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Verslag Netwerkbijeenkomst: Nationale Omgevingsvisie, het nieuwe perspectief op 

Nederland! 

Datum: 7 november 2018, 14:00 – 18:00 

Locatie: Vechtclub XL, Utrecht 

Op 7 november 2018 organiseerde Netwerk Jong Leefomgeving een netwerkbijeenkomst waarin de 

doorwerking van de Nationale Omgevingsvisie naar lokale gebieden centraal stond. In oktober is 

het kabinetsperspectief op de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) naar de Tweede Kamer gestuurd, 

de eerste stap richting de ontwerp-NOVI. Daarin worden richtinggevende uitspraken gedaan over 

een aantal nationale opgaven. Er zijn gebieden in Nederland waar veel van deze nationale opgaven 

samenkomen, de Merwedekanaalzone in Utrecht is bijvoorbeeld zo’n gebied. De provincie Utrecht 

en de gemeente Utrecht spelen daarin ook een belangrijke rol. Al deze partijen stonden vertelden 

tijdens de bijeenkomst over de stand van zaken, hun ervaringen en ook uitdagingen die ze daarin 

tegenkomen! 

De Nationale Omgevingsvisie 

Bertus Cornelissen, lid van het NOVI-team bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties, presenteerde de stand van zaken rond de NOVI. In de NOVI wordt richting 

gegeven op een aantal prioriteiten, waaronder het economisch groeipotentieel, 

klimaatverandering, energietransitie en het landelijk gebied. Daarbij wordt ingezet op 

gebiedsgericht maatwerk: dat wil zeggen dat er samen met regio’s gebiedsdialogen plaatsvinden 

waarin samen de strategie wordt uitgewerkt. In 2019 moet de NOVI vastgesteld worden. Het 

kabinetsperspectief waarin de eerste speerpunten kenbaar worden gemaakt lees je hier en de 

bijbehorende presentatie van Bertus kun je hier inzien. 

 

https://denationaleomgevingsvisie.nl/forum/default.aspx
http://www.jongleefomgeving.nl/data/Presentatie-Bertus.pdf
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Utrecht en de Nationale Omgevingsvisie 

Ook de Provincie Utrecht kent grote 

(ruimtelijke) opgaven. Het filmpje van de 

provincie geeft hiervan een mooi beeld. Erik van 

Hoogstraten, werkzaam bij de Provincie 

Utrecht, legt uit hoe Utrecht anticipeert op de 

NOVI Een aantal opgaven uit de NOVI overlappen 

immers met opgaven van het Rijk. Utrecht heeft 

daarom aangeboden mee te helpen bij het 

realiseren van de doelstellingen van de NOVI. 

Concreet gaan ze aan de slag meteen ruimtelijk 

economische toplocatie in het hart van Utrecht: 

de Merwedekanaalzone. De presentatie van Erik 

kun je hier inzien.  

 

Merwedekanaalzone 

Tot slot was het woord aan Marcel Janssen, 

gebiedsregisseur voor de Merwedekanaalzone 

namens de Gemeente Utrecht. De Gemeente 

Utrecht heeft ervoor gekozen haar 

bevolkingsgroei eerst binnen de stad verder op 

te vangen. De Merwedekanaalzone, nu een 

extensief bedrijventerrein, wordt de komende 

15 jaar getransformeerd tot een gemengd hoog 

stedelijk gebied met 6.000 – 10.000 woningen. 

Een langdurig proces waarin veel verschillende 

stakeholders actief zijn. Dit vraagt om de 

nodige kansen en uitdagingen. Bekijk de 

presentatie van Marcel hier en een filmpje over 

de Merwedekanaalzone via deze link. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=tjtg9jG6W-8&t=2s
http://www.jongleefomgeving.nl/data/Erik-van-Hoogstraaten--.pdf
http://www.jongleefomgeving.nl/data/Marcel-Janssen--.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tRrEVEXBci4&t=2s
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Welke mate van integraliteit is reëel en hoe werk je gebiedsgericht samen? 

Deze twee vragen stonden centraal tijdens het interactieve deel van de bijeenkomst. In drie 

groepen ging men aan de slag met de opgaven van de Merwedekanaalzone, waarbij iedere groep 

dit vanuit een eigen perspectief benaderde: 

- Een groep benaderde het vanuit de opgave om de maximale woningbouwopgaven 

(10.000 woningen) te realiseren. 

- Een groep benaderde het vanuit de opgaven om een gezonde leefomgeving in te richten. 

- Een groep benaderde het vanuit de opgave om het gebied energiepositief te 

ontwikkelen. 

In alle groepen kwamen een aantal bevindingen terug in de discussie: 

- Opgaven zijn aan elkaar gerelateerd, benader ze dan ook in samenhang. 

- Probeer de opgaven niet uitsluitend binnen het gebied op te lossen. Betrek de omgeving 

en stakeholders buiten het plangebied. 

- Kennis van gebiedskenmerken, ook buiten het plangebied zelf, is essentieel. 

- Niet alledaagse partijen kunnen van grote invloed zijn op het realiseren van opgaven, 

zoals bijvoorbeeld een zorgverzekeraar bij het stimuleren van gezondheid met behulp 

van de inrichting van de fysieke leefomgeving. Betrek deze partijen dus ook in het 

proces en maak de kansen die er voor hen liggen inzichtelijk 

- Stel de eindgebruiker centraal, niet alleen in het uitwerken van je plan, maar ook in het 

beoogde gebruik en beheer van het gebied. Als voorbeeld werd gegeven om toekomstige 

bewoners voor te lichten over energiebesparing en efficiënt energiegebruik, dit kan 

nodig zijn om de energieopgave te realiseren. 

- Een bepaald ontwerp / inrichting kan ook bepaald gedrag stimuleren. Denk daarover na 

en geef daar invulling aan. 

- Monitoren van ingrepen en ontwikkelingen biedt je de gelegenheid om ook weer bij te 

sturen wanneer niet de gewenste effecten optreden. 
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Deelnemerslijst 

 

Naam Organisatie 

Bram van der Hulst Procap 

Lorenzo Grabijn Talenter 

Jeroen Koning Gemeente Utrecht 

Dagmar Ewolds Antea Group 

Renske Breevoort ProRail 

Sophie Bruil-Kuypers DCMR 

Charlotte Vagevuur TASK 

Martha Bleeker Rho adviseurs 

Roel van Wijk Digireg 

Rens de Boer Bureau Stadsnatuur 

Luuk Scheppers Catch Legal 

Floor Borlée Gemeente Utrecht 

Sven Schroots Akro Consult 

Sabine van den Berg Gemeente Ede 

Koen Bos RHDHV 

Jorien Spanjaard RHDHV 

Carl Dirks RHDHV 

Juul Osinga Aveco de Bondt 

Katrin Bruchman Ministerie van BZK 

Bertus Cornelissen Provincie Utrecht 

Erik van Hoogstraaten Provincie Utrecht 

Marcel Janssen Gemeente Utrecht 

 


