Resultaten individuele scan
Mijn resultaat
Hier zie je je eigen resultaten. Wil je meer uitleg
over hoe je de resultaten moet lezen? Klik dan
hier.

Presentatie voorontwerpomgevingsvisie

PEOPLE

Voorraad

Maatschappelijke
participatie

Economische
participatie

Politieke
participatie

Gezondheid

Kunst en cultuur

Score

Motivaties

+2

Hoewel het omgevingsbeleid zich niet
concentreert op sociale of maatschappelijke
aangelegenheden, hebben doelen en
maatregelen van toegankelijkheid en ontmoeting
er wel hun plek in gekregen.

+2

Hoewel het omgevingsbeleid zich niet
concentreert op inkomens of arbeidsmarkt,
hebben het faciliteren en stimuleren van de lokale
(en regionale) economie en werkgelegenheid daar
wel een plek in gekregen.

+3

Burgerparticipatie is een belangrijk onderwerp in
de nationale campagne voor de invoering van de
Omgevingswet. Gemeenten worden gestimuleerd
om ter gelegenheid van de invoering participatie
een betere plek te geven in hun omgevingsbeleid.
Meierijstad had al veel aandacht voor
burgerparticipatie en overheidsparticipatie. Dat
wordt voortgezet onder de Omgevingswet.

+4

Op basis van het raadsbesluit over het
zogenoemde koersdocument en in aansluiting op
de wettelijke uitgangspunten voor het nieuwe
omgevingsbeleid, hebben duurzaamheid en
gezondheid volop aandacht gekregen in de
voorontwerp-omgevingsvisie.

+3

Hoewel het omgevingsbeleid zich niet
concentreert op kunst en cultuur, heeft het in de
verschillende kernen faciliteren van kunst en
cultuur wel een plek gekregen in de
omgevingsvisie. Voor cultureel erfgoed geldt dat
dit goed wordt geborgd in het omgevingsbeleid.
Niet alleen monumenten of gebouwd erfgoed,
maar ook landschap.

Verbeterpunten

Doordat gezondheid leidt tot randvoorwaarden voor
economische en sociale activiteiten, kunnen
spanningen ontstaan. Dat bleek bijvoorbeeld bij de
behandeling eind 2020 van het voorstel over de
Verordening fysieke leefomgeving Meierijstad. Het
college had daarin strengere geurnormen voor
veehouderijen voorgesteld vanuit het oogpunt van
gezondheid en nieuwe betekenissen van het landelijk
gebied.

Voorraad
Wonen en
woonomgeving

Veiligheid

Onderwijs

Score

Motivaties

+3

Het omgevingsbeleid zet in op voldoende
woningen, aantrekkelijke woonmilieus, beter
beheer van de leefomgeving en een passend
aanbod van voorzieningen.

+2

Hoewel het omgevingsbeleid zich niet
concentreert op het tegengaan van criminaliteit,
hebben voorlichting en samenwerking voor
preventiemaatregelen wel een plek gekregen in
de voorontwerp-omgevingsvisie.
Verkeersveiligheid en externe veiligheid zijn
onderwerpen die zeker aandacht krijgen bij de
fysieke leefomgeving.

+1

Het omgevingsbeleid concentreert zich niet op
onderwijs. Wel worden onderwijsfaciliteiten
gefaciliteerd in de fysieke leefomgeving. De
uitwerking daarvan gebeurt in afzonderlijk
onderwijshuisvestingsbeleid, niet in de
omgevingsvisie.

Verbeterpunten

Verkeersveiligheid is in belangrijke mate afhankelijk
van het gedrag van verkeersdeelnemers. En veilig
gedrag is deels afhankelijk van de pakkans bij
overtredingen. Die pakkans is laag. Op
verkeershandhaving en vervolging door Nationale
Politie en Openbaar Ministerie heeft de gemeente
weinig invloed.

PLANET

Voorraad

Score

Motivaties

Bodem

+4

Verbetering van onze zorg voor de bodem is opgenomen in het
omgevingsbeleid.

Lucht

+4

In de voorontwerp-omgevingsvisie zijn de doelen vanuit de
duurzaamheidsvisie en het Schone Lucht Akkoord overgenomen.

+4

In de omgevingsvisie zijn de doelen uit het lokale en regionale
water- en klimaatbeleid en de duurzaamheidsvisie overgenomen.
Met de (voorgestelde) Verordening fysieke leefomgeving
Meierijstad en het volgende verbreed gemeentelijk rioleringsplan
wordt al gewerkt aan het realiseren van de actuele doelen.

Water

Natuur

+3

In de voorontwerp-omgevingsvisie heeft natuur een duidelijke
plek gekregen, mede op basis van de duurzaamheidsvisie.

Landschap

+4

De landschappen van Meierijstad hebben een duidelijke plek
gekregen in het omgevingsbeleid. Daarvoor is de basis gelegd in
het project Vitaal buitengebied.

+2

In de voorontwerp-omgevingsvisie zijn geur, geluid en licht
duidelijk benoemd als thema's waarbij hinder is te beperken. De
doorwerking daarvan in regels, maatregelen en in de
samenleving kan wel uitdagend zijn. Calamiteiten zijn in de
voorontwerp-omgevingsvisie niet nadrukkelijk behandeld, maar
externe veiligheid behoudt wel haar plek in het omgevingsbeleid.

+3

De ambities uit de duurzaamheidsvisie over energiebesparing en
duurzame energieopwekking zijn overgenomen in de
omgevingsvisie. De doorwerking in regels, maatregelen en in de
samenleving is vaak wel uitdagend. Een voorbeeld biedt de
uitwerking in plaatsing van windturbines.

+3

De ambitie van een circulaire economie uit de
duurzaamheidsvisie is overgenomen in de voorontwerpomgevingsvisie. Er liggen daarbij zeker kansen voor het lokale (en
regionale) bedrijfsleven.

Hinder en
calamiteiten

Energie en
klimaat

Afval en
grondstoffen

Verbeterpunten

Voor het realiseren van meer
natuurinclusief boeren en bouwen, rijker
openbaar groen en natuurontwikkeling zal
ook besluitvorming nodig zijn over
budgetten. Het omgevingsbeleid is
daarmee mede-afhankelijk van de lokale
begroting en subsidies.

PROFIT

Voorraad

Arbeid

Kennis

Score

Motivaties

+1

Het omgevingsbeleid concentreert zich niet op
arbeidsmarkt, onderwijspeil of arbeidsomstandigheden.
Wel worden met de fysieke leefomgeving bedrijvigheid en
werk gefaciliteerd. De betekenis van bedrijventerreinen
voor de lokale en regionale economie en arbeidsmarkt
heeft een plek gekregen in de voorontwerp-omgevingsvisie.
Door de duiding van een toekomstbestendige economie is
er ook aandacht voor werk voor een volgende generatie.

+1

Het omgevingsbeleid concentreert zich niet op de
kennisinfrastructuur. Wel hebben de samenwerking van
NOB - AFC en de link met Brainport Eindhoven hun plek
gekregen in de voorontwerp-omgevingsvisie.

+3

De positie van het lokale en regionale bedrijfsleven nu en in
de toekomst heeft een duidelijke plek gekregen in het
omgevingsbeleid.

Ruimtelijke
vestigingsvoorwaarden

+4

De ruimtelijke vestigingsvoorwaarden hebben in hun
veelzijdigheid een goede plek gekregen in de voorontwerpomgevingsvisie. Of het nou gaat om de verblijfskwaliteit op
bedrijventerreinen, goederenvervoer, pendel of het
doelmatiger benutten van energie en grondstoffen. De
ambitie van meervoudig ruimtegebruik op
bedrijventerreinen doet een beroep op het
innovatievermogen van bedrijven.

Infrastructuur en
bereikbaarheid

+3

Mobiliteit heeft in alle vormen een duidelijke plek gekregen
in de voorontwerp-omgevingsvisie.

Concurrentievermogen

Verbeterpunten

Uit oogpunt van duurzaamheid en
gezondheid is het nodig om
verschillende negatieve, externe
effecten van bedrijvigheid te beperken.
Meierijstad wil bevorderen dat dit ook
regionaal gebeurt om een level playing
field te behouden. Maar de opgave is
te urgent om te wachten op de
traagste deelnemer.

Hoewel het regionale mobiliteitsbeleid
wel beschikbaar is, wordt lokaal
momenteel nog gewerkt aan een
duurzame mobiliteitsvisie.

