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MEMO 

Opzet ontwikkelperspectieven analysefase omgevingsvisie 

 

Algemeen 

Aan Portefeuillehoudersoverleg fysiek domein 

Van Christiaan van Zanten/Leo Snel 

Datum 3 september 2019 

Verspreiden Nee 

Kenmerk 19.0013085 

 

Inleiding 

In het pfho van 4 juli 2019 is besloten om de analysefase samenwerking omgevingsvisie voort te 

zetten en daarmee de laatste stap van deze fase in te gaan, het maken van ontwikkelperspectieven. In 

deze notitie wordt toegelicht hoe de opzet van de ontwikkelperspectieven eruit zien. Het pfho kan hier, 

zoals eerder afgesproken, in de vergadering van 19 september richting aan geven. 

 

Ontwikkelperspectieven 

De ontwikkelperspectieven geven een beeld van ontwikkeling van de regio weer, bezien uit een 

bepaalde invalshoek. Een perspectief schetst zo hoe de regio eruit zal gaan zien bij keuzes voor 

verschillende oplossingsrichtingen binnen de (grote) opgaven. Het doel van de ontwikkelperspectieven 

is dan ook om inzicht te geven in consequenties van keuzes en verbanden daartussen. Ze vormen een 

hulpmiddel bij het formuleren van de (regionale) ambities in een visiefase. De ontwikkelperspectieven 

zijn dus geen verschillende uitgewerkte visies of  beleid, maar onderzoeksmachines. Het is ook niet de 

bedoeling dat in een vervolgstap uit één van de ontwikkelperspectieven wordt ‘gekozen’.  
 

Uitgangspunten ontwikkelperspectieven 

De ontwikkelperspectieven beschrijven perspectieven in relatie tot de benoemde opgaven in stap 1 en 

2. Dat gebeurt op het schaalniveau van de regio.  

 

Wij willen uitgaan van ontwikkelperspectieven met een redelijke mate van realiseerbaarheid. Er wordt 

dus niet gekozen om extremen te schetsen. Dit sluit aan bij de wens en noodzaak om te komen tot 

realistische ambities en om bij het proces betrokken partijen op voorstelbare/realistische dilemma’s te 
kunnen bevragen.  

 

De ontwikkelperspectieven worden integraal beschreven en onderzocht. Ze hebben betrekking op de 

hele regio, met natuurlijk accenten waar het perspectief de belangrijkste werking heeft. Er wordt niet 

gekozen om aparte ontwikkelperspectieven voor gebieden (zoals grote wateren of veenweide) te 

maken.  

 

Inhoud ontwikkelperspectieven 

Er worden 3 of 4 ontwikkelperspectieven opgesteld.  

Naast de ontwikkelperspectieven wordt ook een beschrijving gemaakt van randvoorwaarden die 

binnen ieder ontwikkelperspectief terug moeten komen, zoals wettelijke verplichtingen, beschermde 

regimes en vaststaande ontwikkelingen. Daarnaast wordt hierbij beschreven wat er gebeurt als wordt 

uitgegaan van huidig beleid of als er geen beleidskeuzes worden gemaakt.  

 

De perspectieven worden integraal vormgegeven waarbij in elk perspectief één of enkele specifieke 

invalshoeken een prominente plaats krijgen. Denk bijvoorbeeld aan een perspectief dat inzet op het 
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volgen van verstedelijkingstrends (clusteren (extra) woningbouw, inzet op OV en fiets) of juist actief 

sturen tegen krimp, een perspectief dat werkgelegenheid centraal zet of een perspectief dat veel meer 

gericht is op landschap, natuur en klimaat. Uitgaande van het perspectief voor de dominante 

invalshoeken wordt in elk perspectief aangegeven wat dat betekent voor de andere. Zo wordt telkens 

een integraal beeld voor de hele regio gemaakt.  

 

Daarbij worden ook veel beelden toegepast, zoals ‘spiderdiagrammen’, voorbeelden van woonmilieus 
of beelden van een landschap.  

 

Uitgaande van de voor de regio relevante opgaven worden –in elk geval- de volgende invalshoeken 

voorgesteld (waarbij sommige dus gecombineerd worden, zoals klimaat en natuurlijk systeem): 

 

1. Woningbouw 

2. Werkgelegenheid 

3. Mobiliteit 

4. Natuur(lijk) systeem  

5. Klimaat 

6. Landschappelijk/cultuurhistorische karakteristiek  

7. Energie 

 

Bij woningbouw wordt gedacht aan een ontwikkelperspectief wat sterk de trends volgt (clustering, bij 

OV-knooppunten, uitkomsten MIRT onderzoek volgen), of eentje waar juist meer wordt gestuurd tegen 

krimp of op groeiambities. Ook wordt gedacht aan een perspectief wat uitgaat van het realiseren van 

de potentie die er aan werkgelegenheid zou kunnen zijn. Bij klimaat, landschap en natuurlijk systeem 

zijn deze opgaven leidend, waarbij dus ook wordt beschouwd wat dit voor andere opgaven betekent.  

 

NB. Voor opwekken van duurzame energie worden in het kader van de Regionale Energiestrategie dit 

najaar ook scenario’s gemaakt. Hier wordt gebruik van gemaakt. Er wordt bezien of deze scenario’s 
zijn in te voegen in ontwikkelperspectieven of dat dit nog een apart perspectief vraagt. Bij klimaat ligt 

vooralsnog in de ontwikkelperspectieven de focus op reductie van CO2 en adaptatie.  

 

Graag verkennen wij op 19 september deze invalshoeken samen met u aan de hand van eerste 

voorstellen voor onderscheidende ontwikkelingsperspectieven.  


