekpunt bij de ontwikkeling van de 

Omgevingsvisie. Vanuit dit bestaand beleid wordt een open, constructieve dialoog gevoerd met 

politiek, bedrijven, andere organisaties en burgers om zo te komen tot het in de Startnotitie 

beschreven raamwerk van huidige ambities, sectoraal beleid, landelijke en regionale opgaven en 

gebiedsvertalingen (en –visies). Een dergelijk raamwerk (en dus ook de Omgevingsvisie) bevat een 

veelheid aan onderwerpen op verschillende beleidsterreinen binnen de fysieke leefomgeving. 

Daardoor is het onmogelijk om in één keer een geheel nieuwe Omgevingsvisie vast te stellen. Door de 

Omgevingsvisie op te delen in een aantal pijlers, wordt de visie overzichtelijk en dynamisch. Hierdoor 

wordt het ook gemakkelijker om tijdig in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen en wensen in de 

samenleving.  

 

Het is immers gemakkelijker om één nota uit het bestaand beleid te herzien, of het Koersdocument 

thematisch aan te passen, dan om opnieuw een gehele Omgevingsvisie vast te stellen. Op het 

moment dat een dergelijke ontwikkeling zich voordoet en deze aanleiding geeft tot aanpassing van de 

Omgevingsvisie, wordt deze uiteraard middels een concreet voorstel aan de gemeenteraad 

voorgelegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

Het raamwerk voor de Omgevingsvisie van de gemeente ’s-Hertogenbosch kan als volgt worden 

gestructureerd. De visie zal bestaan uit drie pijlers. 

 

1) Koersdocument: strategische visie voor de fysieke leefomgeving op hoofdlijnen voor de 

langere termijn (2030). Deze strategische visie bevat een aantal grote strategische thema’s 

die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de stad. 

 

2) Sectoraal beleid: Thematisch beleid over bepaalde onderwerpen in de fysieke leefomgeving, 

zoals bijvoorbeeld groenbeleid of beleid over parkeren. Hierbij wordt, zoals omschreven in de 

Startnotitie, aangesloten bij het reeds bestaande beleid wat is vastgesteld voor de fysieke 

leefomgeving. 

 

3) Gebiedsvisies: aan de hand van het Koersdocument (hoofdlijnen) en het sectorale beleid wat 

er geldt, wordt er per gebied een uitwerking gemaakt waarin de visie voor de fysieke 

leefomgeving per gebied wordt geconcretiseerd. Voor de gebiedsvisies kan worden 

aangesloten bij de wijkenstructuur zoals deze nu al in het “Wijkgericht werken” binnen de 

gemeente ’s-Hertogenbosch wordt gehanteerd. 
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De keuze voor dit raamwerk heeft een belangrijk voordeel bij tussentijdse beleidsontwikkelingen. Als 

sectorale beleidsplannen worden vastgesteld voordat de Omgevingsvisie als geheel tot stand is 

gekomen, dan worden deze plannen gerubriceerd in de pijler “bestaand beleid”. Hiermee wordt de 

Omgevingsvisie dus “geladen” met de meest recente inzichten en beleidsstukken op het gebied van 

de fysieke leefomgeving. Hierop wordt in hoofdstuk 4 nog nader ingegaan.  

 
  



Hoofdstuk 2: Context Omgevingsvisie 

 

De Bossche Omgevingsvisie staat niet op zichzelf. In de Omgevingswet worden alle bestuurslagen 

(Rijk, provincie, gemeente/waterschap) verplicht om een omgevingsvisie op te stellen, waarin zij hun 

strategische langetermijnvisie geven voor de fysieke leefomgeving.  

 

In dit hoofdstuk wordt kort geschetst wat deze documenten op 

hoofdlijnen inhouden, wat de status hiervan is en hoe deze zich 

verhouden tot de op te stellen Bossche Omgevingsvisie.  

 

2.1 Bestuursakkoord 

Bij het opstellen van de gemeentelijke Omgevingsvisie is dus er een 

aantal documenten waarmee rekening moet worden gehouden. Deze 

vormen in ieder geval de context voor de op te stellen gemeentelijke 

Omgevingsvisie.  

 

Belangrijk onderdeel van deze context is het bestuursakkoord van de 

gemeente ’s-Hertogenbosch ‘Bestuursakkoord 2018-2022 #073 #samen 

#duurzaam #vernieuwend’. Dit vormt immers de lokale context voor de Omgevingsvisie ’s-

Hertogenbosch.  

 

Deze lokale context wordt dan ook gebruikt om een aantal thema’s te benoemen, als vertrekpunt voor 

de dialoog met de stad in het kader van de Omgevingsvisie. 

 

Ook is bij het opstellen van dit plan van aanpak rekening gehouden met de uitgangspunten van het 

bestuursakkoord. Hierin zijn de onderwerpen opgenomen waarin de stad zich de komende jaren gaat 

ontwikkelen. Voor het traject van de Omgevingsvisie zijn de onderwerpen van belang waar deze de 

fysieke leefomgeving raken. In de Omgevingswet wordt een opsomming gegeven van onderwerpen 

die in elk geval onder fysieke leefomgeving vallen. Het gaat daarbij om ‘bouwwerken, infrastructuur, 

watersystemen, bodem, lucht, landschappen, natuur, cultureel erfgoed en werelderfgoed’.  

 

Uit het bestuursakkoord hebben wij de volgende thema’s voor de fysieke leefomgeving gedestilleerd. 

 
 

Dit kader van onderwerpen is uitermate valide en geschikt om te hanteren als vertrekpunt voor de 

dialoog over de fysieke leefomgeving met partijen in ‘s-Hertogenbosch. Deze onderwerpen staan in 

het vervolg van het proces open voor discussie en aanvulling. Omdat de Omgevingsvisie uiteindelijk 

antwoord zal moeten geven op trends, ontwikkelingen en Bossche opgaven, benaderen we deze 



thema’s vanuit dat perspectief; niet in de sfeer van keuzes, maar op basis van de ontwikkelingen zoals 

ze in het bestuursakkoord zijn beschreven. 

 

Met nadruk stellen wij daarom dat het hier niet gaat om een uitputtende opsomming van onderwerpen 

en verregaande uitwerking daarvan.  

 

Een dergelijke insteek past niet bij de eerdere keuze om co-creatief, met partijen in Den Bosch te 

werken aan de Omgevingsvisie. Dit uitgangspunt, verwoord in de Startnotitie, is gericht op een open 

gesprek met stake- en shareholders. Een limitatieve voorzet vanuit de gemeente past daar niet bij. 

Onderwerpen die door anderen worden aangedragen zijn minstens net zo belangrijk; de gemeente is 

terughoudend in het sturen van de discussie. 

 

 

2.2 Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 

 

2.2.1. NOVI 

De Omgevingsvisie op rijksniveau is nog volop in ontwikkeling. Recent is echter wel een belangrijke 

stap gezet in dit traject. Op 5 oktober 2018 is het kabinetsperspectief op de NOVI naar de Tweede 

Kamer gestuurd. Dit perspectief vormt een eerste stap om te komen tot het vormen van een NOVI. Dit 

kabinetsperspectief is de voorloper van een op te stellen ontwerp-NOVI. Deze ontwerp-NOVI, over 

alle aspecten die nationaal in onze leefomgeving van belang zijn, zal naar verwachting begin 2019 

aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Ook het Rijk merkt op dat de NOVI geen statisch 

document blijft, maar een continu proces, waarin het Rijk en alle partners werken aan de ontwikkeling 

van Nederland. Het Rijk hanteert hierbij het uitgangspunt dat rekening gehouden wordt met het 

karakter en de mogelijkheden van gebieden. Tegelijk is afgesproken om beslissing niet uit te stellen of 

te verleggen naar toekomstige generaties. 

 

Het kabinet constateert dat Nederland de komende jaren flink gaat veranderen door urgente 

vraagstukken. Het kabinet constateert dat er een drietal onderwerpen zijn die zodanige urgentie 

hebben, zodat deze de komende tijd moeten worden uitgewerkt. 

 
Het Rijk zal daarom in de komende tijd de volgende onderwerpen uitwerken met medeoverheden, 

burgers en maatschappelijke partijen: 



1. Energietransitie: het verduurzamen van de energievoorziening is noodzakelijk, er moeten 

bijvoorbeeld meer windmolens worden geplaatst. 

2. Verstedelijking: jaarlijks komen er circa 75.000 woningen bij op gewilde plekken die goed 

bereikbaar moeten zijn over de weg en met het openbaar vervoer. 

3. Landbouw: de landbouw wordt toekomstbestendiger en moet zich ontwikkelen naar 

kringlooplandbouw. Dat is een grote opgave voor het landelijk gebied, omdat daarop ook veel 

druk ligt vanuit natuur, energie, waterveiligheid en leefbaarheid. 

 

Deze ontwikkelingen hebben grote impact op de leefomgeving en staan soms op gespannen voet met 

elkaar en/of met andere ontwikkelingen. Het kabinet wil proberen meer ruimte te creëren, door deze 

opgaven in samenhang op te pakken. Dit kan door slim te combineren, bijvoorbeeld door 

zonnepanelen op daken, gevels of geluidsschermen te situeren. Daarbij streeft het Rijk er naar om 

met de NOVI richting te geven waar dat wordt gevraagd of noodzakelijk is, maar ook ruimte te maken 

voor (regionaal) maatwerk. 

 

 

2.2.2 NOVI in relatie tot de Bossche Omgevingsvisie 

Zoals hierboven beschreven beschrijft het Rijk een aantal grote onderwerpen bij het opstellen van de 

NOVI. Hierbij is het van belang dat de op te stellen Omgevingsvisie voor ’s-Hertogenbosch hierbij 

aansluit.  

 

Hierboven is beschreven welke thema’s leidend kunnen zijn bij het opstellen van de gemeentelijke 

Omgevingsvisie. De opgaven, zoals deze door het Rijk, zijn gesignaleerd, komen grotendeels overeen 

met de opgaven voor de fysieke leefomgeving van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Deze opgaven zijn 

vertaald in de hiervoor geschetste lokale thema’s uit het bestuursakkoord. De uitgangspunten van de 

NOVI kunnen goed worden gebruikt als input voor de gemeentelijke Omgevingsvisie voor het 

grondgebied van de gemeente ’s-Hertogenbosch. 

 

 

2.3 Brabantse Omgevingsvisie 

 

De provincie Noord-Brabant heeft, na een creatief proces, de zogenaamde “droomfase”, eind 2015 

een verkennend document opgesteld “Op weg naar de Brabantse Omgevingsvisie”. De daarop 

volgende "denkfase” is afgesloten met een startdocument, waarin de contouren van de Brabantse 

Omgevingsvisie zijn vormgegeven. Daarop volgend is er in 2017 een voorontwerp Brabantse 

Omgevingsvisie opgesteld. Dit voorontwerp is brabantbreed bekendgemaakt en hiermee heeft de 

provincie een zogenaamde “Tour de Brabant” gemaakt. 

Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een ontwerp-Omgevingsvisie, die afgelopen jaar (2018) van 1 mei 

tot en met 30 juni ter inzage heeft gelegen.  

 

De Brabantse Omgevingvisie legt de focus op vier grote maatschappelijke opgaven, waar de provincie 

de komende tijd aan wil werken.  

 

1. Slimme netwerkstad: De bereikbaarheid in Brabant staat onder druk, en steden en 

omliggende kernen krijgen te maken met verandering van woon- en winkelbehoeften, 

gevolgen van klimaat en verslechterde omgevingskwaliteit. Hiervoor wil de provincie inspelen 

op transformatie van stedelijke gebieden en hun omgeving en slimme mobiliteit. Hiermee wil 

de provincie bereiken dat Brabant in 2050 een goed functionerend netwerk is van stedelijke 

en landelijke gebieden, waarbij fysieke, sociale en digitale netwerken elkaar op verschillende 

schaalniveaus versterken. 

2. Brabant klimaatproof: Doordat klimaatverandering grote impact op Brabant heeft is het nodig 

dat Brabant in 2030 klimaatproof handelt om zo uiteindelijk in 2050 klimaatproof te kunnen 

zijn. Hierbij wordt ingezet op waterberging bij pieken van teveel water, het vasthouden van 



water voor droge perioden, in steden zorgen voor voldoende afkoeling en het creëren van 

voldoende ruimte voor de grote rivieren, om hiermee overlast te voorkomen. 

 

 
 

 

3. Concurrerende duurzame economie: Grondstoffen worden steeds schaarser, terwijl de 

behoefte aan grondstoffen steeds groter wordt. Hierdoor ontstaat steeds meer noodzaak om 

duurzaam met grondstoffen om te gaan. Daarvoor zet de provincie in op een Brabantse 

economie waarin herbruikbaarheid van grondstoffen en het behoud van natuurlijke 

hulpbronnen het uitgangspunt is in 2050. Ook wil de provincie met maatschappelijke partners 

richting 2030 het gebruik van primaire grondstoffen verminderen. 

4. Brabantse energietransitie: Besparing in het gebruik van fossiele brandstoffen en grondstoffen 

en het overschakelen naar duurzame vormen van energieopwekking zijn de belangrijkste 

manieren om vanuit de provincie een bijdrage te leveren aan de beperking van de CO2-

uitstoot. Hiervoor zet de provincie in op besparen en verduurzamen van de 

energievoorziening. Uiteindelijk wil de provincie in 2050 energieneutraal zijn. 

 

 2.2.3 Brabantse Omgevingsvisie in relatie tot de Omgevingsvisie ’s-Hertogenbosch 

De door de provincie Noord-Brabant benoemde maatschappelijke opgaven zijn direct te relateren aan 

de voorgestelde thema’s voor de Omgevingsvisie. Ook de provincie zet sterk in op energietransitie, 

klimaatadaptatie, economie en mobiliteit. Daarnaast wil de provincie door de “slimme netwerkstad” 

ook het woon- en leefklimaat binnen de provincie waarborgen en verbeteren. Hierop kan de 

Omgevingsvisie van ’s-Hertogenbosch goed aanhaken, omdat de gemeente lokaal aan vergelijkbare 

maatschappelijke opgaven werkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 3 Participatie; #samen 

 

 

3.1 Participatie in de Omgevingswet 

Eén van de doelen van de Omgevingswet is het versnellen en met name het verbeteren van de 

besluitvorming in de fysieke leefomgeving. Belangrijke pijler in de Omgevingswet, maar ook in de 

gemeentelijke aanpak rondom de Omgevingsvisie, is participatie. De Omgevingswet stimuleert 

vroegtijdige participatie om tijdig belangen en meningen van stakeholders inzichtelijk te maken. 

Daarom zijn in de Omgevingswet en in het Omgevingsbesluit expliciet regels over participatie 

opgenomen. 

 

In de Omgevingswet wordt onder participatie verstaan: “het in een vroegtijdig stadium betrekken van 

belanghebbenden (…) bij het proces van de besluitvorming over een project of activiteit”. Met 

belanghebbenden bedoelt de wet burgers, vertegenwoordigers van bedrijven, professionals van 

maatschappelijke organisaties en bestuurders van overheden.  

 

In het Omgevingsbesluit is dit verder uitgewerkt en worden daadwerkelijk regels gesteld om 

participatie te waarborgen. Voor de Omgevingsvisie is hiervoor een zogenaamde motiveringsplicht 

opgenomen. Het bevoegd gezag, in dit geval dus de gemeente, moet in de Omgevingsvisie aangeven 

hoe de omgeving bij de voorbereiding en totstandkoming van het besluit is betrokken. Daarnaast moet 

worden aangegeven wat de gemeente met de resultaten heeft gedaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De wetgever heeft de gemeente verder de vrijheid gegeven eigen keuzes te maken voor de inrichting 

van het participatieproces. De keuze wie, op welke wijze en op welk moment wordt betrokken bij het 

opstellen van de Omgevingsvisie vergt maatwerk. Er is echter wel een aantal leidende principes te 

benoemen die we kunnen gebruiken bij het vormgeven van het participatietraject rondom de 

Omgevingsvisie. 

 

 

3.2 Leidende principes 

 

Balans belangen bewoners en overheidsrol 

Participatie is niet nieuw en vindt ook nu al plaats in de praktijk. Daarnaast is ook in het 

bestuursakkoord een prominente plaats ingeruimd voor participatie. Uit de hashtag #samen en de 

bijbehorende passage blijkt de wens om meer besluiten over de leefomgeving, dus ook de 

Omgevingsvisie, samen met belanghebbenden uit de stad vorm te geven.  

 

Bij participatie is het van belang om een balans te vinden tussen de belangen van bewoners en de rol 

die de gemeente als overheid heeft. Hierbij merken wij op dat participatie zich afspeelt binnen de 

begrenzing van de overheidsrol. 

 

Belangrijk hierbij is dat we goed luisteren, maar ook dat we van meet af aan de verwachtingen van de 

participanten managen vanuit onze overheidsrol. 

 

Artikel 10.7 Omgevingsbesluit (motiveringsplicht vroegtijdige 

publieksparticipatie omgevingsvisie) 

Bij het vaststellen van een omgevingsvisie wordt aangegeven hoe burgers, 

bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de 

voorbereiding zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn. 

 



Participatie betekent immers niet dat iedereen zijn wensen kenbaar mag maken en dat deze 

vervolgens worden ingewilligd. In het proces van de Omgevingsvisie zullen we hierop sturen door 

zorgvuldig procesmanagement en het stellen van de juiste vragen. 

 

Dit stelt hoge eisen aan de professionaliteit in procesmanagement en de kunst van het vragenstellen. 

Zo dienen bijvoorbeeld de vragen gericht te zijn op de belangen (“wat vind u belangrijk”) en op het 

oordeel van de huidige situatie (“welke knelpunten ervaart u…” en “waar bent u trots op in uw woon-

/werkomgeving”). Een professional zal niet vragen naar richtinggevende uitspraken en 

oplossingsgerichte beschrijvingen. Waar deze toch voorkomen, zal een professional deze uitspraken 

met “waarom …”-vragen terug brengen naar het niveau van belangen en oordelen over het hier en nu.  

 

Participatie vergt doordachte afwegingen in kwaliteit, tijd en geld 

Daarnaast vergt participatie doordachte overwegingen in kwaliteit, tijd en geld. De rollen van u als 

raad hebben ook betekenis voor het participatietraject in de Omgevingsvisie. Vanuit uw 

volksvertegenwoordigende rol zult u wellicht met name willen sturen op de kwaliteit in een 

participatietraject. Daarnaast heeft uw raad ook een kaderstellende rol. Op basis van deze rol willen 

we uw raad meenemen in het traject door u aan het begin van een participatieproces een oordeel te 

laten vormen over:  

 

- de mate van participatie (kwaliteit); 

- de inspanning (uren/geld) 

- het tempo (doorlooptijd). 

 

Aan het begin van elke impactvolle stap in het participatieproces kunnen wij u hierover informeren met 

een participatieplan, ter ondersteuning van uw oordeelsvorming. Een dergelijk participatieplan 

baseren wij op voorbereidend onderzoek. Hierbij houden we rekening met de volgende aspecten: 

 

- het doel en de context waarbinnen de participatie plaatsvindt (procesmanagement); 

- de te onderscheiden doelgroepen in het participatietraject; 

- de in te zetten participatieinstrumenten; instrumenten afstemmen op doelgroepen en mix van oflline 

en online instrumenten. Daarbij onderzoeken wij uitdrukkelijk de mogelijkheden om hiervoor gebruik te 

maken van onze positie als ‘datastad’.; 

- transparantie; participanten worden op de hoogte gehouden van het proces en krijgen een 

terugkoppeling over de resultaten.  

 



 
 

Doel en context bepalen 

Voordat het participatietraject concreet wordt vormgegeven is het per processtap belangrijk om het 

doel van participatie duidelijk te hebben, en binnen welke context de participatie in het proces 

plaatsvindt. Gaat het om informeren en draagvlak creëren, of het benutten van kennis en hulpbronnen 

in de gemeente?  

Verder moet ook duidelijk zijn waarover de belanghebbenden op dat moment in het proces kunnen 

meepraten. Hierbij is het bepalen van het speelveld van belang en de communicatie hierover met 

participanten. Daarnaast speelt verwachtingenmanagement hier een grote rol. 

 

Doelgroepen bepalen  

Voor het participatietraject van de Omgevingsvisie is het belangrijk om goed de doelgroepen te 

bepalen die een plaats in het traject moeten krijgen. Verschillende doelgroepen vereisen immers een 

verschillende benadering. Per doelgroep zullen ook andere instrumenten worden ingezet.  

 

Voor het bepalen van de doelgroepen maken we allereerst een onderscheid in de verschillende rollen 

die partijen in de stad hebben. Hierbij maken we een verdeling op basis van de rollen ‘meebeslissen’, 

‘meewerken’, ‘meedenken’ en ‘meeweten’. Deze verschillende rollen vragen per rol ook een 

verschillende mate van betrokkenheid bij het traject van de Omgevingsvisie. 

 

Naast de rolverdeling is het ook belangrijk om te bekijken op welke schaalniveau verschillende partijen 

worden betrokken. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen stadsniveau en wijkniveau. 

Daarnaast kunnen verschillende doelgroepen ook nog thematisch meewerken aan of meedenken over 

de Omgevingsvisie. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de thema’s mobiliteit of water. Ook 

kan het gaan om specifiek te benaderen doelgroepen, zoals bijvoorbeeld jongeren. 

 



Hieronder is ter indicatie schematisch weergegeven hoe deze verdeling eruit zou kunnen zien en 

welke partijen hierbij betrokken zouden kunnen worden.  

 

 

Rollen Niveau ‘s-H Wijkniveau Thema/ 

doelgroep 

Andere 

vormen/ 

experiment 

Meebeslissen – 

bestuur(lijk) 

Gemeenteraad 

College van B&W 

    

Meewerken – 

proces 

- Interne 

organisatie 

- Raadswerkgroep 

- Klankbordgroep 

- Bestuursraden 

- Wijkraden 

- Dorpsraden 

- Belangenvereniging 

bewoners 

Bijv. 

- Mobiliteit 

- Erfgoed/Cultuur 

- Ondernemers 

- Onderwijs 

- Jongeren 

- Milieu 

- Water 

 

Bijv. 

- online 

vragenlijst 

- escaperoom 

- Stadslab 

- Buurttent 

- denbosch.nl 

- Omgevings-

wandeling 

- G1000 

Meedenken – 

input 

- Bedrijven 

- Ontwikkelaar 

- Inwoners 

Meeweten - 

informeren 

- Bedrijven 

- Ontwikkelaars 

- Inwoners 

- Andere overheden 

- (lokale) media 

- Bewoners 

- Bedrijven 

- Organisaties 

  

 

 

 

Offline/Online 

In de huidige maatschappij vindt de communicatie tussen de overheid en de belanghebbenden steeds 

minder op “klassieke” wijze plaats. Veel informatie-uitwisseling tussen overheid en belanghebbenden 

vindt immers op digitale wijze plaats. Om de hierboven beschreven doelgroepen zo breed mogelijk te 

kunnen bereiken zal voor de participatie rondom de Omgevingsvisie dan ook een mix van 

instrumenten worden gebruikt. Hierbij is het van belang om én fysiek met mensen de dialoog aan te 

gaan, maar ook via de website van de gemeente en de sociale media kanalen waarop de gemeente 

op dit moment communiceert. Hierbij kan de herkenbaarheid van het traject rondom de 

Omgevingsvisie worden versterkt door hiervoor bijvoorbeeld een aparte hashtag te gebruiken. 

 

Door offline en online instrumenten naast elkaar te gebruiken, bereiken we een zo breed mogelijk 

doelgroep. Belangrijk notie daarbij is ook dat online andere doelgroepen kunnen worden bereikt, zoals 

bijvoorbeeld jongeren. Hierbij kan ook worden geëxperimenteerd met nieuwe, innovatieve online 

instrumenten.  

 

Naast deze nadrukkelijke mix van online en offline nagestreefd, maar wordt ook gekeken naar wat 

meer experimentele vormen van participatie, zoals bijvoorbeeld een escaperoom gericht op de 

Omgevingswet/visie. Ook kan worden aangesloten bij bestaande initiatieven zoals de gemeentelijke 

Buurttent en de nieuwe website www.denbosch.nl. Verder kan gebruik worden gemaakt van het 

zogenaamde Digipanel, een panel van mensen uit de stad die digitaal bevraagd worden over 

gemeentelijke onderwerpen. 

 

In dit kader wordt ook uitdrukkelijk onderzocht hoe wij hierbij gebruik kunnen maken van de 

mogelijkheden die onze positie als ‘datastad’ hierbij biedt. 

 

 



Transparantie 

Als je als gemeente via participatie in de samenleving input ophaalt, is het belangrijk om transparant te 

zijn over wat je met de gegeven input hebt gedaan. Hierover moeten de deelnemende partijen 

periodiek op de hoogte worden gehouden. Hiermee voorkomen we dat deelnemers niet gaandeweg 

het proces afhaken, omdat zij geen terugkoppeling hebben gehad over hun inbreng. 

 

Naast de transparantie naar betrokken partijen, zal ook de gemeenteraad steeds periodiek worden 

geïnformeerd over de stand van zaken in het participatietraject. Hierbij worden zowel de resultaten, als 

de nog te nemen stappen in het participatietraject met de gemeenteraad gedeeld. Het eerder 

geschetste participatieplan is hiervoor een goed instrument. 

 

Op basis van bovenstaande principes kan per stap in het proces een voorstel voor verdere uitwerking 

van de participatie aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Hierdoor blijft de gemeenteraad 

geïnformeerd en wordt deze in stelling gebracht om hierover te besluiten.  

 

 

3.3. Concrete stappen in participatie 

Naast deze verdere uitwerking zijn er inmiddels in de ambtelijke organisatie concrete stappen gezet 

op het gebied van participatie voor de fysieke leefomgeving, die gebruikt kunnen worden bij het verder 

vormgeven van het participatietraject voor de Omgevingsvisie. 

 

Participatienetwerk: ambtelijk is er een gemeentebreed netwerk opgezet, gericht op het verder 

professionaliseren en vormgeven van participatie. Binnen dit netwerk wordt onderzocht hoe we als 

gemeente de participatie zo effectief mogelijk kunnen vormgeven.  

Zo worden lopende trajecten geëvalueerd op de effectiviteit van de gebruikte middelen, instrumenten 

en methodieken. De leerpunten die in deze trajecten aan het licht komen, kunnen vervolgens worden 

gebruikt om de toekomstige participatieprocessen te verbeteren. 

 

Verder is gestart met de ontwikkeling van de Bossche Omgevingsdialoog. Dit is een leidraad voor 

initiatiefnemers om het participatieproces met voldoende kwaliteit uit te voeren. In de Omgevingswet 

wordt immers de verantwoordelijkheid voor de participatie bij de initiatiefnemer gelegd. De overheid 

beoordeelt met de vergunningsaanvraag in hoeverre de initiatiefnemer zijn verantwoordelijkheid in 

voldoende mate heeft genomen. In 2019 willen we de Bossche Omgevingsdialoog toepassen, 

evalueren en aanscherpen met (professionele) initiatiefnemers. 

 

Een andere ontwikkeling waar aan wordt gewerkt is de Participatie Toolkit. Een soort 

‘gereedschapskist’ met diverse instrumenten, werkvormen, leidraden, afwegingskaders, tips en 

ervaringen voor een succesvol participatietraject. Voor zover het geen privacygevoelige informatie 

betreft zal deze toolkit ook beschikbaar zijn voor externe partijen. Logischerwijs zullen dan ook in 2019 

externe professionele partijen zoals projectontwikkelaars (Bossche Bouw Sociëteit), wooncorporaties 

en wijkraden gevraagd worden om deze toolkit samen met de ambtelijke organisatie verder te 

ontwikkelen.  

 
  



Hoofstuk 4 Afstemming met andere trajecten 

 

4.1 Sectoraal beleid 

De komende tijd werken we samen met de stad te komen tot een Omgevingsvisie. De wereld staat 

echter niet stil. Naast het traject van de Omgevingsvisie bestaat er ook op allerlei sectorale 

beleidsterreinen de behoefte om op korte termijn te komen tot de herijking van het bestaande 

sectorale beleid, of de concrete invulling van een locatie in de stad. 

 

Voorbeelden hiervan die de komende jaren aan de gemeenteraad zullen worden voorgelegd zijn 

bijvoorbeeld: 

- Woonvisie ’s-Hertogenbosch 

- Visie Energielandschappen 

- Invulling Rosmalense Polder 

- Economisch Actieplan (EAP) 

 

Uit de Omgevingswet volgt dat de Omgevingsvisie veelomvattender is dan de Structuurvisie, zoals we 

deze nu hanteren. De Omgevingsvisie dient uiteindelijk een helder kader te bieden, op basis waarvan 

verschillende belangen voor de fysieke leefomgeving integraal kunnen worden afgewogen. Dit vraagt, 

meer dan ooit, om integraliteit en samenhang in beleidsuitspraken.  

 

Het is dus noodzakelijk om goed na te denken over hoe deze sectorale beleidsdocumenten een plaats 

krijgen binnen het traject de Omgevingsvisie.  

 

4.2 Inpassing in de Omgevingsvisie 

Nu alle nieuwe sectorale beleidsdocumenten voor een fysieke leefomgeving uiteindelijk een plek 

dienen te krijgen in de Omgevingsvisie, ontstaat er de noodzaak om in een vroeg stadium rekening te 

houden met de uitgangspunten van de Omgevingswet. Hierdoor dient bij het opstellen van een 

dergelijk beleidsdocument reeds gewerkt te worden volgens de uitgangspunten van de 

Omgevingswet. Dit heeft een tweetal voordelen. Enerzijds kan hiermee vast worden 

geëxperimenteerd met de nieuwe werkwijze volgens de Omgevingswet. Het andere voordeel is dat 

door bij het opstellen van nieuwe sectorale beleidsdocumenten steeds rekening te houden met de 

uitgangspunten van de Omgevingswet, er per beleidsstuk een soort “bouwsteen” ontstaat. Deze 

bouwstenen kunnen dan straks gemakkelijker en op een betere wijze worden geïncorporeerd in de 

Omgevingsvisie in de laag “bestaand beleid”. 

 

Hiervoor zal worden gemonitord welke nieuwe sectorale beleidsstukken voor de komende tijd op de 

agenda staan, zodat bij het opstellen hiervan rekening wordt gehouden met het feit dat deze 

documenten fungeren als bouwstenen voor de Omgevingsvisie. Ook zullen, waar mogelijk, 

participatietrajecten van sectorale beleidstrajecten en de Omgevingsvisie worden gecombineerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoofdstuk 5 Planning 

 

In de vorige hoofdstukken is beschreven welke aanpak we willen hanteren om te komen tot een 

Omgevingsvisie voor de gemeente ’s-Hertogenbosch, welke trends en opgaven we zien en hoe wat 

de context van de gemeentelijke Omgevingsvisie is.  

 

Maar wat gaan we concreet doen om dit uiteindelijke doel, een breed gedragen Omgevingsvisie ’s-

Hertogenbosch, te bereiken? En wat is de tijdspanne waarbinnen de Omgevingsvisie wordt 

opgesteld? 

 

5.1 Planning; Ruimte voor dialoog 

De Omgevingswet schrijft in artikel 3.1 voor dat iedere gemeenteraad een Omgevingsvisie vaststelt. 

De datum waarop iedere gemeente uiterlijk dient te beschikken over een actuele Omgevingsvisie is 

vastgesteld op 1 januari 2024. De Omgevingswet treedt echter op 1 januari 2021 in werking, waardoor 

op dat moment gewerkt wordt volgens de uitgangspunten en inhoud van de nieuwe wet. 

 

Hierdoor ligt de keuze voor op welke wijze de gemeente de uiteindelijke Omgevingsvisie wil 

vaststellen, en op welke wijze en in hoeverre hierbij alle relevante partijen in de stad worden 

betrokken. Betrokkenheid van de gemeenteraad is hierbij van groot belang, gezien het strakke tijdpad 

waarbinnen een Omgevingsvisie dient te worden opgesteld. Hierbij kan worden gedacht aan een 

flexibele werkwijze, waarbij ook buiten de reguliere raadscyclus betrokkenheid van de gemeenteraad 

wordt georganiseerd. Hiermee is inmiddels al een goede stap gezet door het opzetten van de 

Raadswerkgroep Omgevingswet. 

 

Op basis hiervan is qua planning gekozen voor een scenario waarin expliciet voldoende ruimte is om 

zowel op stadsniveau, als op wijkniveau op verschillende momenten de dialoog met de stad te kunnen 

voeren. Hiervoor zullen we bij het begin van ieder impactvol participatietraject een voorstel aan uw 

raad aanbieden, zodat een afweging kan worden gemaakt over de mate van participatie, de 

inspanning en het tempo. 

 

In de planning wordt aankomend jaar (2019) gebruikt zowel intern en extern, met stake- en 

shareholders in de stad, de dialoog te voeren over de strategische koers van de stad, de bijbehorende 

thema’s en de weerslag op gebiedsniveaus. In dit traject zal de dialoog vooral op hoofdlijnen worden 

gevoerd met strategische partners. Aan de hand van de resultaten van deze dialoog en de daarbij 

behorende opbrengst, zal een eerste versie van het raamwerk (Koersdocument) voor de 

Omgevingsvisie worden opgesteld. Deze eerste versie zou dan eind 2019 kunnen worden voorgelegd 

aan de gemeenteraad. Ook het gemeentelijk beleid voor de fysieke leefomgeving zullen we verwerken 

in het raamwerk van de Omgevingsvisie.  

 

De jaren die daarop volgen 2020 en 2021 zullen worden gebruikt om, met de relevante partijen in een 

gebied, ontwikkelingen te bespreken en gebiedsvisies uit te werken. Zoals eerder beschreven wordt 

hiervoor aangehaakt op de bestaande structuur van het Wijkgericht Werken. Dit betekent dat er voor 

14 wijken in de stad een gebiedsvisie zal worden uitgewerkt.  

 

Hiervoor zal worden gewerkt in 4 tranches. In iedere tranche zal voor 3 of 4 wijken een gebiedsvisie 

worden opgesteld. Voordat wij per tranche het traject voor de gebiedsvisies opstarten, zullen wij de 

gemeenteraad informeren over de agenda voor deze gebiedsvisies in de betreffende tranche. Daarbij 

geldt dat wij voor de gebiedsvisies inzetten op een zwaardere agenda qua participatie.  

 

Dit resulteert uiteindelijk in een aangepast raamwerk voor de Omgevingsvisie, wat in het vierde 

kwartaal van 2021 (Q4) door de gemeenteraad als ontwerp kan worden vastgesteld en vrijgegeven 

voor inspraak. 

 



5.2 Schema 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

Planning Omgevingvisie gemeente 's-Hertogenbosch
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Raadsbesluit Plan van Aanpak

Koersdocument

Voorbereiding Startup Koersdocument

Uitwerken participatie/communicatie Koersdocument

Participatie Koersdocument

Verwerken input Participatie

Opstellen eerste versie Koersdocument

Bestaand Beleid

Inventarisatie bestaand beleid

Gebiedsvisies

voorbereiden traject Gebiedsvisies

Traject 1e Tranche Gebiedsvisies

voorbereiden agenda  2e Tranche Gebiedsvisies
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voorbereiden agenda 3e Tranche Gebiedsvisies
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Vaststellen
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