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Leeft de omgevingsvisie 
van Tynaarlo?!

Gert de Roo
Planologie



Minister-president Mark Rutte

‘Visie is als de olifant

die het uitzicht beneemt’

H.J. Schoo-lezing, 2 september 2013
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Spelers

Helmut Schmidt
(1918-2015)

‘Wie een visie heeft
moet naar de dokter’
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►Minister Opstelten 20-11-2010 in Volkskrant

• Natuurlijk ben ik ‘no nonsense’

• Gewoon de dingen doen die gedaan moeten worden

• Ik vind het heel vervelend om het woord ‘visie’ uit te spreken. 
Als burgermeester voerde ik vroeger in Rotterdam de actie: 
gebruikt iemand het woord visie, dan krijgt de betrokkene 50 
Euro boete. Dat geld werd in een pot gestort en daar deden we 
later dan iets aardigs mee…
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HOOFDSTUK 3 OMGEVINGSVISIES EN PROGRAMMA’S 

 

Afdeling 3.1 Omgevingsvisies 

 

Artikel 3.1 (vaststellen omgevingsvisie) 

1. De gemeenteraad kan een gemeentelijke omgevingsvisie vaststellen.  

2. Provinciale staten stellen een provinciale omgevingsvisie vast.  

3. Onze Minister stelt, in overeenstemming met Onze Ministers die het aangaat, een nationale 

omgevingsvisie vast. 

 

Artikel 3.2 (inhoud omgevingsvisie) 

Een omgevingsvisie bevat, mede voor de uitoefening van de taken en bevoegdheden, bedoeld in 

artikel 2.1, eerste lid: 

a. de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming en 

het behoud van het grondgebied, 

b. de hoofdzaken van het voor de fysieke leefomgeving te voeren integrale beleid.  

 

 

Afdeling 3.2 Programma’s 

7-1-2020



Van:

Visie &
Uitnodigingsplanologie

Naar:

Identiteit &
Onzekerheid
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Post Political: concerns & mistrust
Relationship of opposition
Depolitization
Power struggle
Contested terrains of polity

Swyngedouw
Allmendinger
Metzger

Post Policy: autonomous & cooperative
Symbiotic relationship
Decentralizing authorities
Co-producing
Self-imposed conditions

Horlings
Silva
Hou
Van Assche
De Roo & Perrone

Self-governance
by Civil Initiatives

guerrilla urbanism
tactical urbanism
pop-up urbanism
city repair
grassroots initiatives
creative urbanism

food in the city
community gardening
de-paving and de-fencing
playground collectives
pop up cafés
Do It Yourself Urbanism

Towards a 
Communal Rationality?

Interpersonal
Relationships, 

Identity and
Altruism

Social Capital

因社会措施/行动而产生的自我治理

社会资本

面向共享化集体治理？

人际的

身份

利他的



7-1-2020



7-1-2020



7-1-2020



7-1-2020



7-1-2020

Neerwold Eiland, Ter Borch, Eelderwolde
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Zorgboerderijen in Tynaarlo



Areaal MateriaalVerhaal

Integraal

Naar een ‘levend’ document?

Inrichtings- en 
ontwikkelprincipes

Conditioneren van 
ruimtelijk handelen

Gebiedskwaliteiten

Complementaire
landschappen
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Toestaan van onzekerheid
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Anticiperen op onzekerheid
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adaptief leren - 1
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adaptief leren - 2



7-1-2020
Responsief kunnen handelen
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Transformatief
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Areaal MateriaalVerhaal

Integraal

Naar een ‘adaptief’ document...

Inrichtings- en 
ontwikkelprincipes

Conditioneren van 
ruimtelijk handelen

Gebiedskwaliteiten

Complementaire
landschappen
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Dank voor uw aandacht
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►Brief minister regeringsbeleid
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Decentralisatie
►Beleidsbrief Infrastructuur en Milieu 26-11-2010

“De hoofdlijnen van onze agenda voor deze kabinetsperiode” 

• Scherpe focus op de groei van de economie door versterking van 
onze mainports, brainports en greenports

• Decentralisatie en actualisatie van het beleid: toedeling van 
heldere verantwoordelijkheden en meer ruimte voor 
initiatieven van decentrale overheden, ondernemers en burgers, 
inclusief realistische randvoorwaarden voor een duurzame en 
klimaatbestendige toekomst

• Krachtige uitvoering: vereenvoudiging van regelgeving en 
procedures en sturen op voortgang van projecten

“ Rijksinmenging is alleen nodig bij expliciete nationale belangen”
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Decentralisatie
►Decentralisatie van het beleid: brief van 26-11-2010

De hoofdlijnen van de ruimtelijke agenda voor deze 
kabinetsperiode 

• De in het Regeerakkoord aangekondigde voorstellen om de 
ruimtelijke ontwikkeling meer over te laten aan provincies en 
gemeenten pakken wij actief op. Het is een van de 17 
hervormingen en stelselherzieningen van dit kabinet

• … heldere afspraken te maken  over de taakverdeling met 
nadruk op ‘decentraal wat kan’.  Tegelijkertijd willen wij 
bestuurlijke drukte voorkomen: ‘je gaat erover of niet’

• Het rijk stelt alleen kaders waar dat nodig is; voor het overige 
ontstaat ruimte voor gebiedsgericht maatwerk

“ Dat betekent dat het aantal rijksregels omlaag gaat…”
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Omgevingswet
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Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) 

 

 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 

 

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is om, mede gelet op 

internationaalrechtelijke verplichtingen en artikel 21 van de Grondwet, met het oog op duurzame 

ontwikkeling, samenhangende, doelmatige en vereenvoudigde regels te stellen over het 

beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving; 

 

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen  

overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en 

verstaan bij deze: 

 

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 
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