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AGENDA

Starttijd Eindtijd Onderwerp Door wie?

10:00 10:10 Opening en huisregels online bijeenkomsten Simone van Dijk 

10:10 10:40 Presentatie omgevingsvisie Eindhoven Henri v/d Velden

Luuk Stortelder
10:40 10:50 Korte Pauze en naar subgroepen allen

10:50 11:25 Casus, deelvragen in subgroepen allen

11:25 11:40 Terugkoppeling

11:40 11:50 Evaluatie en afsluiting Allen
11:50 12:00 Uitloop en w.v.t.t.k. Allen



OPENING EN HUISREGELS

 Opening door Simone van Dijk
 Gedragsregels virtueel vergaderen

 Voorzitter is leidend
 Heb je problemen met de verbinding: 

 chat via teams als dat nog wel gaat
 stuur een appje naar Merle (06 46 37 17 79) 

 Zet je camera alleen aan bij het voorstelrondje en 
eventueel als je wat wilt zeggen

 Je zet jezelf op mute als je niets te zeggen hebt
 Wil je iets zeggen en kom je er niet tussen, tik dan 

even je naam via de chat-functie



EVEN VOORSTELLEN

 Rogier Wegerif
 Henri v/d Velde
 Luuk Stortelder
 Linda Verbiest
 Kim Waelen
 Martijn Snelders
 Sander 

Kleinheerenbrink
 Menno de Jonge
 Paul Kassenberg
 Pascal Jacobs 
 Inge de Vries
 Colinda Land

 Carry van den Beld
 Peter Robbe
 Lorenzo Grabijn
 Jeroen Eskens
 Verona Visser 
 Denise Bakker
 Liesbeth Spoelma-

Hennink
 Lars de Vrij
 Daniël Koster
 Arjan Boxman
 Simone van Dijk
 Merle de Lange 



OMGEVINGSVISIE EINDHOVEN

Casus ter bespreking van de doorwerking van de 
MOV



CASES EINDHOVENSE OMGEVINGSVISIE
- HOE IS EV/OV MEEGENOMEN -

 Startpunt van de visie (2018) - project
 Koersdocument (https://youtu.be/24rh-FCqj4Y )
 https://www.eindhoven.nl/bestuur-en-

beleid/omgevingsvisie?search=omgevingsvisie
 EV-Instrumenten/tools/documenten

- Visie externe veiligheid = programma EV (VB)
- Risicobronnen (risicokaart)
- Wettelijke kaders ? Werkprocessen (IBT)
Ketenpartners (veiligheidsketen)
- Odzob (MRE) en Vrbzo (kernwaarden)
- GGD (kernwaarden) + BrOS
- Brabant Veiliger / overige (Prorail) 



EV-Werkwijze >2000
- Lpg tw-A2
- Ontploffing 

Hoekloos
- vliegveld
- Vd Anker
- IBT
- IOV / MOV



STARTPUNT : START VAN PROJECT VISIE



SAMENHANG
MET ANDERE INSTRUMENTEN OMGEVINGSWET

omgevingsvisie programma omgevingsplan omgevingsvergunning

Maatregelen
wat gaat u doen en met wie

Gebiedsgerichte regels, 
geboden en verboden, omgevingswaarden
regie of loslaten, maatwerk

MOTIVERING & PARTICIPATIE

Waarom krijgt dit 
prioriteit?

Waarom is dit het meest 
effectief?

Waar gaat u op sturen 
en hoe?

Waarom krijgt deze activiteit 
die regels?

RAAD
Medio 2020
Def (Ow) 2022

RAAD
2021
(1e : pilot
oud woensel)
Daarna stad

COLLEGE
(verplicht en 
gekozen obv
monitoring
‐ cyclus)

COLLEGE
(VTH ed.)
Obv plan

Voornemen leefomgeving
generiek en gebiedspecifiek

Maatwerkvoorschriften of niet
gebruiksruimte



SPEELVELD VISIE EINDHOVEN

De omgevingsvisie is een kerninstrument in het kader van de Omgevingswet. 
De kernmerken:

- strategische, integrale, lange termijn visie
- over gehele grondgebied van Eindhoven
- alleen over de fysieke leefomgeving
- samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, gezondheid, 

mobiliteit en cultureel erfgoed
- zelfbindend
- bevoegdheid van de raad



Eindhovense stedelijke hoofdstructuur 











EXTERNE VEILIGHEID IN DE VISIE

 Ruimtelijke ambities -> gezond + veilig
 Trends en ontwikkeling -> EV-wetgeving / MOV
 Stedelijke opgave (gezond / veilig / leefbaar)



ONTWIKKELPRINCIPES

Sturend voor de ruimtelijke ontwikkeling in de stad, 

• Beschermen en versterken van de  stedelijke kwaliteiten
• Samen werken aan de stedelijke opgaven 

• (6) Schoon, gezond en veilig vormen de basis onder 
iedere ontwikkeling. 

• Sturingsfilosofie -> uitvoering stedelijke opgave (passend)
• Meerwaardebenadering
• Sturen op kwaliteit
• Stadsbrede benadering
• Maatwerk per gebied



VEILIGHEID IN OMGEVINGSVISIE
AMBITIE VOOR EEN VEILIGE EN GEZONDE LEEFOMGEVING





KERNWAARDEN

 Afstand tot de risico’s vergroot de veiligheid
… omgevingsmaatregelen ?

 Bouwwerken en omgeving bieden bescherming
 Bouwwerken en gebieden zijn snel en veilig te verlaten
 De omgeving maakt snel en effectief optreden van 

hulpdiensten mogelijk
 Voorzieningen in de zorg zijn toegankelijk voor en 

afgestemd op inwoners en bezoekers
 Mensen zijn bekend met risico’s en weten hoe te handelen



CASUS EINDHOVEN IN SUBGROEPEN

 3 subgroepen 
 3 aparte teams-meetings
 35 minuten de tijd (tot 11:25)
 Wijs per subgroep iemand aan die plenair terugkoppelt

Vragen:
 Hoe zorg je dat “omgevingsveiligheid” in de 

omgevingsvisie komt?
 Waar bepaal je dat je voorschriftengebieden aan gaat 

zetten? Doe je in de Visie hier al een uitspraak over of 
niet ? En zo niet, waar /welk niveau dan wel

 Helpt het handboek je hierbij? Waarom wel/niet?
 Hoe leg je de relatie met je omgevingsplan?
 Welke vragen heb je nog? 



VERDERE OPMERKINGEN

 Visie is nog niet Omgevingswet-proof
 Indirect gekoppeld aan de kernwaarden van de 

veiligheidsregio 
 Veiligheid komt niet direct terug. Maakt onderdeel 

uit van de ambitie gezond en duurzaam (groene 
kwart) 

 Gezondheidsbeleving wordt meegenomen in de 
beoordeling en afweging

 Discussie over het spanningsveld vervoer gevaarlijke 
stoffen en toename reizigersvervoer

 omgevingsplan: nu een pilot voor 1 gebied. Meerdere 
scrumsessies per thema. 

 Idee is om een apart programma maken voor 
uitwerking voorschriftengebieden. 



RESULTATEN SUBGROEPEN
 Groep 1:

 Visie is een politiek document, geeft richting en maakt keuzes
 In visie ‘haakje’ hebben voor voorschriftengebieden
 Als je als gemeente veiligheid hoog waardeert, kun je 

veiligheid apart benoemen. Anders kun je het koppelen aan 
gezondheid

 Gebruik handboek is een worsteling. Dit komt door de 
complexe wetgeving. 

 Groep 2:
 Deelnemers groep maken zelf geen Omgevingsvisies
 Zorg voor ‘haakje’ Omgevingsveiligheid in visie.  wellicht 

kan hiervoor een ‘standaardtekst’ worden gemaakt. 
 Alleen principes opnemen in visie, geen voorschriftengebieden 

 Groep 3
 Visie koppelen een gebiedstypen
 Visie op zeer kwetsbare gebouwen opnemen
 Werken met verschillende ambitieniveaus 



VOORSTEL 4E BIJEENKOMST

Doel:
- Netwerken
- Casussen verdiepen - uitwerken aandachtsgebieden en 

voorschriftengebieden


