
Ruimte voor 
klimaatadaptatie

en energietransitie

Duurzaam economisch 
groeipotentieel 
voor Nederland

Sterke en 
gezonde 

steden en regio’s

Toekomstbestendige 
ontwikkeling van het 

landelijk gebied

De gemeente is het eerste aanspreekpunt  voor inwoners  en de plek waar alle opgaven regionaal en lokaal samenkomen. 

Het gemeentelijk perspectief op 
de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Overheden scheppen juiste 
randvoorwaarden voor 
energietransitie.

Gemeenten geven op 
lokaal niveau invulling 
aan de energietransitie.

Kennis 
We hebben (meer/beter) kennis nodig om de 
opgaven in de fysieke leefomgeving te realiseren. 
Ruimte om te experimenteren is essentieel om 
de transities vorm te geven. 

Nieuwe samenwerkingsarrangementen
Gemeenten kunnen het niet alleen. De huidige 
opgaven vragen om andere oplossingen: als je doet 
wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Nieuwe 
samenwerkingsarrangementen zijn nodig.

Werken als één overheid
De opgaven staan niet los van elkaar. Samenhangend werken 
en ontscho�ing van beleid en middelen zijn cruciaal voor het 
behalen van gezamenlijke doelen. Dat moet samen met 
inwoners, maatschappelijke partners en stakeholders. Dat 
versterkt de transitie en zorgt voor draagvlak.

Juiste randvoorwaarden 
scheppen en we�elijke 
barrières wegnemen.

Aandacht voor biodiversiteit 
en terughoudend met 
zonneakkers.

Woningbouw 
gezamenlijke opgave 
rijk en regio's.

Benu�en en versterken 
kwaliteit landelijk gebied in 
samenhang met andere 
ontwikkelingen.

Gezond en pre�ig 
lee�limaat in landelijk 
gebied.
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Wat vragen de opgaven in de NOVI van ons?

Onze uitgangspunten voor
Nationale Omgevingsvisie

Houd rekening met 
bodemdaling en 
zeespiegelstijging.

Sterker inze�en op 
duurzaamheid en 
circulariteit.

Aandacht voor 
haalbaarheid en 
betaalbaarheid.

Aandacht voor nieuwe 
economie en innovatie.

Investeren in bereikbaar-
heid, betaalbaarheid van 
woningen en een gezonde 
leefomgeving.

Een samenhangende 
benadering inclusief sociale en 

gezondheidsaspecten

Nederland als netwerk en 
het toenemende belang 

van regionale samenwerking

Schuring opzoeken en 
dilemma’s bespreekbaar
maken in de samenleving

Wenkend perspectief 
gezocht

Samenwerken op basis van 
gelijkwaardig partnerschap


