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Ook onderwerpen waar Het Oversticht voor staat, zoals 
ruimtelijke kwaliteit, erfgoed en landschap vallen onder 
de Omgevingswet.

Het Oversticht helpt uw gemeente graag met de voorberei
ding op en invoering van de Omgevingswet. Onze adviseurs 
vertellen u met plezier over de mogelijkheden. 
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8000 AM Zwolle
038 – 421 32 57 
www.hetoversticht.nl

van ruimte  
naar omgeving
Het Oversticht helpt u bij het  
invoeren van de Omgevingswet

De Omgevingswet:

 ö treedt naar verwachting in 2019 in werking
 ö integreert 26 wetten op het gebied van de 

fysieke leefomgeving

 ö moet volgens de rijksoverheid het wettelijk systeem 
eenvoud ig en beter maken

 ö brengt nieuwe instrumenten en vraagt om andere 
(ruimtelijke) processen

 ö anticipeert op de maatschappelijke ontwikkeling 
waarbij burgers ‘steviger in positie komen’

 ö biedt ruimte aan de actieve burger



“ Omgevingskwaliteit 
ontstaat niet door het 
stellen van regels of door 
het afschaffen ervan.  

Goede omgevings kwaliteit 
ontwikkelt zich in de loop 
van de tijd en in dialoog 
tussen de betrokkenen.”

Dialoog
Het Oversticht heeft veel 
kennis en ervaring van 
omgevingskwaliteit op het 
gebied van architectuur, 
erfgoed, landschap en 
stedenbouw. We houden ons 
bezig met thema’s als binnen
stadsontwikkeling, sociale 
kwaliteit, de transitie naar 
duurzame energie, en ruimte 
en gezondheid. De breedte 
van ons werkveld komt bij 
de Omgevingwet zeker van 
pas. Het begrip omgeving is 
in de Omgevingswet immers 
veel ruimer dan de fysieke 
ruimte alleen! 

Bij het inrichten van de 
omgeving staat voorop dat 
burger, overheid en betrok
kenen zoals Het  Oversticht, 
er samen uit moeten komen. 
Deze grondhouding hanteert 
Het Oversticht al heel lang en 

zit bijvoorbeeld verweven in 
het model  stadsbouwmeester, 
dorpencoach en  ervenconsulent. 

Co-creatie
Het Oversticht werkt al 
langere tijd in de geest van de 
Omgevingswet. Daarom zijn 
wij voor gemeenten een goede 
partner bij de invoering van 
de  Omgevingswet.

Wij bieden procesbegeleiding 
in de interne organisatie en het 
opstellen van een Omgevings
visie met de samenleving. 
Wij doen dit vanuit co-creatie: 
samen nadenken over wat je 
wilt en wat je zou kunnen willen. 

Door onze brede expertise op 
het gebied van omgevings
kwaliteit leveren wij ook een 
inhoudelijke bijdrage bij het 
opstellen van omgevingsvisies en 
–plannen. Samen met u benoe

men wij de  kernkwaliteiten: de 
hoofdlijnen van de kwaliteit 
die in de Omgevings visie 
moeten worden vastgelegd. 
Deze kernkwaliteiten zijn 
het vertrekpunt voor het 
omgevingsplan en bieden de 
basis om kwaliteitsgesprekken 
met initiatiefnemers te voeren. 
Wij zorgen dat de waarden van 
onze leefomgeving in de visies 
en plannen goed geborgd zijn.

Integraal
Het Oversticht zet de opgaven 
en de ontwikkelingen in de 
fysieke omgeving centraal 
- niet de regels. Hiervoor heb
ben wij diverse  instrumenten, 
een paar voorbeelden: 

Kwaliteitsgesprek
 Kansen en knelpunten 
voor omgevingskwaliteitop
tafel krijgen.

De deelnemers aan de 
gesprekken worden specifiek 
uitgenodigd bij de betreffende 
opgave en de verschillende 
fases in het proces. 

Meerwaardeadvies
Bijinitiatievendienietdirect
binnenderegelsvanhet
omgevingsplanpassen.
In de verkenningsfase 
wordt dan via ‘ontwerpend 
onderzoek ‘gezocht naar 
publieke meerwaarde en 
de koppeling aan (latente) 
omgevings kwaliteiten. Doel is 
dat een tot dusver onhaalbaar 
project boven zichzelf uitstijgt 
en daarmee de omgevings
kwaliteit  bevordert. 

Met de resultaten van onder 
andere deze instrumenten 
kunnen besturen een zorgvul
dige afweging maken en tot 
een beter besluit komen. 


