
BIJLAGE 1 bij Startnotitie Analysefase samenwerking omgevingsvisie: overzicht thema's en opgaven

Thema Opgaven Verkenningsfase bovenregionaal thema bovengemeentelijk thema gedeeld thema

Klimaatverandering en Energietransitie klimaatmitigatie landelijke eisen Klimaatakkoord; 

financiering klimaatmaatregelen

klimaatadaptatie primaire keringen grote wateren; 

peilbeheer IJsselmeergebied, 

Amsterdam Rijnkanaal

grootschalige waterberging 

(indien nodig);  regionaal 

watersysteem 

hittestress; wateroverlast in kern

energietransitie landelijke eisen Klimaatakkoord; 

grootschalige energiewinning 

plus infrastructuur 

(hoogspanning) buiten regio; 

financiering energietransitie

grootschalige opwekking energie 

plus infrastructuur in regio

besparing energie;  

energiewinning in bebouwd 

gebied; wijkaanpak gasloze 

gebouwen en warmte.

stoppen bodemdaling en duurzaam 

veenweidegebied

financiering, samenwerking 

bovenregionaal 

ruimtelijke gevolgen (functies, 

uitstraling, enz)

bodemdaling bebouwd gebied

Bodem, water, lucht en geluid voldoende drinkwater drinkwaterwinning drinkwaterwinning 

waterkwaliteit Implementatie Kaderrichtlijn 

water

Implementatie Kaderrichtlijn 

water; vaarroutes

Implementatie Kaderrichtlijn 

water; zwemlocaties 
luchtverontreiniging grote bronnen  (Schiphol, 

Rijkswegen, industrie, enz.)

luchtverontreiniging in de kernen 

geluidsoverlast grote bronnen (Rijkswegen, 

spoor)

stiltegebieden beoordelingsruimte normen

gebruik van de ondergrond geohydrologie geohydrologie aardkundige- en archeologische 

waarden, functies in ondergrond

Natuur en biodiversiteit vergroten biodiversiteit realiseren NNN, Natura 2000; 

stikstofdepositie; versnippering 

infrastructuur Rijk, provincie

Goois Natuurreservaat; 

aanvullende natuurverbindingen;  

natuurontwikkeling in het 

landschap; versnippering

natuur in de kern; versnippering 

door lokale wegen

natuur i.r.t. andere functies transitie landbouw (financiering); 

recreatieve druk

transitie landbouw 

(alternatieven, grondruil); 

recreatieve druk

recreatieve druk, transitie 

landbouw (bouwmogelijkheden, 

nevenfuncties, enz)

beheer en financiering natuurgebieden financiering natuurgebieden financiering natuurgebieden financiering natuurgebieden

geohydrologische structuur geohydrologie geohydrologie

Gezondheid en Veiligheid ruimtelijke voorwaarden om een gezond leven te 

leiden en je veilig te voelen

zie lucht en geluid; grote 

gevaarbronnen; 

toegang tot landschap en natuur; 

recreatieve mogelijkheden 

landschap

zie lucht en geluid; gezondheid 

i.r.t. gebouwde omgeving

zorginfrastructuur regionale voorzieningen



Thema Opgaven Verkenningsfase bovenregionaal thema bovengemeentelijk thema gedeeld thema

Landschap en erfgoed

behoud en versterking

bovenregionale schaal (zoals 

IJsselmeergebied); verandering 

veenweidegebied

bovengemeentelijke schaal (zie 

landschapsbeeld); verandering 

veenweidegebied

groenstructuren in de kern

benutten potentieel 

recreatiemogelijkheden, 

bereikbaarheid van buiten de 

regio

recreatiemogelijkheden; 

ontsluiting landschap

duurzaam onderhoud en beheer en investeren

financiering landschap en 

erfgoed; 

financiering landschap en 

erfgoed; 

financiering landschap en 

erfgoed; verduurzamen 

monumenten en karakteristieke 

bebouwing

behouden en versterken erfgoed en lokale 

karakter van gebouwde omgeving

UNESCO status Stelling van 

Amsterdam behouden en 

verkrijgen voor Nieuwe Hollandse 

Waterlinie en Zonnestraal

verbinding tussen materieel en 

immaterieel erfgoed 

verbinding tussen materieel en 

immaterieel erfgoed; 

herbestemming, beschermde 

gezichten

Economische transitie werkgelegenheid

hoeveelheid kantoorlocaties 

(plabeka); hoeveelheid 

bedrijventerreinen (plabeka)

regionale locaties 

bedrijventerreinen en 

kantoorlocaties; detailhandel 

met bovengemeentelijke functie

transformatie kantoorlocaties, 

detailhandel; levendigheid centra

vitale economie
OV-knooppunten levendigheid centra; omgang met 

overlast

duurzaam toerisme en recreatie

profilering en verbindingen met 

omliggende gebieden 

vaarroutes; fiets- en 

wandelnetwerken; 

bereikbaarheid bestemmingen; 

profilering

wendbaarheid bij verandering economie
locaties circulaire economie 

(verwerking)

locaties circulaire economie 

(verwerking)

Verstedelijking woningbehoefte (kwantiteit en kwaliteit) afstemming in MRA-verband regionaal bouwprogramma mogelijkheden voor verdichting

inclusieve regio prijsniveau woningen sociale woningbouw
op peil houden voorzieningenniveau en vitale 

kernen
regionale voorzieningen

verdeling schaarse ruimte recreatiedruk op landschap recreatiedruk op landschap mobiliteitsbehoefte in kern

verdichtingsopgave i.r.t. behoud regionale 

identiteit en verbetering kwaliteit van leven.

mogelijkheden voor verdichting

Mobiliteit bereikbaarheid regio

inzet bovenregionale netwerken 

(spoor, A- en N-wegen); 

streekvervoer; routes 

vrachtverkeer; 

doorfietsnetwerk; routes 

vrachtverkeer; streekvervoer

vrachtverkeer in de kern

toenemende vraag naar mobiliteit
(co)financiering grootschalige 

maatregelen

routes vrachtverkeer; centraal 

overslagpunt vracht.

omgang met nieuwe technieken

ketenmobiliteit

aansluiting met bovenregionale 

netwerken

OV-knooppunten (routes, P+R, 

e.d.)

OV-knooppunten (inrichting 

openbare ruimte, fietsparkeren, 

bebouwing)

mobiliteit i.r.t. verstedelijking en landschap

doorsnijding door hoofdweg en 

spoor; inpassing 

rijksinfrastructuur

gevolgen bouwplannen voor druk 

wegennet regio; impact 

mobiliteit op landschap

impact infrasctructuur in 

gebouwde omgeving (zoals 

ruimte voor parkeren)


