Factsheet Omgevingswijzer
DOEL

Het bevorderen van de communicatie, bewustzijn en discussie rondom
duurzaamheid. Daarnaast helpt de Omgevingswijzer de ontwikkeling van een
gezamenlijk probleemperspectief. Het geeft inzicht in de ecologische, sociale en
economische duurzaamheid van een programma of project.

ILLUSTRATIE

BESCHRIJVING METHODE

PRODUCTEN

SOORT INSTRUMENT
PLANFASE
SCHAALNIVEAU
KWALITATIEF / KWANTITATIEF
THEMA’S
MILIEU/BRONNEN

GEZONDHEIDSBEVORDERING
SOCIALE KWALITEIT

NATUUR EN WATER

DUURZAAMHEID

Met de Omgevingswijzer is een ruimtelijk programma of project te analyseren op
duurzaamheid. Aan de hand van een vragenlijst wordt de invloed (negatief of
positief) van het programma of project op 12 verschillende thema’s van People,
Profit en Planet besproken en beoordeeld. Per thema zijn er 4 á 5 vragen.
Een ‘resultatenwiel’ met de 12 thema’s waarin bij elk thema bij een positief effect
groen en bij een negatief effect rood kleurt. Dit wordt voor elke vraag bij een thema
gestapeld weergegeven.
Beschrijving van de argumenten voor een positief of negatief effect per thema.
Checklist; discussietool
Initiatief
Ontwerp
Uitwerking
Realisatie
Evaluatie/Monitoring
Woning
Wijk
Gemeente
Provincie
Nationaal
Kwalitatief
Semi kwantitatief
Kwantitatief
Externe veiligheid
Geluid
Luchtkwaliteit
Hinder
Beweging
Veiligheid
Sociaal welzijn
Bereikbaarheid
Voorzieningen
Werkgelegenheid
Bodem
Ecologie en biodiversiteit
Groen
Water
Energie en materialen
Ruimtegebruik

EFFECTMAAT
TOETSING AAN EEN NORM
BENODIGDE GEGEVENS
VOORWAARDEN
VOORDELEN

NADELEN

UITVOERING

CONTACT
BRON (WEBLINK),
INTRODUCTIEJAAR

VOORBEELDEN
LITERATUUR
EVALUATIE INSTRUMENT

OPMERKINGEN

VERSIE

Ruimtelijke kwaliteit
Positieve of negatieve invloed
Nee
Er moet verschillende expertise aanwezig zijn om de invloed op de diverse thema’s
te kunnen schatten.
Faciliteert een gestructureerde discussie;
Geeft inzicht in de duurzaamheid van programma’s en projecten;
De optimale duurzame aanpak wordt bespreekbaar gemaakt.
De mate van invloed kan niet aangegeven worden;
Alle deelvragen tellen even sterk mee; weging kan niet aangegeven worden in het
resultatenwiel. De toelichting met de beschrijving van de argumenten is hierdoor
belangrijk en noodzakelijk.
Er wordt geen absoluut oordeel over de duurzaamheid gegeven; verschillende
projecten kunnen niet met elkaar vergeleken worden.
De vragenlijst kan op de website door een ieder ingevuld worden. Aan de hand van
de beoordeling (positief of negatief) wordt het resultatenwiel automatisch
ingekleurd. Het instrument wint aan kracht als het door een groep bestaande uit
verschillende disciplines besproken en beoordeeld wordt.
Er is een handleiding beschikbaar.
Rijkswaterstaat (Annemiek Tromp); contact: omgevingswijzer@rws.nl
De Omgevingswijzer is geïmplementeerd vanuit Rijkswaterstaat.
Zie: https://www.omgevingswijzer.org
2014
Brochure Omgevingswijzer (pdf 0,15 MB, februari 2014)
Handleiding Omgevingswijzer (pdf 0.6 MB, september 2015)
Special Groen in Geel over Omgevingswijzer (pdf 2 MB, augustus 2012)
In de zomer van 2015 is de bestaande versie van de omgevingswijzer geëvalueerd.
Naar aanleiding van die evaluatie is het instrument vernieuwd en verbeterd. De
vragen zijn aangepast met nieuwe inzichten over maatschappelijke
ontwikkelingen/vigerend beleid en aangepast aan gebruikerswensen. Ook is de
volgorde van de thema’s iets aangepast zodat de Omgevingswijzer beter aansluit op
het Ambitieweb.
De Omgevingswijzer is opgenomen in de Werkwijzer Aanleg (WWA) van
Rijkswaterstaat. Dit betekent dat het instrument verplicht toegepast moet worden
in ieder project.
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