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Omgevingsvisie 





Themainfo - en kaarten 

Systeemkennis

 Broninfo - en kaarten 

Focus samenwerking op 
experts gemeente en 
overheidspartners, wat 
kan regionaal?

Denklijn werkschema Omgevingsvisie gemeente Culemborg, 30 mei 2017

feiten en beleid uit beleidsrapporten, collegeprogramma, structuurvisie 2030, 
perspectiefnota, begroting 2017, onderzoeksrapporten, kennis en ervaringen 
medewerkers, etc.

A BESTAANDE 
BRONNEN EN 
BELEIDSINDELIN-
GEN

ambities
collegeprogramma

2.
Alliantie  
van 
Occupatie & 
Netwerken
(ON)

3.
Alliantie 
van 
Mens & 
Maat-
schappij
(MM)

1.
Natuurlijke 
Alliantie
(NA)

Bodem, 
water en 
groen

C INTEGRALE 
KOERS 
CULEMBORG

Integreren en 
samenwerken op 
wijkniveau 

Focus samenwerking 
op bestuur/ politiek 
en belangenorganisa-
ties 

D HANDELINGS-
PERSPECTIEF

aantrekkelijk

zorgzaam

duurzaam

Keuzes/ 
combina-
ties in 
3 of 4 
scenario’s

Focus samen-
werking op 
bewoners en 
uitvoerings-
organisaties 

Haalbare systeemvisie op 
stads/ regio niveau, Omgev-
ingsvisie

F VINGER AAN 
DE POLS

Beleid/ wensen

B FEITEN-
RELAAS

Huidige situatie

Huidig beleid en wensen

Omgevingsplan, 
programma, 
vergunningen

Competenties 
versterken, budget, 
informatie en hulp-
middelen, inspiratie

Monitoren/ bijsturen/ helpen/ faciliteren

Beleid en projecten 
gemeente, coöpera-
tie, provincie, water-
schap etc.

wijkplannen en 
samenwerking met 
burgers
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Bodemsoorten

Zandgronden

Essen

duinen

Themakaart A -  Bodemopbouw en archeologie 
Archeologie

Hoge verwachtingswaarden

Vesting Breda PM?

Beemden en beekdalen

Moerige/ venige gronden

Ophogingen van oorspronkelijk 
lage gebieden

Zeeklei
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Stijging 
gemiddelde 
temperatuur 

Zachte winters, 
hete zomers ko-
men vaker voor

Jaarneer-
slag neemt 
toe

Toename 
extreme 
buien

Potentiële 
verdamping 
neemt toe

Hoeveelheid 
straling neemt 
licht toe

Kans op 
meer droge 
zomers

Verandering 
windsnelheid 
gering

Windstoten, 
hagel en on-
weer heviger

1 Overstroming ↑ ↑
2 Wateroverlast ↑
3 Hittestress ↑ ↑ ↑
4 Verdroging ↑ ↑ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑
5 Natuurbrand ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑
6 Waterkwaliteit ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓
7 Biodiversiteit ↓ ↓ ↑ ↓
8 Erosie ↑ ↑ ↑
9 Paalrot ↓ ↑
10 Windschade

11 Bodemdaling ↑ ↑ ↓ ↑ ↑

↑
 

 

= nader onderzoek nodig  

= sterke beïnvloeding 
 

= waarschijnlijk geen duidelijke relatie  

↑↑

↑↑ ↑↑

↓

      Trends/
Effecten

4
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