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Voorbeelden concrete gebiedsgerichte opgaven

Voorbeeld regio Utrecht
➢ De Poort van Woerden

Voorbeeld regio Midden-Holland
➢ Vredenburghzone Waddinxveen

Voorbeelden regio Holland Rijnland

Wil je direct naar dit 
voorbeeld? Dan:
• Klik met rechtermuis op 

afbeelding hiernaast 
• Klik: “Ga naar dia”

➢ Groene verstedelijking verankeren in 
gebiedsgerichte opgaven

➢ Ontwikkeling waterverbinding en 
natuur – vanuit de Nieuwkoopse plassen 
tot de Hollandse plassen



Voorbeeld Regio Utrecht

De Poort van Woerden  
Gepresenteerd op bestuurlijke dialogen juni 2021

Bestuurlijke dialoog 
In relatie tot de Nationale Omgevingsvisie 



Stap 1: concrete gebiedsgerichte opgave in beeld
Waar, wat doen? Waar, wat realiseren?

• Waar: Nieuw-Middelland – Stationsgebied - Snellerpoort

• Gebiedsgerichte opgave - wat gaan we daar doen?

Samenhangende gebiedsontwikkelingen en transformatie. 

Inclusief realisatie woningbouw (ca. 3.500 – 5.000 woningen 

mogelijk)

• Concrete gebiedsgerichte opgave:

– woningbouw + aanpak Stationsgebied 

– multimodaal knooppunt regionale mobiliteit

– waarborgen bereikbaarheid: grote infrastructurele opgave

– verbinden stedelijk en landelijk gebied

– versterken identiteit Woerden: groene open stad

“Fictief voorbeeld”



Stap 2: bijdrage van de opgave aan realisatie doelen van partijen
Waarom: de maatschappelijke impact?

Gebiedsgerichte opgave 

Nieuw-Middelland – Stationsgebied – Snellerpoort: 

Samenhangende gebiedsontwikkelingen en 

transformatie. Inclusief realisatie woningbouw

Provincie Utrecht

➢ Realisatie en versnelling woningbouw

➢ OV-knooppuntontwikkeling -

mobiliteitshubs

➢ Mobiliteit: langzame mobiliteit )zoals 

(snel)fietsroutes en –netwerken)

➢ Gezond stedelijk leven

Rijk

➢ Wonen: realisatie woningbouw

➢ Duurzame en actieve mobiliteit (fietsen, 

lopen)

➢ Hogere ruimtelijke kwaliteit stedelijk gebied

➢ Complementaire woon-/werkmilieus

➢ Wonen nabij OV-knooppunten

➢ Verbinden stedelijk en landelijk gebied

➢ Ontsluiting recreatiegebieden en 

landschappen

U10

➢ Regiopoort: nieuwe stedelijke woon- en 

werkmilieus bij OV-hubs met stad, regio 

en landschap binnen handbereik

➢ Verdichten en vermengen

➢ Verbinding met landschap

➢ Multimodale hub

➢ Hoogwaardige infrastructuur

Waterschap

➢ Water- en klimaatadaptatie in 

verstedelijk gebied

➢ Waterinclusief bouwen

➢ Waterbeheer

Overige partijen?

➢ …
Regiogemeenten

➢ Regionale bereikbaarheid kernen

Gemeente Woerden

➢ Wonen: bouw 3.500 – 5.000 woningen

➢ Verbindingen: 

➢ in de stad voor langzaam en 

gemotoriseerd verkeer

➢ Bredius met Linschoten: groen en 

water centraal stellen voor 

verblijven en ontmoeten

➢ Bereikbaarheid: (binnen)stad 

bereikbaar houden

➢ Toekomstbestendige woon-

werkomgevingen

➢ Woerdense identiteit versterken



Gebiedsgerichte opgave 

Nieuw-Middelland – Stationsgebied – Snellerpoort: 

Samenhangende gebiedsontwikkelingen en 

transformatie. Inclusief realisatie woningbouw

Stap 3: bijdrage partijen aan realisatie (co-creatie)
Hoe mogelijk te maken?

Provincie Utrecht

➢ Kennis

➢ Capaciteit

➢ Financiën

Rijk

➢Financiën 

➢Kennis/ onderzoek

U10

➢Kennis

➢ Lobby

Waterschap

➢Kennis

➢Capaciteit

➢Financiën

Overige partijen?

➢ …
Regiogemeenten

➢Kennis

Gemeente Woerden

➢ Capaciteit

➢ Financiën

➢ Grond

➢ Kennis/ onderzoek

➢ Vergunningen



Stap 4: bijdrage aan bouwstenen strategische agenda Groene Hart
Welke invulling aan gezamenlijke prioritaire doelen?

Gebiedsgerichte opgave 

Nieuw-Middelland – Stationsgebied – Snellerpoort: 

Samenhangende gebiedsontwikkelingen en 

transformatie. Inclusief realisatie woningbouw

Economische ontwikkeling, 

breed innovatief MKB

➢ Toekomstbestendige 

economische ontwikkeling/ 

motor

➢ Verbinding met 

kenniseconomie Randstad

➢ Bijdragen aan realisatie 

maatschappelijk opgaven

➢ Woningbouw voor 

werknemers

➢ Goede bereikbaarheid

Toekomstbestendige landbouw

➢ Verbinding landelijk gebied (Venster op Groene Hart vanuit Bredius naar Linschoten)

➢ Versterking platteland

Verstedelijking en mobiliteit

➢ Goede verbindingen naar de grote 

steden en achterland

➢ Voldoende betaalbare woningen

➢ Aantrekkelijk woonmilieu met 

volwaardig voorzieningenniveau

➢ Ontsluiting via hoogwaardig OV en 

(snel)fietsroutes

Toekomstbestendig wonen

➢ Innovatieve woningbouw

➢ Hoogwaardige functiemening 

wonen en landschap

➢ Binnenstedelijk bouwen met 

goede mix vrije sector/ sociaal

➢ Recreatie, levendigheid, vitaliteit



Stap 5: bijdrage aan realisatie van beleid, plannen en visies
Tegelijkertijd invulling geven aan…

Gebiedsgerichte opgave 

Nieuw-Middelland – Stationsgebied – Snellerpoort: 

Samenhangende gebiedsontwikkelingen en 

transformatie. Inclusief realisatie woningbouw

Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Omgevingsagenda 

Lopikerwaard

Integraal Ruimtelijk 

Programma (IRP - U10)

Omgevingsbeleid 

(provincie)

Et cetera …



Stap 6: gebiedsgerichte opgave opwaarderen voor co-creatie en co-
financiering: Wat is de balans tussen realisatiekracht en ambitieniveau?

Keuze ?!

✓ Concrete resultaten naar diverse ambitieniveaus en prijskaartjes

✓ Beschikbare/ toegezegde bijdrage van partijen in beeld

✓ Benodigde extra bijdrage om gewenst/ hoger ambitieniveau te bereiken



Voorbeeld Regio Midden-Holland: 

Vredenburghzone Waddinxveen
Gepresenteerd op bestuurlijke dialogen juni 2021

Bestuurlijke dialoog 
In relatie tot de Nationale Omgevingsvisie 



Waar? 
Het gebied (40 ha) tussen de bestaande en nieuwe woonwijken en de 
Vredenburghlaan, opgespannen tussen de A12 en de Plasweg. 

Wat gaan we daar doen? 
Aanleggen van een landschappelijke groene bufferzone die onderdeel 
kan worden van de doorgaande ecologische hoofdstructuren. 

Vredenburghzone
- Waddinxveen

Stap 1: Concrete gebiedsgerichte opgave in beeld
Waar, wat doen? Waar, wat realiseren?

Wat willen we realiseren?
➢ Bereikbaar en toegankelijk 

gebied
➢ Behoud en de versterking natuur, 

water en ecologische waarde
➢ Recreatief gebruik en gezonde 

leefomgeving
➢ Optimaal benutten van groen
➢ Landschappelijke inpassing van 

de Vredenburghlaan



Gebiedsgerichte opgave 
Vredenburghzone - Waddinxveen: 

Duurzame transformatie 
van het gebied 

tot natuurlijke recreatieve 
bufferzone met

aansluiting op doorgaande 
ecologische hoofdstructuren

Gemeente Waddinxveen
• Vergroten bereikbaarheid en toegankelijkheid
• Versterken cultuurhistorisch landschap en identiteit
• Versterken extensieve recreatie
• Ontwikkeling natuur, water en groene entree
• Faciliteren Ecologische HoofdStructuur
• Kwaliteitsverbetering leefomgeving

Provincie
• Mobiliteit en bereikbaarheid
• Groene lijnen door stad en landschap
• Natuurlijkontwikkeling nabij stedelijk gebied
• Verbinden groengebieden/ 

Ecologische HoofdStructuur

Waterschap
• Water- en klimaatadaptie in / nabij stedelijk gebied
• Natte natuurontwikkeling
• Waterbeheer
• Biodiversiteit

Regiogemeenten
• Regionale bereikbaarheid kernen
• Aansluiting ecologische hoofdstructuren

Regio Midden-Holland
• Mobiliteit en bereikbaarheid
• Beleefbaar landschap
• Aantrekkelijk woon- en leefklimaat/ 

Duurzame groene woonmilieus

Overige partijen?
• …

• …

Grondeigenaren, 
inwoners, 
initiatiefnemers
• Participatie
• Realisatie maatschappelijk 

initiatief
• Recreatief medegebruik

Rijk
• Duurzame en actieve mobiliteit (fietsen, lopen)
• Hogere ruimtelijke kwaliteit stedelijk gebied
• Verbinden stedelijk en landelijk gebied
• Ontsluiting recreatiegebieden en landschappen

Stap 2: bijdrage van de opgave aan realisatie doelen van partijen
Waarom? Wat is de maatschappelijke impact?



Gebiedsgerichte opgave 
Vredenburghzone - Waddinxveen: 

Duurzame transformatie 
van het gebied 

tot natuurlijke recreatieve 
bufferzone met

aansluiting op doorgaande 
ecologische hoofdstructuren

Gemeente Waddinxveen
• Capaciteit
• Financiën
• Grond
• Kennis/ onderzoek

Provincie
• Kennis
• Capaciteit
• Financiën

Waterschap
• Kennis
• Capaciteit
• Financiën

Regiogemeenten
• Kennis

Regio Midden-Holland
• Kennis
• Lobby

Overige partijen?
• …

• …

Grondeigenaren, 
inwoners/ 
initiatiefnemers
• Tijd/ capaciteit
• Mede gebruik faciliteren

Rijk
• Financiën
• Kennis

Stap 3: Bijdrage partijen aan de realisatie van de opgave
Hoe mogelijk te maken?



Gebiedsgerichte opgave 
Vredenburghzone - Waddinxveen: 

Duurzame transformatie 
van het gebied 

tot natuurlijke recreatieve 
bufferzone met

aansluiting op doorgaande 
ecologische hoofdstructuren

Gemeente Waddinxveen
• Structuurvisie Waddinxveen
• Gebiedsvisie Vredenburghzone
• Groenbeleid/ groenstructuur
• …

Provincie
• Provinciale Structuurvisie
• Landschapsvisie/ landschapsplan
• Beleidsvisie Groen
• Visie Ruimte en Mobiliteit
• Cultuurhistorische hoofdstructuur

Waterschap
• Watervisie

Regiogemeenten
• Gebiedsprofiel Bentwoud, Rottemeren, Zuidplas
• Intergemeentelijk structuurplan Zuidplas
• …

Regio Midden-Holland
• Strategische agenda

Overige partijen?
• …

• …

Grondeigenaren, 
inwoners/ 
initiatiefnemers
• Maatschappelijke 

initiatieven
• …

Rijk
• Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Stap 4: Bijdrage aan de realisatie van beleid, plannen en visies
Tegelijkertijd invulling geven aan/ voortbouwen op



• Concrete resultaten naar diverse ambitieniveaus en prijskaartjes

• Beschikbare/ toegezegde bijdrage van partijen in beeld

• Benodigde extra bijdrage om gewenst/ hoger ambitieniveau te bereiken

Keuze ?!

Stap 5: Gebiedsgerichte opgave opwaarderen voor co-creatie/ co-financiering
Wat is de balans tussen realisatiekracht en ambitieniveau?



Voorbeeld Regio Holland Rijnland 

Agenda Omgevingsvisie 2020
vertaald in gebiedsgerichte opgaven in en nabij Nieuwkoop

Gepresenteerd op bestuurlijke dialogen juni 2021

Bestuurlijke dialoog 
In relatie tot de Nationale Omgevingsvisie 



Agenda
1. Ontwikkelen van de ‘groene 

verstedelijkingsas’ Katwijk-
Leiden-Alphen-Bodegraven 
Reeuwijk (Oude Rijnzone 2.0)

2. Versterken mobiliteit en 
bereikbaarheid
– De corridor N11 -A12 uitbouwen 

ten behoeve van mobiliteit NOVI 
Groene Hart

– Mobiliteitsagenda Rijn- en 
Veenstreek

3. Verdere ontwikkeling van ‘De 
Knoop Alphen aan den Rijn 
midden in het Groene Hart’ 

4. Landschapsontwikkeling + 
Recreatie, Toerisme en Groen

5. ………..

Deze 
“Gezamenlijke doelen met prioriteit” 

vertalen in een opgave, zoals:

Realisatie
via meerdere concrete 

integrale gebiedsgerichte 
opgaven

Verankeren Verbinden



De basis voor realisatie: verankeren in een concrete gebiedsgerichte opgave

Bijdrage aan 
doelen

Gebiedsgerichte opgave Ter Aar - Noord: 
Voldoende en duurzame woningen door 

inbreiden/ vervangen op plek oude sporthal 
en kassen. Realiseren van recreatie en varen 

nabij het Aar kanaal

Gemeente Woning-
corporatie

Provincie Waterschap

Wonen

Duurzame 
energie/ 
-besparing

Recreatie 
en toerisme

Mobiliteit

Holland-
Rijnland



Bijdrage 
aan 

doelen

Gebiedsgerichte opgave 
Nieuwkoopse Plassen/ De Meije: 

Natuurontwikkeling Meijegraslanden/ 
Nieuwkoopse plassen. Veilige en doorgaande 
vaarverbinding De Meije – Hollandse plassen. 

Duurzame landbouw door Nox verleaseplan en 
verbeteren mobiliteit en bereikbaarheid.

GemeentenProvincies Waterschappen

Natuur en 
milieu

Recreatie 
en toerisme

Mobiliteit

Holland-
Rijnland

Natuur-
organisaties

Agrariërs Ondernemers

Buiten-
ruimte

Economie, 
landbouw

De basis voor realisatie: verankeren in een concrete gebiedsgerichte opgave



Alphen aan den Rijn, 
Bodegraven Reeuwijk

Gouda

Ter Aar -
Noord

Hollandse 
Plassen

Hollandse 
PlassenGroene 

verstedelijking

Natuur, 
landbouw 

en recreatie

Natuur, 
landbouw

en recreatie

Wonen

Duurzame 
energie

Recreatie 
en 

toerisme

Mobiliteit

Recreatie 
en 

toerisme

Recreatie 
en 

toerisme

Mobiliteit

Mobiliteit

Voedsel en 
water

Voedsel en 
water

Nieuwkoopse
Plassen / 
De Meije



Alphen aan den Rijn, 
Bodegraven Reeuwijk

Gouda

Ter Aar -
Noord

Hollandse 
Plassen

Hollandse 
PlassenGroene 

verstedelijking

Natuur, 
landbouw 

en recreatie

Natuur, 
landbouw

en recreatie

Wonen

Duurzame 
energie

Recreatie 
en 

toerisme

Mobiliteit

Recreatie 
en 

toerisme

Recreatie 
en 

toerisme

Mobiliteit

Mobiliteit

Voedsel en 
water

Voedsel en 
water

Nieuwkoopse
Plassen / 
De Meije


