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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
De gemeente Dijk en Waard werkt aan het opstellen van een ontwerp strategische omgevingsvisie. In deze 
strategische omgevingsvisie geeft de gemeente aan hoe zij aankijkt tegen toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen op 
de langere termijn. Daarbij gaat het om onder meer woningbouw, de opwekking van duurzame energie, infrastructuur, 
bedrijvigheid, de omgang met natuur, landbouw en industriële activiteiten en andere ruimtelijke thema’s waarin de 
gemeente een rol speelt. Het zichtjaar van de strategische omgevingsvisie is 2050.  

Voor een omgevingsvisie geldt een wettelijke verplichting tot het doorlopen van de procedure voor een 
milieueffectrapportage (m.e.r.-procedure) en het opstellen van een milieueffectrapport (MER). Omdat de m.e.r.-plicht 
gekoppeld is aan een plan, namelijk de omgevingsvisie, gaat het om een zogeheten planMER. De gemeente kiest 
ervoor om dit planMER een omgevingseffectrapport (OER) te noemen omdat de aspecten van de leefomgeving die 
behandeld worden breder zijn dan die in een ‘klassiek’ planMER. Een OER sluit daarmee beter aan op de reikwijdte 
van de omgevingsvisie. In voorliggend document wordt daarom vanaf hier gesproken over een OER. 

1.2 Het doel van de mer-procedure 
Ondersteunend aan het omgevingsvisieproces wordt een OER opgesteld. Dit OER is ontwerpend van aard en heeft 
tot doel om het omgevingsvisieproces te voorzien van beslisinformatie, die de gemeente Dijk en Waard kan benutten 
om afwegingen te maken over de langetermijnvisie voor haar fysieke leefomgeving. De strategische omgevingsvisie 
bouwt voort op de eerder door de gemeente opgestelde omgevingsvisie Langedijk en Heerhugowaard, die 
voorafgaand aan de fusie1 is opgesteld. Deze omgevingsvisie is op 26 oktober 2021 vastgesteld door de 
gemeenteraad van de gemeente Heerhugowaard, maar is niet vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente 
Langedijk, omdat deze raad concreetheid miste in de opgestelde omgevingsvisie. Het huidige proces om te komen tot 
een nieuwe ontwerp strategische omgevingsvisie heeft tot doel om de eerder opgehaalde input van alle betrokken 
stakeholders uit te werken tot een concretere visie op de toekomst van de gemeente Dijk en Waard. Om het verschil 
aan te duiden tussen de omgevingsvisie van 2021 en de omgevingsvisie waaraan nu wordt gewerkt, noemen we deze 
laatste de strategische omgevingsvisie.  

Het OER brengt gestructureerd in beeld in welke mate de ontwerp strategische omgevingsvisie bijdraagt aan de 
ambities van de gemeente. Ook wordt beoordeeld of voorgenomen ontwikkelingen kunnen leiden tot effecten op de 
leefomgeving en of het nodig is om kaders te stellen om knelpunten te voorkomen. Daarbij wordt verder gekeken dan 
de ‘klassieke’ MER-thema’s als bodem, geluid en luchtkwaliteit. Ook thema’s als klimaatadaptatie, gezondheid en 
energietransitie komen aan de orde. De resultaten van het OER worden vastgelegd in een eindrapport. 

1.3 De Notitie Reikwijdte en Detailniveau  
Voorliggende Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) vormt het startpunt van de m.e.r.-procedure. In de NRD wordt 
beschreven wat in het OER wordt onderzocht (de reikwijdte) en op welke wijze het doelbereik van de 
toekomstperspectieven en het ontwerp van de omgevingsvisie en de effecten van het voorgenomen beleid op de 
leefomgeving beoordeeld gaan worden (het detailniveau):  
• De reikwijdte vormt de afbakening van het OER en beschrijft, naast het zichtjaar van de omgevingsvisie en het 

OER, de aspecten en onderwerpen die behandeld gaan worden. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten op de 
onderwerpen die een plaats krijgen in de omgevingsvisie. Voorbeelden van onderwerpen zijn wonen, externe 
veiligheid, wateroverlast, energie en biodiversiteit. De reikwijdte van het op te stellen OER wordt in paragraaf 3.5 
verder toegelicht.  

• Het detailniveau beschrijft de onderzoeksmethodiek: worden beoordelingen gebaseerd op kwalitatieve of 
kwantitatieve informatie? Wordt nieuw onderzoek uitgevoerd of wordt gebruik gemaakt van bestaande informatie? 
Hoe ziet het indicatieve beoordelingskader voor de beoordelingen in het OER eruit? Paragraaf 3.4 gaat in op het 
beoordelingskader. Het detailniveau van de beoordeling is sterk afhankelijk van de informatie die er beschikbaar is 
vanuit het omgevingsvisieproces en sluit daarom nauw aan op het detailniveau van de te beoordelen 
beleidsvoornemens. 

 

1 Op 1 januari 2022 fuseerden de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk tot de nieuwe gemeente Dijk en Waard. 
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Iedereen mag een reactie geven op de beoogde onderzoeksvragen en onderzoeksaanpak (de reikwijdte en het 
detailniveau) voor het op te stellen OER. Een nadere toelichting, en hoe u kunt reageren, staat opgenomen in 
paragraaf 4.2. 

1.4 Leeswijzer 
Deze NRD bestaat uit vier hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk schetst de context van de omgevingsvisie en het OER. 
In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op de omgevingsvisie, aan de hand van beschrijvingen van de gemeente Dijk en 
Waard (§2.1) en het al doorlopen proces in het kader van de omgevingsvisie Heerhugowaard en Langedijk (§2.2). 
Vervolgens wordt ingezoomd op de ambities en speerpunten voor de strategische omgevingsvisie (§2.3). 

Hoofdstuk 3 beschrijft het OER. In paragraaf 3.1 wordt eerst de samenhang tussen de omgevingsvisie en het OER 
geschetst. Paragraaf 3.2 gaat in op de referentiesituatie, die in omgevingseffectrapporten wordt aangeduid met de 
term Foto van de Leefomgeving. Paragraaf 3.3 introduceert het beoordelingskader: de beleidsvelden en de daarmee 
samenhangende omgevingsaspecten die beoordeeld zullen worden in het OER. In paragraaf 3.4 wordt toegelicht hoe 
de beoordeling van de ontwerp strategische omgevingsvisie plaats gaat vinden. Deze leidt tot de botsproeven en 
leidende keuzes (§3.5). Tot slot wordt in paragraaf 3.6 beschreven dat het OER afsluit met een aanzet voor een 
monitoringsprogramma voor de omgevingsvisie.  

In hoofdstuk 4 wordt de m.e.r.-procedure toegelicht. Paragraaf 4.1 licht de procedurestappen toe en de afsluitende 
paragraaf 4.2 beschrijft de wijze waarop iedereen kan reageren op voorliggende NRD.   
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2 Strategische omgevingsvisie Dijk en Waard 

2.1 Gemeente Dijk en Waard  
Vanaf 1 januari 2022 vormen de voormalige gemeenten Heerhugowaard en Langedijk de gemeente Dijk en Waard. In 
de omgevingsvisie ui 2021 kenschetst de gemeente zichzelf als volgt:  

“Dijk en Waard wil een sterke en innovatieve gemeente zijn, waar iedereen telt en wordt gezien, met ruimte voor mens 
en natuur. Dat betekent dat wij mogelijkheden bieden om fijn te wonen, werken en verblijven. We bieden ruimte waar 
mogelijk en zorg waar nodig. Door actief te sturen en innovatie te stimuleren is de gemeente een sterke partner in de 
regio die doelen waar kan maken. Dat doen we altijd in samenwerking. Samen met onze inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties geven wij vorm aan de toekomst.  

Dat kan in ons gebied waar stad, dorp en buitengebied voor handen zijn. We hebben een geschiedenis van 
pioniersdrift en ondernemingszin en tegelijkertijd geborgenheid en gehechtheid. Het water en groen leveren een 
belangrijke bijdrage aan onze ruimtelijke kwaliteit. We hebben alle belangrijke voorzieningen binnen handbereik, maar 
staan ook in verbinding met onze omgeving in Noord-Holland. Juist de mix van het dorpse karakter en de nieuw-
stedelijke allure maakt ons gebied zo aantrekkelijk en dynamisch. Het sterke verenigingsleven en de grote 
gemeenschapszin bepalen de identiteit van onze kernen en daarmee van de gemeenten als geheel.” 

 

2.2 De weg naar de omgevingsvisie  

2.2.1 Omgevingsvisie van Langedijk en Heerhugowaard (2021) 

Zoals eerder beschreven heeft de gemeente Dijk en Waard voorafgaand aan de fusie een omgevingsvisie opgesteld. 
Deze omgevingsvisie Langedijk en Heerhugowaard uit 2021 is gebaseerd op een traject waarin inwoners, 
ondernemers en andere belangstellenden hun ideeën mee konden geven. Deze inbreng is belangrijk geweest om: 
• de vragen die vanwege ontwikkelingen op de gemeente afkomen scherp te krijgen; 
• speerpunten en acties te benoemen voor de gemeenten en de samenleving om op ontwikkelingen in te spelen; 
• waarden te benoemen die belangrijk zijn bij de afweging van plannen. 

 
Mede op basis van dit traject zijn in de omgevingsvisie Langedijk en Heerhugowaard en Langedijk 9 speerpunten 
genoemd voor het beleid in de gemeente. Hieronder zijn deze speerpunten beschreven, zie ook 
https://omgevingsvisie.dijkenwaard.nl/visie/de-negen-speerpunten-van-langedijk-en-heerhugowaard  

1. Een veilige en gezonde omgeving. 

We nemen als gemeente maatregelen waarmee we zo lang mogelijk actief en gezond blijven. Dit is goed voor onze 
eigen kwaliteit van leven. En het zorgt voor een gezonde omgeving voor onze kinderen. Ook voorkomt het dat zorg te 
duur wordt.  

Het is positief als de omgeving mensen uitnodigt om te bewegen, gezonder te eten en elkaar te ontmoeten. 
Belangrijke elementen daarbij zijn: 
• aanwezigheid van groen en water; 
• mogelijkheid om gezonde voeding te telen; 
• mogelijkheid voor beweging; 
• aanleiding om elkaar te ontmoeten; 
• toegankelijkheid voor iedereen; 
• veiligheid; 
• afwezigheid van rook, geur-, trilling- of geluidsoverlast. 

Onze omgeving moet ook veilig zijn. We controleren daarom regelmatig of een plek veilig is en of een plek veilig voelt.  

2. Een goede woonplek en woonomgeving voor iedereen. 

We blijven bouwen, zodat iedereen een (t)huis kan vinden. We gaan meer woningen realiseren voor mensen die 
alleen of met zijn tweeën zijn. Dit kunnen ook appartementen zijn. We stimuleren woningbouw binnen de kernen. 
Zeker op plekken waar goed vervoer is of waar voorzieningen zijn.  

https://omgevingsvisie.dijkenwaard.nl/visie/de-negen-speerpunten-van-langedijk-en-heerhugowaard
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Nieuwe woon- en leefvormen zijn van harte welkom, bijvoorbeeld groepen woningen waar mensen voor elkaar zorgen, 
of die door mensen zelf zijn gebouwd. Ook denken we hierbij aan menging van wonen met andere functies. 

In de woonomgeving bestaat een goede balans tussen rust, drukte en ruimte. De openbare ruimte richten we zo in dat 
deze toegankelijk is voor iedereen. Voorzieningen zijn mede daardoor voor iedereen bereikbaar. 

De vraag naar woningen is groot en het aantal plekken waar kan worden gebouwd is beperkt. Als de vraag naar 
woningen zo groot blijft, kan het zijn dat we naast woningen binnen kernen toch ook buiten de kernen gaan bouwen. 
We kijken dan eerst zorgvuldig waar dat het beste kan. 

3. Een omgeving die uitnodigt tot contact en zorg voor elkaar. 

We richten ons op een samenleving waarin bewoners zelfredzaam zijn en zich bij elkaar betrokken voelen. Wij helpen 
en inspireren bij plannen die gericht zijn op het echte samen leven. Voorbeelden zijn een plan voor een bijzondere 
vorm van wonen, voor een speel- of sportplek of een gezamenlijke tuin. Of een bedrijf of winkel waarin mensen aan 
het werk zijn die via de normale weg niet zo makkelijk aan een baan komen. Waar mensen kwetsbaar zijn 
ondersteunen we de inwoners en ondernemers die hulp bieden. 

Waar wij voor zorgen is ruimte voor ontmoeten in het openbare gebied. We letten daarbij op de mogelijkheid tot 
gebruik voor iedereen. En ook op de spreiding van ontmoetingsplekken over de dorpen en wijken. Wij ondersteunen 
plannen voor activiteiten, evenementen en gebouwde ontmoetingsplekken die mensen met elkaar in contact brengen. 

4. Goede omstandigheden voor scholing, werk en ondernemen. 

We gaan voor een samenleving waarin iedereen een nuttige bijdrage kan leveren. Daarvoor werken we aan goede 
omstandigheden voor scholing, werk en ondernemen. Verbindingen zijn daarin belangrijk. Digitale verbindingen, 
verbindingen over weg en spoor, en verbindingen tussen mensen, instellingen en ondernemingen. Digitale 
bereikbaarheid is essentieel voor onze inwoners, bezoekers en bedrijven. Maar ook ten aanzien van onze veiligheid 
nu en in de toekomst. 

We werken samen met onderwijs, ondernemers en overheid. Dit doen we om scholing en werk op elkaar af te 
stemmen. En dit doen we om mensen die werk zoeken en beschikbaar werk bij elkaar te brengen. 

We willen een goed bereikbare gemeente. We doen dat door versterking van het stationsgebied en door aanpak van 
alle vormen van verkeer en vervoer via een programma mobiliteit.  

Wij bieden veel verschillende mogelijkheden om te ondernemen. Denk daarbij aan betaalbare plekken voor kleine 
bedrijven en ruime locaties voor grotere bedrijven op bedrijventerreinen. Ook gemengde gebieden moeten daarbij 
genoemd worden. Er is steeds meer belangstelling voor gebieden waar wonen, recreëren en werken bij elkaar komen. 

We bouwen voort op dat waar we sterk in zijn. Dat zijn alle vormen van bedrijvigheid die met landbouw, tuinbouw en 
veeteelt te maken hebben. Dat is de maakindustrie en dat is toerisme en recreatie; vooral in het gebied van voormalig 
gemeente Langedijk. Dat zijn de winkelgebieden. Zij maken kernen en wijken aantrekkelijk en levendig. En dat is het 
goede aanbod aan scholen in onze omgeving. Vooral in Heerhugowaard waar veel mbo-scholen aanwezig zijn. We 
helpen bedrijven niet alleen aan ruimte voor hun bedrijf, maar ook aan de mogelijkheid om personeel in onze 
gemeenten te laten wonen. 

We werken toe naar een kringloopsamenleving en zijn zuinig met grondstoffen. We voorkomen afval en hergebruiken 
stoffen die overblijven. Onze ondernemers dagen we uit om hier stappen in te zetten. Dit kan binnen hun eigen bedrijf 
maar ook door samenwerking met anderen. 

De ligging van de gemeente Dijk en Waard in de regio Alkmaar en dichtbij de Metropoolregio Amsterdam, zorgt ervoor 
dat er veel kansen liggen voor economische ontwikkeling. 

5. Ontwikkelingen die onze identiteit versterken. 

Ons doel is dat elk nieuw plan bijdraagt aan de identiteit van ons gebied. Een bron voor onze identiteit is onze 
geschiedenis. Die geschiedenis is opgeslagen in onze bodem en zichtbaar in onze omgeving. Zij is deel van onze 
herinneringen. En zij is te ervaren op internet, in musea, in tentoonstellingen, en in boeken. Bij veranderingen in ons 
gebied houden we rekening met onze identiteit. 
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Voor de voormalige gemeente Langedijk is deze verbonden met de handel en tuinbouw in een bijzonder waterrijk 
gebied. In “Langedijk ontwikkelt met water”2 laten we zien wat kansen zijn om de identiteit van dit gebied te versterken. 
Heerhugowaard is een jonge stad in een oude droogmakerij. De oude wegen-, waterlopen- en bebouwingsstructuur 
bepalen nog steeds de opzet van de stad.  

We zorgen dat de kennis over de identiteit van onze omgeving groeit. We delen deze kennis waar mogelijk. Samen 
gebruiken we identiteit als basis voor ontwikkelingen. 

6. Voorbereiding op de gevolgen van klimaatverandering. 

Het klimaat verandert. Het is belangrijk om ons daarop voor te bereiden. Wij in de openbare ruimte en u in en om uw 
eigen woning. Wij reserveren meer ruimte voor wateropvang. Dat is gunstig bij piekbuien en ook om voldoende 
watervoorraad te hebben voor periodes van droogte. Wij planten meer bomen om schaduw te bieden voor mensen en 
dieren. Wij leggen meer groen aan om teveel verdamping van water en stress door hitte te voorkomen. 

De ruimte is beperkt. Daarom combineren we zoveel mogelijk functies. Ook gebruiken we niet alleen de ruimte op de 
grond maar ook op de gevels en de daken. Daarnaast is groen en water niet alleen nodig als voorbereiding op de 
verandering van het klimaat. Het draagt ook bij aan een gezonde en aantrekkelijke omgeving. En aan de ruimte die we 
bieden voor planten en dieren. 

7. Een CO2-neutrale gemeente (energietransitie). 

Om klimaatverandering te voorkomen werken we toe naar een CO2-neutrale gemeente. Om dat te bereiken moeten 
we energie besparen en de energie die we gebruiken halen uit hernieuwbare bronnen zoals zon, wind en warmte uit 
de bodem. Dat kan alleen als we allemaal ons steentje bijdragen. Nieuwe wijken worden zo duurzaam mogelijk en 
zonder aardgasaansluiting gerealiseerd. Ook maken we duurzaam verkeer en vervoer aantrekkelijk in nieuwe wijken. 

Voor bestaande wijken en bedrijventerreinen maken we een plan om gebouwen beter te isoleren en andere 
warmtebronnen toe te passen dan het gebruik van aardgas. Op werklocaties kunnen grote stappen worden gezet 
richting een CO2 neutrale gemeente. Landelijk zijn bedrijventerreinen goed voor circa een kwart van het 
energieverbruik. In de Regionale Energie Strategie (RES) worden bedrijventerreinen aangewezen als een belangrijke 
plek in de energietransitie. 

We kijken ook naar verkeer en vervoer. Daarbij ondersteunen we de overgang naar elektrisch vervoer. En we 
moedigen inwoners en bezoekers aan om te voet of met de fiets te gaan. 

8. Een goed leefgebied voor veel verschillende planten en dieren. 

Afwisseling in planten- en diersoorten (biodiversiteit) is belangrijk. De vele verschillende soorten houden de natuur in 
balans. Dat is goed voor onze landbouwgewassen en onze natuur. Want veel verschillende planten- en diersoorten 
helpen om ziekten en plagen in gewassen te voorkomen. 

We behouden en beschermen onze natuur- en recreatiegebieden. We richten ons op meer openbaar groen en het 
vergroten van de natuurwaarde ervan. Daarvoor maken we ook meer groene verbindingen. Dit zijn verbindingen 
tussen gebieden die nu al waarde hebben voor de natuur of waar een kans ligt om de waarde te vergroten. 

We nodigen inwoners, ondernemers en ontwikkelaars uit om ook hun bijdrage te leveren. We ondersteunen vormen 
van landbouw en manieren van ontwikkelen, waarbij natuur een belangrijke plaats krijgt. 

9. Een krachtige plek binnen de regio en de wijde omgeving. 

Dijk en Waard maakt deel uit van de regio Alkmaar. Onze regio vormt de verbinding tussen Holland boven Amsterdam 
(Noord-Holland Noord) en de Metropoolregio Amsterdam. De kracht van de regio is bereikbaarheid en kwaliteit. Dit 
bouwen we uit. Ten opzichte van de Metropool Amsterdam bieden wij een andere kwaliteit van wonen en leven; 
groener, dorpser maar toch met een rijkdom aan voorzieningen bij de hand. 

 

2 Visie van de voormalige gemeente Langedijk, met als motto “water verbindt”. In deze visie staan 7 doelen centraal 
waarmee werken aan identiteit wordt gekoppeld aan versterking van de economie en de mogelijkheden om te 
recreëren. 
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2.2.2 Waarom een nieuwe omgevingsvisie? 

De hiervoor beschreven abstracte omgevingsvisie is eind 2021 wel door de raad van Heerhugowaard maar niet door 
de raad van Langedijk vastgesteld. Inmiddels is binnen de gemeente Dijk en Waard het besef gegroeid dat we een 
meer inhoudelijke omgevingsvisie nodig hebben waarin (integrale) keuzes worden gemaakt. Dit geeft duidelijkheid aan 
inwoners en ondernemers. En het zorgt ervoor dat afwegingen en keuzes niet meer binnen projecten en 
gebiedsontwikkelingen komen te liggen (zoals nu vaak het geval is). 

De gemeente Dijk en Waard heeft een aantal grote ruimtelijke doelstellingen en opgaven voor zich liggen: 
woningbouw met alles wat daarbij hoort, de energietransitie en klimaatadaptatie (inclusief biodiversiteit). Omdat ruimte 
schaars is en steeds schaarser wordt, is het van belang om deze drie grote ruimtelijke opgaven integraal te bekijken 
en op een goede manier in de gemeente te laten “landen”. Hierbij is het nodig dat keuzes worden gemaakt.  

 

Figuur 1 (Ruimtelijke) doelstellingen en opgaven gemeente Dijk en Waard 

Voor deze “stadsontwikkeling” is een strategische visie voor de hele gemeente nodig (wat komt waar, incl. afweging 
verdichting en bouwen in het buitengebied). Intentie hierbij is dat de ruimtelijke verschillen binnen de gemeente op een 
positieve manier uit worden vergroten zodat de diverse karakteristieken van het stedelijk gebied, de verschillende 
kernen en het landelijk gebied beter tot hun recht komen. 

Bestuurlijke wens is dat de strategische omgevingsvisie een duidelijk perspectief (toekomstbeeld) biedt en een daarbij 
passend afwegingskader. Een visie die gedetailleerd ingaat op de vragen: “hoe gaan we om met de fysieke 
leefomgeving”, “wat vinden we waar belangrijk” en “hoe willen we de beschikbare ruimte gebruiken en invullen”. Met 
deze uitwerking wordt de strategische omgevingsvisie concreet, gericht op specifieke gebieden en met duidelijke 
doelen. 
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2.2.3 Naar een nieuwe omgevingsvisie 

Om te komen tot een nieuwe strategische omgevingsvisie doorloopt de gemeente het komende jaar op hoofdlijnen het 
volgende proces. 

Stap 1: Analyseren 
In deze eerste stap wordt de bestaande omgevingsvisie, het vigerend beleid en de ontwikkelingen waar de gemeente 
nu en in de toekomst mee te maken heeft, geanalyseerd. De informatie uit deze analyse wordt verwerkt in drie 
gebiedsbiografieën met een kansen- en knelpuntenkaart. Dit vormt ook de inventarisatie van ontwikkelingen en 
omgevingskwaliteiten van verschillende gebieden in de gemeente. Voor ieder gebiedstype met de grootste 
strategische uitdagingen wordt een korte biografie opgesteld waarin de volgende onderdelen worden opgenomen: 
1. Bepalende gebeurtenissen die het gebied hebben vormgegeven tot wat het nu is. 
2. Een top 5 van kansen en knelpunten die zich op dit moment in het gebied voordoen. Deze kunnen beschouwd 

worden als de opgaven voor de strategische omgevingsvisie. Ze worden gevisualiseerd in een kansen en 
knelpunten kaart op gebiedsschaal. Deze geven vorm aan de strategische keuzes die gemaakt moeten worden. 

3. Met welke ideeën of projecten wordt er nu al aan een nieuwe toekomst gewerkt (of zijn in de komende jaren 
gepland/te verwachten). 

Op basis van deze informatie wordt ook een Foto van de Leefomgeving opgesteld (zie paragraaf 3.3). De Foto van de 
Leefomgeving is een overzicht van de huidige en toekomstige situatie, buiten de invloed van de gemeente (en de 
omgevingsvisie) liggende autonome ontwikkelingen voor alle relevante beleidsvelden. Het doel van de Foto van de 
Leefomgeving is aan te geven voor welke keuzes de gemeente staat vanuit de beschreven beleidsvelden. 

Stap 2: Visie opstellen (concept) en voorbereiden participatie 
Bij de totstandkoming van de bestaande omgevingsvisie uit 2021 is uitvoerig en zorgvuldig met bewoners en andere 
stakeholders geparticipeerd. De uitkomsten hiervan zijn bekend en worden in deze stap (her)gebruikt voor het 
opstellen van de concept ontwerp strategische omgevingsvisie. De ruimtelijke en omgevingsimpact van de 
belangrijkste (grootste impact en grootste onzekerheid) strategische keuzes worden in kaart gebracht. Daarbij wordt 
ingegaan op vragen als: Wat kan waar landen? Welke consequenties heeft dit en welke koppelkansen ontstaan?  

De eerste conceptversie van de ontwerp strategische omgevingsvisie bevat richtinggevende keuzes die we gebruiken 
als basis voor het participatietraject. Om de participatie-inzet van alle betrokkenen optimaal te benutten, komen we 
met de concept ontwerp strategische omgevingsvisie als een voorstel richting stakeholders en bewoners. De 
participatie-aanpak wordt uitgewerkt volgens het participatiebeleid van de gemeente en vertaald in een 
participatieplan.  

Stap 3: Participatie en afstemming 
Op basis van het participatieplan wordt de concept ontwerp strategische omgevingsvisie voorgelegd aan alle relevante 
betrokkenen. Bewoners en andere stakeholders worden uitgedaagd om gericht na te denken over hun toekomst aan 
de hand van verschillende denkrichtingen en aanvullend zo nodig over thema's die om verdieping of een uitspraak 
vragen. Daarbij komen vragen aan bod als: Welke keuzes willen we maken, wat zijn de consequenties voor het 
gebied, de samenleving en hoe mogen ze andere belangen beïnvloeden? 

In een sessie met alle betrokken overheidspartijen (ketenpartners) wordt het gesprek aangegaan om aanscherping en 
uitwisseling van ideeën en argumenten te faciliteren. Daarbij wordt een dusdanige werkvorm gekozen die alle 
betrokkenen uitlokt om voor een uitnodigend toekomstperspectief moeilijke keuzes te maken. 

Van de participatie wordt een verslag in een toegankelijk leesbare vorm opgesteld. Het verslag hoort uiteindelijk bij de 
ontwerp strategische omgevingsvisie en vormt samen met andere participatieverslagen een apart samengesteld 
document. 

Stap 4: Visie aanscherpen en bijstellen 
In stap 4 wordt de stap gemaakt van het concept naar de ontwerp strategische omgevingsvisie. Dat wordt gedaan 
door het concept aan te scherpen en bij te stellen met de inbreng van de samenleving en de ketenpartners in de 
participatiesessies. De laatste lastige keuzes en de effecten daarvan worden in deze stap gemaakt. Naast de tekst 
wordt de omgevingsvisie verbeeld in een overzichtskaart en een aantal gebiedsvisualisaties.  
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De ontwerp strategische omgevingsvisie wordt behandeld in het college, waarbij de portefeuillehouders meegenomen 
worden in de keuzes die in het proces naar voren zijn gekomen. Op basis van deze behandeling worden de laatste 
formuleringen, keuzes en uitgangspunten aangescherpt. 

Stap 5: Vaststellen en terinzagelegging 
De ontwerp strategische omgevingsvisie wordt vastgesteld door de gemeenteraad en vervolgens (samen met het 
OER) ter inzage gelegd voor een periode van 6 weken. Op basis van de inspraakreacties op de ontwerp strategische 
omgevingsvisie en het OER wordt de definitieve strategische omgevingsvisie opgesteld en vastgesteld. 
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3 Het Omgevingseffectrapport  

3.1 Samenhang tussen OER en omgevingsvisie  
Het OER wordt door de gemeente ingezet om de afwegingen die gemaakt worden in het kader van haar ontwerp 
strategische omgevingsvisie te verdiepen en te voorzien van feitelijke beslisinformatie. De processtappen rond het 
OER zijn dan ook verweven met de processtappen voor de totstandkoming van de (ontwerp) strategische 
omgevingsvisie. In Figuur 2 staat deze samenhang schematisch weergegeven, waarbij met behulp van pijlen 
aangegeven is op welke punten er uitwisselingen van informatie tussen de twee sporen plaatsvinden. De belangrijkste 
stappen worden in dit hoofdstuk nader toegelicht.  

 

Figuur 2; schematische weergave van de samenhang tussen het omgevingsvisie- en omgevingseffectrapport-traject 



 

 

Datum: 21 februari 2023  

  

 

  NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU 

13 

3.2 Rad van de Leefomgeving 
De beoordelingen van de huidige situatie, autonome ontwikkeling (de referentiesituatie) en de ontwerp strategische 
omgevingsvisie worden weergegeven in het Rad van de Leefomgeving. Op de spaken van het Rad komen, 
onderverdeeld in de drie domeinen People, Planet en Profit, de beleidsvelden uit de omgevingsvisie te staan die in het 
OER beoordeeld worden. Voor de referentiesituatie vindt de beoordeling plaats op basis van de Foto van de 
Leefomgeving, waarin het kwaliteitsniveau van de huidige situatie en de autonome ontwikkeling in kaart wordt 
gebracht. Dit is nader toegelicht in paragraaf 3.3. De ontwerp strategische omgevingsvisie wordt vervolgens ten 
opzichte van het kwaliteitsniveau in de referentiesituatie beoordeeld.  

Deze beoordelingsmethodiek is gebaseerd op het Rad van de Leefomgeving dat voor de Nationale omgevingsvisie 
(NOVI) gebruikt is. Figuur 3 geeft een aanzet voor de beleidsvelden in het Rad van de Leefomgeving voor dit OER 
weer, met een fictieve, ingevulde beoordeling.  

De beoordeling wordt gedaan aan de hand van een kwalitatieve vijfpuntsschaal, die loopt vanaf negatief in het midden 
van het rad, via licht negatief en neutraal, tot licht positief en positief aan de buitenste rand van het rad. De hoogste 
score op deze schaal wordt daarmee weergegeven op de buitenste schijf van het Rad van de Leefomgeving, de 
laagste score op de binnenste schijf. Op deze manier is in het fictieve voorbeeld in Figuur 3 te zien dat de opgaven op 
het gebied van onder andere luchtkwaliteit en economie goed scoren, en dat er nog een significant doelgat is voor de 
opgaven op het gebied van duurzame warmte en circulaire economie. Door het Rad in te vullen voor de huidige 
situatie, de autonome ontwikkeling en de ontwerp omgevingsvisie, worden de huidige knelpunten en de effecten ten 
opzichte van de referentiesituatie in één oogopslag inzichtelijk gemaakt.  

 

Figuur 3; een voorbeeld van het Rad van de Leefomgeving, met een fictieve invulling. Hoe verder naar buiten een beleidsveld 
geprojecteerd is, hoe gunstiger de situatie 
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3.3 Foto van de Leefomgeving  
Om een breed overzicht te geven van de huidige stand van zaken van de leefomgeving in de gemeente Dijk en Waard 
en de autonome ontwikkelingen die de komende decennia naar verwachting zullen gaan spelen, wordt een Foto van 
de Leefomgeving opgesteld. Deze dient als referentiesituatie voor de beoordeling van het voorgenomen beleid in de 
ontwerp omgevingsvisie. Voor ieder beleidsveld in het Rad van de Leefomgeving wordt een literatuuronderzoek 
gedaan en op basis van de resultaten hiervan wordt een beschrijving van de staat van de leefomgeving voor het 
betreffende beleidsveld opgenomen in de Foto van de Leefomgeving. Het literatuuronderzoek maakt gebruik van 
landelijk beschikbare bronnen zoals de Atlas van de Leefomgeving en gegevens van het Centraal Bureau van de 
Statistiek (CBS), alsmede van beleidsstukken en lokale of regionale onderzoeken van bijvoorbeeld gemeente, GGD, 
provincie en de omgevingsdienst Noord-Holland Noord. Het onderzoek wordt aangevuld met informatie vanuit een 
serie interviews met beleidsmedewerkers over de belangrijkste aspecten in het Rad van de Leefomgeving en de 
omgevingsvisie. Het resultaat van dit onderzoek is daarmee een beschrijving van de huidige situatie voor alle te 
beoordelen beleidsvelden en een duiding van het kwaliteitsniveau ten opzichte waarvan de perspectieven in de 
effectbeoordeling op doelbereik en effecten worden beoordeeld. Op basis hiervan sluit de Foto van de Leefomgeving 
af met een serie bouwstenen voor de strategische omgevingsvisie, die als belangrijkste vraagstukken en opgaven 
voor het te ontwikkelen beleid in de strategische omgevingsvisie gezien kunnen worden.  

De Foto van de Leefomgeving kijkt ook vooruit naar de toekomst. Immers, er vinden in de periode tot 2050 allerlei 
externe (autonome) ontwikkelingen plaats waar de gemeente niet of slechts beperkt invloed op uitoefent. Enkele 
voorbeelden hiervan zijn:  
• De bevolking vergrijst en ontgroent: er komen naar verhouding meer 65-plussers bij en minder jongeren. Dit heeft 

een impact op onder andere de woningmarkt, de arbeidsmarkt en de zorg.  
• Het klimaat verandert wereldwijd. Door de uitstoot van broeikasgassen warmt het klimaat op en in Nederland zorgt 

dit de komende decennia voor warmere, drogere zomers. Tegelijkertijd neemt de frequentie en intensiteit van 
piekbuien toe. Deze ontwikkelingen vergroten de risico’s op schade en letsel in gebieden die nu al gevoelig zijn 
voor wateroverlast en hittestress en hebben daarnaast een negatieve invloed op landbouw en natuur.  

• De komende decennia vindt een transitie plaats op het gebied van onze energievoorziening. Nederland moet CO2-
neutraal worden. Hiervoor moeten we van het gas af en het aandeel duurzame elektriciteit moet sterk stijgen door 
de aanleg van windturbines en zonneparken. Ook andere vormen van duurzame energie zoals waterstof doen hun 
intrede. Deze ontwikkelingen vragen veel ruimte boven- en ondergronds en kunnen gaan knellen met andere 
maatschappelijke opgaven. Tegelijkertijd kunnen ze tot gevolg hebben dan de leefomgeving schoner en gezonder 
wordt.  

• De biodiversiteit dreigt de komende decennia verder af te nemen. Onder invloed van klimaatverandering, 
vermesting, verdergaande habitatfragmentatie en verstoring verdwijnen er meer dier- en plantensoorten uit 
Nederland.  

Naast externe ontwikkelingen is voor veel beleidsvelden sprake van al vastgesteld, autonoom beleid voor de komende 
jaren. De mate waarin externe ontwikkelingen en al vastgesteld beleid een effect hebben op de beleidsvelden in de 
Foto van de Leefomgeving, wordt beschreven in de paragrafen autonome ontwikkeling. Het is van belang om de 
autonome ontwikkelingen in beeld te hebben, omdat de beoordeling van het doelbereik van de perspectieven in de 
strategische omgevingsvisie afgezet dient te worden tegen de situatie zonder omgevingsvisie in 2050. Dat betekent 
dat het Rad van de Leefomgeving niet alleen voor de huidige situatie in 2023, maar ook voor de autonome 
ontwikkeling in 2050 ingevuld wordt.  

 

3.4 Beoordelingskader  
De huidige kwaliteiten van de leefomgeving in de gemeente Dijk en Waard en de effecten van de 
toekomstperspectieven uit de strategische omgevingsvisie worden beoordeeld aan de hand van een 
beoordelingskader dat aansluit op de breedte van de strategische omgevingsvisie. Het beoordelingskader zal dan ook 
dezelfde hoeveelheid beleidsvelden bevatten als Tabel 1 weergeeft. Hiermee is het OER breder van aard dan een 
gangbaar milieueffectrapport, aangezien binnen dit beoordelingskader ook sociale en economische beleidsvelden een 
plek hebben. Dit brede beoordelingskader is nodig om alle effecten van de omgevingsvisie in beeld te kunnen 
brengen. Tabel 1 geeft een eerste aanzet voor het beoordelingskader dat gehanteerd zal worden bij het opstellen van 
het OER. Omdat de OER- en omgevingsvisiesporen tegelijk optrekken, wordt het beoordelingskader in de loop van 
het project verder aangevuld en aangescherpt.  
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Tabel 1; aanzet voor het beoordelingskader voor het OER voor de strategische omgevingsvisie van de gemeente Dijk en Waard 

Beleidsthema Beleidsvelden OER Indicator  Toelichting 

Bodem en water Bodem en ondergrond  Bodemkwaliteit Areaal aan bodems met kwaliteit boven 
interventiewaarde 

Ondergronds 
ruimtegebruik 

Knelpunten tussen verschillende gebruiksfuncties 
in ondergrond 

Waterkwaliteit Oppervlaktewater Beschikbaarheid en kwaliteit van 
oppervlaktewater voor landbouw en natuur 

Wateroverlast Water op straat Omvang van gebied met >10 cm waterdiepte na 
T100 piekbui 

Droogte en verzilting Droogte Omvang natuur- en agrarische gebieden dat 
gevoelig is voor droogtestress  

Verzilting Gevoeligheid van agrarische gronden en 
natuurgebieden voor verzilting van grondwater 

Hittestress Hittestress Aantal woningen en bedrijfslocaties op 
industrieterreinen waar gevoelstemperatuur op 
warme dagen boven 41ºC ligt 

Economie Bedrijvigheid Bedrijventerreinen Kwantitatieve (ha) en kwalitatieve aansluiting 
vraag en aanbod 

Werkgelegenheid Aansluiting vraag en aanbod op lokale 
arbeidsmarkt 

Landbouw Vitale landbouw Ruimte voor landbouw en veeteelt 

Duurzame landbouw Mate waarin transitie naar een duurzame, 
circulaire en/of natuurinclusieve vorm van 
landbouw wordt gefaciliteerd en gestimuleerd 

Recreatie en toerisme Aantrekkelijkheid   Bezoekersaantallen en omzet in centra en 
buitengebied 

Leefomgeving Woonopgave Woningmarkt   Aansluiting van woningaanbod op de vraag per 
doelgroep (betaalbaar, ouderen, sociale huur, 
etc.) 

Sociale cohesie en 
leefbaarheid 

Sociale cohesie Aantal misdrijven per 1.000 inwoners per jaar op 
buurtniveau  
Mogelijk aanvullende indicatoren indien hier 
informatie voor beschikbaar is 

Informele ontmoeting Mogelijkheden voor informele ontmoeting 

Leefbaarheid Leefbaarheidsscore op basis van Leefbarometer 
op wijkniveau 

Groen in de buurt Toegankelijkheid van openbaar groen op 
loopafstand  

Landschap Landschap en 
ruimtelijke kwaliteit 

Landschap en 
ruimtelijke kwaliteit 

Verscheidenheid en instandhouding van 
karakteristieken landschappen 

Cultureel erfgoed en 
archeologie 

Cultureel erfgoed Aantal cultuurhistorische monumenten op rijks- 
en gemeentelijk niveau in vergelijking met 2023 

Archeologie  Aantal archeologische monumenten en omvang 
van verwachtingsgebieden op rijks- en 
gemeentelijk niveau in vergelijking met 2023 
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Beleidsthema Beleidsvelden OER Indicator  Toelichting 

Gezondheid en 
externe 
veiligheid 

Gezondheid  Beweging  Aandeel inwoners dat aan beweegnormen 
voldoet 
Score op kernindicatoren Beweegvriendelijke 
Omgeving 

Ervaren gezondheid Aandeel inwoners dat aangeeft zich gezond te 
voelen 

Externe veiligheid Externe veiligheid Aantal woningen binnen 10-6 PR-contour en 
aandachtsgebieden (binnenkort beschikbaar) 

Lucht, geluid, 
licht en geur 

Lucht Luchtkwaliteit Omvang gebied waarin concentraties van NO2, 
PM2,5 en PM10 boven wettelijke norm en WHO 
adviesnorm liggen 

Geluid  Geluidoverlast Aantal woningen met meer dan wettelijke norm 
en WHO advieswaarde aan cumulatieve 
geluidbelasting op de gevel 

Licht Lichthinder Ervaren lichthinder 

Geur Geuroverlast Ervaren geuroverlast  

Duurzaamheid Energietransitie Duurzame elektriciteit  Aandeel duurzame elektriciteit voor opwek en 
transport van energie 

Duurzame warmte  Aandeel duurzame warmte in gebouwde 
omgeving 

Circulaire economie Afval Afvalproductie per inwoner 

Bedrijfsprocessen Bedrijven die volgens een circulair principe 
werken 

Mobiliteit Autobereikbaarheid   Congestie  Aantal knelpunten en wegvakken met 
Intensiteit/Capaciteit verhouding boven 0,7 

Duurzame mobiliteit en 
Modal shift  

Modal split Verdeling van vervoersbewegingen over de 
modaliteiten auto, fiets en openbaar vervoer  

Duurzame mobiliteit  Aantal openbare laadpalen in gemeente 

Natuur Natuur en biodiversiteit  Biodiversiteit Gemodelleerde biodiversiteit in stedelijk en 
landelijk gebied ten opzichte van andere 
gebieden in Nederland* 

Natuurgebieden Oppervlakte en kwaliteit van natuurgebieden  

Stedelijk groen Openbaar groen Oppervlakte aan openbaar groen per meter per 
woning op wijkniveau 

 

3.5 Beoordeling op doelbereik en milieueffecten   
De ontwerp strategische omgevingsvisie wordt in het OER beoordeeld op doelbereik en op effecten. Deze beoordeling 
volgt op de beoordelingen van de huidige situatie en autonome ontwikkeling in de Foto van de Leefomgeving. 
Beoordelingen vinden op basis van expert judgement plaats en gebruiken het nog nader uit te werken 
beoordelingskader uit paragraaf 3.4. Er zijn drie typen beoordelingen. Welk type beoordeling toegepast wordt verschilt 
per beleidsveld en is afhankelijk van het type beleidsveld en de daarmee samenhangende ambities:  
1. Doelbereik - een beoordeling op doelbereik voor de beleidsvelden in het Rad van de Leefomgeving waarvoor de 

gemeente een ambitie geformuleerd heeft en waarvoor op dat beleidsveld toegespitste beleidsmaatregelen 
genomen worden. Voor ieder van deze beleidsvelden wordt beoordeeld wat het potentiële effect van de 
maatregelen is, waarbij een inschatting van de realiseerbaarheid van de maatregelen ook meegenomen wordt. 
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Beleidsvelden die zich in de regel voor dit type beoordeling lenen zijn onder meer wonen, mobiliteit, stedelijk groen 
en klimaatadaptatie;  

2. Ruimtevraag – een inschatting van de ruimtevraag die met ambities en/of voorgenomen beleidsmaatregelen 
samenhangt. Beleidsvelden die zich in de regel voor dit type beoordeling lenen zijn wonen, bedrijvigheid en 
energietransitie.  

3. Milieueffecten – voor beleidsvelden waarvoor geen ambitie opgesteld is en/of geen specifiek op dat beleidsveld 
gericht beleid ontwikkeld wordt, is de beoordeling op effecten op zijn plaats. Deze beleidsvelden zijn 
randvoorwaardelijk voor andere ruimtelijke ontwikkelingen en het doel van het OER is om in beeld te brengen of er 
risico’s zijn op het optreden van dusdanig negatieve effecten dat de milieugebruiksruimte in de knel komt. 
Voorbeelden van dit type beleidsvelden zijn luchtkwaliteit, geluidoverlast en externe veiligheid.  

 

Het resultaat van de beoordeling is een ingevuld Rad van de Leefomgeving voor de ontwerp strategische 
omgevingsvisie, met een uitgebreide tekstuele onderbouwing van de uitgevoerde analyses en beoordelingen. 

3.6 Botsproeven en leidende keuzes  
In deze stap worden de ruimtelijke ontwikkelingen die in de in paragraaf 3.5 beschreven beoordeling sectoraal 
beoordeeld zijn, in samenhang bekeken. Het doel van de botsproeven is om een integraliteitsslag te maken: de 
sectoraal georiënteerde beoordelingen worden in deze stap met elkaar geconfronteerd om inzichtelijk te maken waar 
ontwikkelingen en ambities met elkaar schuren of juist synergie vertonen. Schurende ambities kunnen voortkomen uit 
concurrerende ruimtevragen in gebieden waar de ruimte beperkt is (bijvoorbeeld ruimte voor zonnevelden versus 
ruimte voor landbouw/natuur/industrie) of uit negatieve afwikkeleffecten van een ontwikkeling op een andere ambitie 
(bijvoorbeeld uitbreiding van industriegebieden versus luchtkwaliteit en geluidoverlast). Elkaar versterkende 
ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld openbaar groen enerzijds en het verminderen van wateroverlast, het versterken van 
de leefbaarheid en het tegengaan van hittestress.  

Uit bovenstaande analyse volgen de vraagstukken waarover besloten moet worden richting het opstellen van de 
ontwerp omgevingsvisie: de leidende keuzes. Dit zijn de belangrijkste adviezen, aanbevelingen en conclusies die 
vanuit het OER meegegeven worden aan het omgevingsvisiespoor.  

In het voorgenomen proces worden op twee momenten botsproeven uitgevoerd. In stap 2 worden tijdens het opstellen 
van de concept omgevingsvisie de eerste globale botsproeven uitgevoerd en teruggegeven aan het 
omgevingsvisiespoor. Vervolgens worden de botsproeven verder uitgewerkt tijdens de participatie in stap 3. De 
uitgewerkt botsproeven vormen input voor de aanscherping van de ontwerp omgevingsvisie in stap 4. 

3.7 Monitoring  
Als laatste onderdeel van het OER wordt een doorkijk naar de periode na vaststelling van de strategische 
omgevingsvisie en het OER gegeven. Mogelijk wil de gemeente Dijk en Waard graag periodiek herijken of zij op de 
goede weg is om de in de omgevingsvisie gestelde ambities te verwezenlijken. De uitvoering van de strategische 
omgevingsvisie dient in dat geval de komende jaren gemonitord te worden. Het is van belang om hiervoor een 
monitoringsprogramma op te zetten dat zoveel mogelijk gekoppeld is aan de ambities en de thema’s en 
beoordelingscriteria die in het OER gebruikt zijn om het doelbereik van de perspectieven te beoordelen. Met deze 
ambitie in het achterhoofd wordt de set indicatoren voor de Foto van de Leefomgeving, zoals opgenomen in Tabel 1, 
verder uitgewerkt. In het laatste hoofdstuk van het OER wordt een voorzet gedaan voor een mogelijke invulling van dit 
monitoringsprogramma.  
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4 Mer-procedure  

4.1 De mer-procedure  
Deze NRD geeft invulling aan de eerste stap in de mer- procedure. De eerste stap in de mer-procedure is bedoeld om 
iedereen te informeren over het voornemen van de gemeente om een OER op te stellen voor de omgevingsvisie en 
om daarnaast iedereen de mogelijkheid te geven om te reageren op de voorgenomen reikwijdte en detailniveau van 
het op te stellen OER. Ook wordt de NRD benut om betrokken bestuursorganen te informeren en om advies te vragen.   

De m.e.r. -procedure bestaat uit de volgende stappen:  
1. Openbare kennisgeving van het voornemen om een OER op te stellen voor de (ontwerp) strategische 

omgevingsvisie. Hierbij wordt aangegeven hoe iedereen op de NRD kan reageren. 
2. Raadplegen van betrokken bestuursorganen en wettelijke adviseurs over het op te stellen OER; 
3. Mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen door iedereen over de reikwijdte en het detailniveau van het op te 

stellen OER; 
4. Uitvoering van de onderzoeken en opstellen van het OER;  
5. Opstellen ontwerp strategische omgevingsvisie met gebruik van de resultaten van het OER voor het maken van 

keuzes voor de ontwerp strategische omgevingsvisie;  
6. Kennisgeving, ter inzagelegging en inspraak op het OER tezamen met de ontwerp strategische omgevingsvisie; 
7. Toetsingsadvies van de Commissie m.e.r.; 
8. Verwerken uitkomsten van inspraak en advies, en finaliseren van de strategische omgevingsvisie;  
9. Vaststelling van de strategische omgevingsvisie en OER door de gemeenteraad. 

 

4.2 Inspraak  
Voorliggende NRD ligt gedurende een periode van zes weken voor iedereen ter inzage. Iedereen kan tijdens deze 
periode schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen over de NRD bij burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dijk en Waard. In de bekendmaking van de inspraakprocedure wordt dieper ingegaan op de diverse 
inspraakmogelijkheden en de praktische zaken hieromtrent. 
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Over Arcadis 
 
Arcadis is de leidende wereldwijd opererende ontwerp- en 
consultancyorganisatie op het gebied van de natuurlijke en 
gebouwde omgeving. Wij helpen onze klanten en de 
maatschappij met doeltreffende, duurzame en digitale 
oplossingen. Wij zijn met 36.000 mensen actief die in ruim 
zeventig landen meer dan €4,2 miljard aan omzet 
genereren. Wij helpen UN-Habitat met onze mensen, die 
kennis en expertise leveren om de moeilijke 
leefomstandigheden te verbeteren in gebieden die lijden 
onder de gevolgen van klimaatverandering. 
 
www.arcadis.com 
 
 
 
 
Arcadis Nederland B.V. 

Postbus 264 
6800 AG Arnhem 
Nederland 
 
T +31 (0)88 4261 261 
 

Volg ons op 
 
  arcadis-nederland 

 
  arcadis_nl 

 
  ArcadisNetherlands 

 
 

Arcadis. Improving quality of life 

https://www.linkedin.com/company/5840/
https://www.linkedin.com/company/5840/
https://twitter.com/arcadis_nl
https://twitter.com/arcadis_nl
https://www.facebook.com/ArcadisNetherlands
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