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[Herald] Visie op compleetheid van de positionpaper:
de aanzet met drie lagen leefomgeving, samenleving,
economie en de koppeling met de Global Goals biedt een
interessant kader. Ik denk dat het onderdeel economie nog
het minst geladen is met waarden en teveel associeert met
de ‘oude’ begrippen van verdienen, groei, bereikbaarheid
etc.. Leidraad voor de visie zou de waarde kunnen zijn en
het onderscheidende in plaats van het op de kaart zetten
en place to be mantra. Toerisme is bijvoorbeeld zoiets.
Dit is een economische factor ook in de toekomst maar
we moeten niet denken in aantallen [met alle problemen
van dien] maar in onderscheidend aanbod op basis van
waarden [rust, weidsheid, splendid isolation]. Een sterke
economie is gebaseerd op een sterke identiteit en daar
liggen de kansen voor de toekomst.

VISIE EN OMGEVINGSWET

De omgevingsvisie moet op basis van de Omgevingswet
uiterlijk in 2025 gereed zijn. De gemeente heeft de
ambitie om eerder al een omgevingsvisie op te stellen. Die
omgevingsvisie in de eerste aanzet van de beleidscyclus,
zoals die door het Rijk aan het instrumentarium
van de Omgevingswet ten grondslag is gelegd. De
omgevingsvisie heeft in die cyclus een nauwgezette relatie
met programma’s en het omgevingsplan. Uiteindelijk
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omvat de beleidscyclus volgens de Omgevingswet het
volledig wettelijke instrumentarium in een voortdurende
dynamische cyclus die in kan spelen op ontwikkelingen.
Inhoudelijk verhoudt de visie zich dan ook nadrukkelijk
met de andere instrumenten. Omdat het omgevingsplan
voor het hele eiland pas in 2029 klaar hoeft te zijn en
er ook nog geen programma’s zijn gemaakt, functioneert
de omgevingsvisie op dit moment, nu er nog geen
omgevingsplan ligt dat juridische kaders stelt, anders dan
straks wanneer alle instrumenten volwaardig functioneren
onder de Omgevingswet. De omgevingsvisie die nu voorligt
moet duidelijke kaders stellen en koers bepalen als
(juridische) basis voor de toetsing van initiatieven, zolang
de cyclus nog niet optimaal functioneert. Een deel van
die kaders kan straks naar het omgevingsplan, waarna
de omgevingsvisie uiteindelijk een meer strategisch
abstractieniveau kan krijgen. De omgevingsvisie is daarmee
eveneens een dynamisch document, dat binnen de
beleidscyclus telkens om aanpassing en actualisatie vraagt
aan ontwikkelingen en opgaves die zich voor gaan doen.
Er zijn meer zaken die op dit moment nog niet duidelijk
zijn of waarin de gemeente nog geen keuzes heeft
gemaakt. Vraagstukken die pas bij het opstellen van het
omgevingsplan aan de orde komen, zoals beleidsmatige
keuzes met betrekking tot o.a. de regels uit de
Bruidsschat (vooral de gemeentelijke milieuregelgeving),
de zorgplichten, de regels met betrekking tot de fysieke
leefomgeving uit de verschillende gemeentelijke
verordeningen, en dergelijke. Onderdelen die op grond van
artikel 3.2. en 3.3. van de Omgevingswet deel uit moeten
maken van een omgevingsvisie, zoals bedoeld onder de
Omgevingswet. Deze omgevingsvisie is om die reden nog
niet volledig een omgevingsvisie zoals de Wet die voor
zich ziet en zoals die in de toekomst binnen een optimale
beleidscyclus moet gaan functioneren in relatie tot hogere
regelgeving en het eigen gemeentelijke instrumentarium.
Om die reden wordt deze omgevingsvisie gezien als een
tussendocument, een eerste stap naar de toekomstige
volwaardige omgevingsvisie.

BESTUURLIJKE CONTEXT

verder zou ik ook aangeven dat we met de visie aansluiting
willen zoeken bij de 9 principes van de Omgevingsvisie
van de provincie en tot slot zou ik ook de kamerbrief willen
noemen waarbij het Rijk heeft aangegeven de regie te
pakken in ieder geval op vier voor Leeuwarden relevante
onderdelen, namelijk dat verbindingsverhaal van regio’s
(ken jij beter dan ik), een nationaal programma voor het
landelijk gebied (met name landbouw), een aanpak van
de veenweideproblematiek en een beschouwing van het
Nederlandse landschap en de betekenis daarvan. Kortom
je zit straks met een sterke regie vanuit het Rijk, daaronder
komt een zeer strakke regie vanuit de provincie, dus is de
vraag wat er voor de gemeente resteert. Dat vraagt van ons
wel de nodige creativiteit, maar ook aandacht voor de rol
die Leeuwarden in de processen kan innemen en zo.

LOKALE KLEURING

De samenhang van thema’s – wat willen we per
beleidsthema bereiken – met gebieden – hoe vindt
de vertaling plaats per wijk, dorp of gebied – moet in
de omgevingsvisie een goede plek krijgen. Juist voor
Leeuwarden is dat ook bijzonder relevant: dragende groenen waterstructuren enerzijds en een veelzijdige stand en
diverse dorpen met een eigen kleur en identiteit anderzijds.
Een thematische aanpak voor bijvoorbeeld leefbaarheid
of duurzaamheid die voor alle wijken en dorpen geldt, is
weinig effectief. Er zal een gebiedsgerichte uitwerking
nodig zijn die specifieke oplossingsrichtingen kan bieden.
De omgevingsvisie zet daarbij vooral in op de meest
dynamische gebieden.
In het proces brengen wij dat onder door de themaambities te vertalen in een beperkt aantal leidende
ambities per gebied. In focusgesprekken maken we daar
een gebiedsgerichte uitwerking van.
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PLANGEBIED
Trio Investment is voornemens een zonnepark te realiseren in de
Haarlemmermeerpolder. Het plangebied ligt ten oosten van de
IJweg en ten westen van de Polderbaan.
De IJweg is een karakteristieke weg van de Haarlemmermeer. De
IJweg is bij de aanleg van de Haarlemmermeerpolder één van de
vijf ontginningsassen van de polder.
De percelen maken onderdeel uit van de Haarlemmermeerpolder
dat omgeven is door de Ringvaart. De Haarlemmermeerpolder is
een grote droogmakerij met een rechtlijnige verkavelingsstructuur.
De komst van Schiphol in het landschap, zorgt voor dynamiek.
Doordat de Ringvaart grotendeels met de hand gegraven is, zijn
veel stukken oud land binnendijks terecht gekomen. Dit is vooral
het geval aan de noord- en zuidzijde van de Haarlemmermeerpolder.
De Haarlemmermeerpolder ligt 4 tot 6 meter onder NAP.
De polder wordt op verschillende locaties doorsneden door snelwegen. Verschillende knooppunten, spoortracés en de uitbreiding
van Schiphol spelen een grote rol in het polderlandschap.
In het vigerende bestemmingsplan Buitengebied Noord van de
gemeente Haarlemmermeer heeft de locatie de enkelbestemming
Agrarisch. De percelen worden momenteel gebruikt voor melkvee.
De kwaliteit van de ondergrond, met name de aanwezigheid van
veenresten, maakt dat de percelen niet geschikt zijn voor alle
landbouwteelten. De kwaliteit en de opbouw van de bodem is
daarmee een factor die beperkingen oplegt aan de locatie ten
aanzien van het agrarisch gebruik.
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HUIDIGE SITUATIE
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1. Zicht vanaf de IJweg op het achterliggende landschap

2. Het huidige pad in het plangebied met aan het eind de boom
in het perceel

4. Open landschap vanaf noordzijde plangebied

5
5 Open landschap aan de noordzijde van het plangebied
3.

5. Zichtlijn over de watergang in het plangebied

GEMEENTELIJK BELEID
Vanuit het provinciaal beleid is het Bijzonder Provinciaal
Landschap (BPL) relevant. Hierin zijn per deelgebied de
kernkwaliteiten omschreven. Natuurnetwerk Nederland
en Provinciale monumenten vallen niet onder het BPL.
Per locatie en per ontwikkeling moet vanuit de
karakteristieke kwaliteiten zorgvuldig een afweging
worden gemaakt welke ruimtelijke ontwikkelingen
mogelijk zijn.
Het BPL Haarlemmermeer-Noord bevat het
noordwestelijke deel van de Haarlemmermeerpolder. De
hele droogmakerij heeft een rechthoekige opbouw en
wordt begrensd door de Ringvaart. Aan de noordwestzijde
van het gebied liggen wat hoger gelegen restanten veen.
Volgens Het BPL heeft het landschap van het plangebied
de volgende landschappelijke en karakteristieke
kwaliteiten:
•
•
•

Aardkundige en landschappelijke karakteristiek

Rechthoekige opbouw en droogmakerij verkaveling
De belevingswaarde van de openheid van de
droogmakerij is groot
Lange polderlinten met dwarswegen, deze behoren
tot de cultuurhistorische waardevolle hoofdstructuur
van de droogmakerij. Ruimtelijke ontwikkelingen in
de linten zijn mogelijk mits er voldoende doorzichten
behouden blijven en deze zorgvuldig worden ingepast
in de karakteristiek van het lint. Ontwikkelingen die
bestaande doorzichten blokkeren zijn een aantasting
van de kernkwaliteit.
Ruimtelijke dragers
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Bron: Prachtlandschap Noord-Holland, 2018

Om de kernkwaliteiten van de droogmakerij en de
bijbehorende linten te waarborgen is het belangrijk om
rekening te houden met de openheid, de structuur van
de verkaveling te volgen en het slotenpatroon in stand te
houden.
Door de zichtlijnen van de watergangen te behouden,
de linten te vrijwaren en de zonnepanelen een
maximale hoogte van 1,5m te geven ten opzichte van
de weg (onder ooghoogte), worden de karakteristieke
kernkwaliteiten nauwelijks aangetast.

Hoogheemraadschap Rijnland stelt vanuit haar bevoegdheden zoals
verder uitgewerkt in de Keur van Rijnland 2020 en de daarbij behorende
Uitvoeringsregels, de volgende voorwaarden:
• de zonnepanelen mogen niet worden geplaatst binnen de (zonering van de)
waterkering;
• de zonnepanelen mogen niet worden geplaatst in een beschermingszone, dan
wel de kernzone tot aan de waterlijn, van een hoofdwatergang
• de perceel eigenaar moet de overige watergangen kunnen onderhouden en
dient in dit opzicht akkoord te zijn met de zonnepanelen.
• als er door het plan extra verharding wordt aangebracht in het gebied, dan
dient hiervoor 15% water gecompenseerd te worden.

Lange polderlinten
Bron: Prachtlandschap Noord-Holland, 2018
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Dwarswegen

Vaarten en tochten
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LANDSCHAPPELIJKE INPASSING
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Vlinderidylle vlinderstruik

Houten voetgangersbrug

Fruitboomgaard

Natuurvriendelijke oever

Voetpad houtsnippers
Gemaaid wandelpad

Struweelhaag
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Bijenhotel

Boerenerven
De IJweg is een karakteristiek lint met verschillende
boerenerven aan beide zijden. Het plangebied grenst aan
de IJweg en zal een eigen karakter krijgen dat aansluit op
een boerenerf. Door diversiteit aan te brengen in beplanting,
openheid en materialen ontstaat er een aantrekkelijk gebied
voor mens en dier.
Vlinderidylle en boomgaard
Langs de IJweg zorgt een vlinderidylle met enkele struiken
(hazelnoot en vlinderstruik) voor een “bouwblok” dit refereert
naar de bebouwing op een boerenerf. De vlinderidylle bestaat
uit inheemse ingezaaide planten die voldoende nectar en
stuifmeel afgeven om de biodiversiteit te versterken. Rondom
het zaaimengsel staan enkele vlinderstruiken en hazelaren.
Deze struiken versterken de idylle en zorgen er mede voor dat
er voldoende voedsel is voor insecten van het voorjaar tot in
het najaar.
Achter het “bouwblok” ligt een boomgaard. Deze is door
middel van een gemaaid pad in het bloemrijkgrasland
toegankelijk. Diverse fruitbomen zorgen voor voldoende
voedsel en ogen aantrekkelijk.
Het is belangrijk om de boomgaard wat niet helemaal “netjes”
te hebben. Door oude takken te laten liggen en minder vaak te
maaien wordt de diversiteit vergroot en wordt het ecosysteem
versterkt.
Een deel van het bloemrijkgrasland onder de boomgaard
wordt onderhouden door schapen en is machinaal maaien niet
noodzakelijk.
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Variatie in wandelpad
Het gemaaid pad loopt van de boomgaard langs de zuidwestzijde
van het zonnepark naar de achterzijde van het perceel. Langs het
pad ontstaan enkele doorzochten naar het zonnepark toe. Deze
variatie in openheid maakt de route aantrekkelijk en draagt bij
aan de bewustwording van het zonnepark.
Aan de achterzijde van het perceel wordt de openheid van de
polder benadrukt. Er is open zicht naar het landschap. Het
gemaaid pad gaat hier over in een wandelpad dat bestaat uit
houtsnippers. Deze houtsnippers zorgen niet alleen voor een
natuurlijke uitstraling maar zorgen er ook voor dat biologische
activiteit van de bodem toeneemt.
In deze zone liggen kabels en leidingen waardoor diepwortelende
beplanting niet mogelijk is. Er is gekozen voor een grote weide
van bloemrijkgrasland met 2 bijenkasten. De oriëntatie van de
bijenkasten is verschillend, de een is zuid-georiënteerd en de
ander zuidwest. Door de variatie in omstandigheden wordt de
diversiteit aan soorten vergroot.
De struiken die in deze zone staan zijn niet-diepwortelende
soorten.
Ten noordwesten wordt het gemaaide pad vervolgd richting de
IJweg. Door het pad langs het zonnepark te laten lopen en langs
andere delen langs het struweel, ontstaat er variatie in openheid.
Het meest noordelijke puntje van het zonnepark is in het zicht
voor wandelaars. Door struweel aan te planten aan de noordzijde
wordt de privacy van de buren gewaarborgd.
Aan de zijde van de noordelijke buren ligt een stuk perceel dat
ingericht is als boomgaard. Dit stuk grond ligt in een rustigere

gebied dan de andere boomgaard waardoor kleine vogels en
zoogdieren hier kunnen schuilen en voedsel kunnen vinden.
Natuurvriendelijke oever
In het perceel loopt een watergang. Deze watergang wordt
uitgebreid door van oeverbeplanting. De oever krijgt een
flauw talud waardoor oeverplanten zicht kunnen vestigen.
Deze planten en bloemen zorgen voor voldoende voedsel voor
insecten. Een traditionele natuurlijke oever is hier niet gewenst
vanwege het luchtverkeer. Het aantrekken van vogels zal
voorkomen worden.
Door middel van een houten brug/vlonder is een oversteek
mogelijk. De houten bruggen zijn zo eenvoudig mogelijk
waardoor de zichtlijn vanaf de IJweg over de watergang
behouden blijft.
Bestaande boom
Op het perceel staat een boom met verschillende boomholtes.
De boomholtes bieden mogelijke verblijfplaatsen aan
vleermuizen en marterachtige. Deze boom blijft behouden
waardoor de verblijfplaatsen van deze dieren niet zullen
verdwijnen.
Naast verblijfplaatsen voor vleermuizen en marterachtige,
dienen de holtes ook voor nestholtes voor kleine vogels.

Zichtlijnen in het ontwerp
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DOORSNEDES
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BIODIVERSITEIT
Ecologie en biodiversiteit speelt een belangrijke rol bij het
opstellen van de landschappelijke inpassing. Om voldoende
variatie in planten, structuren en materialen, zijn diverse
groenelementen toegepast in het plan:
- Struweelhaag
- Bloemrijkgrasland
- Natuurlijke oever
- Fruitboomgaard
De groenelementen versterken de huidige groenstructuren
in de polder. Hiermee wordt de ruimtelijke impact van het
zonnepark beperkt en de ecologische waarden bevorderd.
De struweelsoorten die gebruikt worden zijn inheems en
hebben voldoende structuur om een schuilplaats te bieden
aan kleine vogels en zoogdieren. De struweelbeplanting heeft
een minimale breedte van 3 meter en bestaat uit meerdere
soorten beplanting. Door soorten te combineren is er in het
voorjaar en zomer een rijke bloei met grote, gevarieerder
rijkdom aan insecten en daarmee voldoende voedselaanbod
voor vogels. In de nazomer en herfst is er een groot aanbod
voor bessen.

sinusbeheermethode (zie beheerplan) te maaien. Dit beheer is
ontwikkeld om voor dagvlinders voldoende variatie te creëren.
Aan de zuidoostzijde van het plangebied gaat het gemaaid pad
over naar een pad dat bestaat uit houtsnippers.
Deze houtsnippers zorgen naast een natuurlijke uitstraling
ook voor het toenemen van de biologische activiteiten in de
bodem.
Daarbij worden langs dit pad twee bijenhotels geplaatst
die beide een andere oriëntatie hebben. Deze variatie in
omstandigheden bevorderd de diversiteit van soorten.

Naast beplanting is ook de materiaalkeuze afgestemd op
de biodiversiteit. Het wandelpad bestaat grotendeels uit
gras. Dit gemaaide pad wordt in het vroeg voorjaar gemaaid.
Waar ruimte is zal het pad slingerend gemaaid worden. Dit
is toepasbaar in het voorste deel van het plangebied, bij
de boomgaard. Hier is voldoende ruimte om volgens het
14

Bijenhotel

BEPLANTING
De variatie aan beplanting is groot. Deze variatie draagt niet
alleen bij voor de biodiversiteit maar oogt ook uitnodigend
voor een ommetje rondom het park.
In het plangebied worden diverse groenelementen toegepast.
Deze elementen zijn allemaal inheems en zorgen voor
voldoende afscherming van het zonnepark op de plekken waar
dat nodig is.
Struweelhaag
Het struweel zal uit inheemse beplanting bestaan. Deze
soorten zijn niet-diepworteldende plantsoorten en zullen
ook in de zone van de kabels en leidingen (noord-oostzijde)
aangeplant worden.
Meidoorn (20%)
Liguster (20%)
Hazelaar (20%)
Gelderse roos (20%)
Vlier (20%)
Het struweel is 3 meter breed en bestaat uit 3 rijen met
daartussen 1 meter, zowel in de rij als tussen de rijen. De
Liguster en Meidoorn zijn erg geliefd bij vogels door de besjes
en de bloesem natuurlijk voor insecten.
Groepsgewijze menging zorgt ervoor dat minder dominante
beplantingsoorten niet snel verdwijnen.
Het struweel krijgt uiteindelijk een hoogte van 3 meter. 1
keer per 5 jaar worden de soorten die op dat moment te
hoog worden gesnoeid. Dit gebeurt in het winterseizoen.
Het struweel wordt gefaseerd gesnoeid, zo blijft er genoeg
begroeiing over om het broedseizoen niet te belasten.

Bloemrijkgrasland
Het bloemrijkgrasland is een inheems zaaimengsel en wordt
twee of drie keer per jaar gemaaid. Bij voorkeur wordt in het
vroege voorjaar en late najaar gemaaid. In de winter kan de
begroeiing nog dienen als schuilplaats.
De zones met bloemrijkgrasland onder de boomgaard wordt
bijgehouden door schapen of door de sinus-methode. Met
deze methode wordt gefaseerd gemaaid door elke keer een
andere ‘route’te maaien. Op deze manier ontstaan er stukken
bloemrijkgrasland die 1 keer in de 4 jaar gemaaid worden en
zo andere biotopen kunnen ontstaan die waardevol zijn voor
insecten en broedvogels.
Vlinderidylle
Langs de IJweg wordt doormiddel van inheems zaaimengsel
een vlinderidylle gecreëerd. Rondom het zaaimengsel staan
enkele vlinderstruiken en hazelaren. Deze struiken versterken
de idylle en zorgen er mede voor dat er voldoende voedsel is
voor insecten van het voorjaar tot in het najaar.
Fruitboomgaard
De fruitboomgaard is een karakteristiek element in de
boerenerven en hoort daarom ook bij de landschappelijke
inpassing van het zonnepark. De boomgaard bestaat uit drie
verschillende fuitbomen
- Appelboom
- Perenboom
- Aalbes
Door de soorten te mengen ontstaat er een grote diversiteit aan
voedsel voor insecten en vogels.
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[Herald] Visie op compleetheid van de positionpaper:
de aanzet met drie lagen leefomgeving, samenleving,
economie en de koppeling met de Global Goals biedt een
interessant kader. Ik denk dat het onderdeel economie nog
het minst geladen is met waarden en teveel associeert met
de ‘oude’ begrippen van verdienen, groei, bereikbaarheid
etc.. Leidraad voor de visie zou de waarde kunnen zijn en
het onderscheidende in plaats van het op de kaart zetten
en place to be mantra. Toerisme is bijvoorbeeld zoiets.
Dit is een economische factor ook in de toekomst maar
we moeten niet denken in aantallen [met alle problemen
van dien] maar in onderscheidend aanbod op basis van
waarden [rust, weidsheid, splendid isolation]. Een sterke
economie is gebaseerd op een sterke identiteit en daar
liggen de kansen voor de toekomst.

VISIE EN OMGEVINGSWET

De omgevingsvisie moet op basis van de Omgevingswet
uiterlijk in 2025 gereed zijn. De gemeente heeft de
ambitie om eerder al een omgevingsvisie op te stellen. Die
omgevingsvisie in de eerste aanzet van de beleidscyclus,
zoals die door het Rijk aan het instrumentarium
van de Omgevingswet ten grondslag is gelegd. De
omgevingsvisie heeft in die cyclus een nauwgezette relatie
met programma’s en het omgevingsplan. Uiteindelijk

27 TERUG

omvat de beleidscyclus volgens de Omgevingswet het
volledig wettelijke instrumentarium in een voortdurende
dynamische cyclus die in kan spelen op ontwikkelingen.
Inhoudelijk verhoudt de visie zich dan ook nadrukkelijk
met de andere instrumenten. Omdat het omgevingsplan
voor het hele eiland pas in 2029 klaar hoeft te zijn en
er ook nog geen programma’s zijn gemaakt, functioneert
de omgevingsvisie op dit moment, nu er nog geen
omgevingsplan ligt dat juridische kaders stelt, anders dan
straks wanneer alle instrumenten volwaardig functioneren
onder de Omgevingswet. De omgevingsvisie die nu voorligt
moet duidelijke kaders stellen en koers bepalen als
(juridische) basis voor de toetsing van initiatieven, zolang
de cyclus nog niet optimaal functioneert. Een deel van
die kaders kan straks naar het omgevingsplan, waarna
de omgevingsvisie uiteindelijk een meer strategisch
abstractieniveau kan krijgen. De omgevingsvisie is daarmee
eveneens een dynamisch document, dat binnen de
beleidscyclus telkens om aanpassing en actualisatie vraagt
aan ontwikkelingen en opgaves die zich voor gaan doen.
Er zijn meer zaken die op dit moment nog niet duidelijk
zijn of waarin de gemeente nog geen keuzes heeft
gemaakt. Vraagstukken die pas bij het opstellen van het
omgevingsplan aan de orde komen, zoals beleidsmatige
keuzes met betrekking tot o.a. de regels uit de
Bruidsschat (vooral de gemeentelijke milieuregelgeving),
de zorgplichten, de regels met betrekking tot de fysieke
leefomgeving uit de verschillende gemeentelijke
verordeningen, en dergelijke. Onderdelen die op grond van
artikel 3.2. en 3.3. van de Omgevingswet deel uit moeten
maken van een omgevingsvisie, zoals bedoeld onder de
Omgevingswet. Deze omgevingsvisie is om die reden nog
niet volledig een omgevingsvisie zoals de Wet die voor
zich ziet en zoals die in de toekomst binnen een optimale
beleidscyclus moet gaan functioneren in relatie tot hogere
regelgeving en het eigen gemeentelijke instrumentarium.
Om die reden wordt deze omgevingsvisie gezien als een
tussendocument, een eerste stap naar de toekomstige
volwaardige omgevingsvisie.

BESTUURLIJKE CONTEXT

verder zou ik ook aangeven dat we met de visie aansluiting
willen zoeken bij de 9 principes van de Omgevingsvisie
van de provincie en tot slot zou ik ook de kamerbrief willen
noemen waarbij het Rijk heeft aangegeven de regie te
pakken in ieder geval op vier voor Leeuwarden relevante
onderdelen, namelijk dat verbindingsverhaal van regio’s
(ken jij beter dan ik), een nationaal programma voor het
landelijk gebied (met name landbouw), een aanpak van
de veenweideproblematiek en een beschouwing van het
Nederlandse landschap en de betekenis daarvan. Kortom
je zit straks met een sterke regie vanuit het Rijk, daaronder
komt een zeer strakke regie vanuit de provincie, dus is de
vraag wat er voor de gemeente resteert. Dat vraagt van ons
wel de nodige creativiteit, maar ook aandacht voor de rol
die Leeuwarden in de processen kan innemen en zo.

LOKALE KLEURING

De samenhang van thema’s – wat willen we per
beleidsthema bereiken – met gebieden – hoe vindt
de vertaling plaats per wijk, dorp of gebied – moet in
de omgevingsvisie een goede plek krijgen. Juist voor
Leeuwarden is dat ook bijzonder relevant: dragende groenen waterstructuren enerzijds en een veelzijdige stand en
diverse dorpen met een eigen kleur en identiteit anderzijds.
Een thematische aanpak voor bijvoorbeeld leefbaarheid
of duurzaamheid die voor alle wijken en dorpen geldt, is
weinig effectief. Er zal een gebiedsgerichte uitwerking
nodig zijn die specifieke oplossingsrichtingen kan bieden.
De omgevingsvisie zet daarbij vooral in op de meest
dynamische gebieden.
In het proces brengen wij dat onder door de themaambities te vertalen in een beperkt aantal leidende
ambities per gebied. In focusgesprekken maken we daar
een gebiedsgerichte uitwerking van.

