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Kansen voor fietsen en lopen
Omgevingswet en mobiliteit
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Hoofddoel: 
een groei van het aantal fietskilometers in de 
periode 2017-2027 met 20 % in Nederland
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• Fietsen en lopen stimuleren in omgevingsvisies-en plannen 
• Actief netwerk opzetten en kennis delen
• Gericht op uitvoering en praktijk
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Omgevingswet
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Omgevingswet en mobiliteit

• Nu vooral beperkende instrumenten: verboden, drempels, lijnen
• sectoraal
• Straks kwaliteit van omgeving borgen: flexibeler regels, 

maatwerk
• Kans voor creatievelingen
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Omgevingswet en verkeerskundige

• integraal werken
• actief adviseren
• afstemmen andere sectoren
• eerder betrokken
• samenwerken
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De kern

• de fysieke leefomgeving
• activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke 

leefomgeving
• gericht op veiligheid, gezondheid en maatschappelijke 

behoeften
• gemeenten zijn aan zet
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instrumenten

Wet draait om indelen van gebruiksruimte. 

Belangrijkste instrumenten:
• omgevingsvisie
• programma
• omgevingsplan
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Omgevingsvisie

‘hoe willen wij hier met elkaar leven’

1. kwaliteit van leefomgeving
2. toekomstig gebruik
3. beleid
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programma
Verplicht of onverplicht

Bevat maatregelen om doel te bereiken, zoals
• aanscherpen van omgevingsvergunningen
• inzet van communicatie instrumenten
• investeringen of subsidies
• afspraken met organisaties



nr. 1216-10-2019

Voorbeeld van programma

“er is te allen tijde voorzien in voldoende 
parkeervoorzieningen binnen het plangebied 
volgens de normering, zoals die hiervoor is 
opgenomen in de beleidslijn 'gezond en veilig, 
onderdeel parkeren' en is voorgeschreven in lid 
22.2 Parkeren.”

• omgevingswaarde in omgevingsplan:

• dan ‘verplicht’ programma

• en jaarlijks monitoren of er voldoende 
parkeervoorzieningen zijn

omgevingsplan Hembrug terrein
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Omgevingsplan

• alle gemeentelijke regels
• vanaf 2021 verplicht: 

van rechtswege een 
‘nietje’ door alle 
bestemmingsplannen 
en verordeningen
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Flexibiliteit en afwegingsruimte

• toedelen functies aan 
locaties

• activiteiten toestaan
• veel beleidsvrijheid
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Haakjes voor de fiets 
Inzetten op fietsen en lopen in beweegvriendelijke steden 
= Omgevingswet-proof:

doel is een gezonde fysieke leefomgeving en een goede 
omgevingskwaliteit te bereiken en in stand te houden
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Haakjes voor de fiets. Maar hoe?

• Eerder aanschuiven bij nieuwe instrumenten
• Gebiedsgericht en integraal adviseren: beweegvriendelijke

leefomgeving
• Juridisch kader meer gebiedsgericht
• Flexibel werken met (parkeer/beweeg)normen
• Participatief inrichten gebieden voor lokaal maatwerk
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praktijkcase:
veilige en fietsvriendelijke schoolomgeving
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Regeling schoolomgeving

• ken kwaliteiten toe
• gebied krijgt functie ‘school’ 
• toegestane activiteiten: wonen, winkelen, verkeer (30 km/h)
• vergunning nodig voor: zwaar transport, grote winkels
• lagere geluidsnorm
• transitietijd naar eindtoestand: 10 jaar
• via vergunningen, participatie, subsidie, 

reclame, uitkopen, etc.
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Hartelijk dank!


