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 Onderwerp BOVI actualisatie 

 

Voorstel 

In het kader van de bestuurlijke overdracht van het huidige naar het nieuwe bestuur, wordt 

het AB gevraagd: 

1. In te stemmen met richtinggevende perspectieven voor de actualisatie van de BOVI 

2050 zoals deze geformuleerd zijn in de informatienotitie ‘kijkrichtingen BOVI 

actualisatie’. 

2.  Kennis te nemen van de kijkrichtingen in de vorm van korte verhalen via www.bovi-

2050.nl 

 

Inleiding 

In 2019 heeft u de Blauwe Omgevingsvisie (BOVI2050) vastgesteld. Dit heeft mooie 

effecten gesorteerd; de visie geeft ons houvast, wordt veelvuldig gebruikt door onze 

partners en dient als inspiratie voor andere organisaties. Bij het vaststellen van de BOVI is 

afgesproken om het document ‘levend’ te houden; onder andere door periodiek na te gaan 

of de visie geactualiseerd dient te worden.  

 

Op 18 oktober heeft het dagelijks bestuur uitgesproken nu een momentum te zien voor 

actualisatie van de BOVI. Aanleiding zijn urgente vraagstukken en grote maatschappelijke 

ontwikkelingen op thema’s klimaat, natuur en ruimte. Voor de actualisatie van de BOVI  

heeft het dagelijks bestuur een aantal kaders meegegeven: 

 

Inhoudelijk  

• BOVI blijft de basis, de verrijking komt er ‘boven op’. Aan de BOVI ging een breed 

participatief proces vooraf met een gedegen resultaat. Dat blijft de basis. De 

actualisatie  is daarmee géén volledige vernieuwing/herijking op basis van evaluatie 

van de huidige BOVI. Het is een toevoeging van nieuwe perspectieven en aanscherping 

als antwoord op recente ontwikkelingen. 

• Het tijdsframe 2050 blijft leidend, de factor tijd kan wel worden meegenomen in de 

perspectieven. 

 

  

http://www.bovi-2050.nl/
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Proces 

• De actualisatie vindt plaats in 2023.  

• Lean & mean participatieproces; gebruik makend van huidige inzichten, intern en 

extern. 

 

Beoogd effect 

Richting geven aan de actualisatie van de Blauwe Omgevingsvisie 2050. De inzichten van 

het huidige bestuur worden meegeven aan het nieuwe bestuur, zodat zij hieraan een 

verdere invulling kan geven.  

 

Argumenten 

1.1 De richtinggevende perspectieven komen voort uit een proces waarin inzichten vanuit 

bestuur, de ambtelijke organisatie en externe experts zijn opgehaald.  

In de afgelopen maanden hebben diverse externe experts kennis gedeeld en met ons 

gereflecteerd op de BOVI, te weten Jannemarie de Jonge (rijksadviseur), Zef Hemel 

(hoogleraar Bonnema Leerstoel), Hasse Goosen (directeur CAS), Jessica den Outer 

(rechten voor de natuur) en Onno Roosenschoon (WUR, NL 2120). Deze gesprekken zijn 

gebruikt als inspiratie, voor het verruimen van onze visie en het oprekken van ons denken. 

Verder heeft een ambtelijke werkbijeenkomst plaatsgevonden waarin ongeveer 40 collega’s 

hebben meegedacht en -gewerkt. Daarop volgde een bestuurlijke inspiratiebijeenkomst 

waarbij (jeugd)bestuurders hun belangrijkste inzichten deelden om op te nemen in de 

actualisatie. Hierin zijn wij bijgestaan door ontwerpbureau H+N+S.  

 

In de bijeenkomsten is ingegaan op ontwikkelingen die niet in de BOVI staan, of worden 

aangestipt en die in de oplegger sterker moeten worden meegenomen. Zoals 

verstedelijking, invloed van klimaatextremen en de transitie landelijk gebied. Dit vertaalt 

zich in de thema's ruimte, natuur en klimaat.  

 

Kanttekeningen 

1.1 Het begrip actualisatie kan het beeld oproepen van een nieuwe koers. 

Er wordt duidelijk gesproken over een actualisatie in de vorm van een oplegger op de 

BOVI. Het gaat niet om een nieuwe koers; de BOVI blijft staan, maar wordt op drie thema's 

aangevuld. Daar is in de communicatie-uitingen expliciet aandacht voor. In de verdere 

uitwerking wordt de communicatie afgestemd op de doelgroep(en). 

 

Financiën 

De kosten voor actualisatie zijn opgenomen in de begroting (programma Implementatie 

Omgevingswet). De capaciteit die nodig is voor deze actualisatie wordt beperkt doordat het 

een bescheiden participatief proces is. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 

bestaande structuren en communicatiekanalen.  

 

Vervolg 

Bestuurlijk vervolg 

Op 6 maart draagt het huidige bestuur de kijkrichtingen over aan het nieuwe bestuur. 

Wanneer het nieuwe bestuur is geïnstalleerd, wordt met hen verdere invulling gegeven aan 

de actualisatie. Eind 2023 ligt de geactualiseerde BOVI ter vaststelling voor bij het nieuwe 

bestuur. 
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Ambtelijk vervolg 

Parallel aan het bestuurlijke proces, vindt het ambtelijk proces plaats voor de verdere 

invulling. Ook worden maatschappelijke partners betrokken. Kennis en inzichten die worden 

opgedaan door samen met partners te werken aan de urgentie vraagstukken, worden 

gebundeld en ingebracht in het proces van de actualisatie. 

 

Vervolg communicatie 

De communicatie inzet ondersteunt het inhoudelijke doel. Het op te leveren product is een 

aanvulling op de bestaande BOVI (en website). In een digitale omgeving waarin 360-

graden gebiedsfoto’s het decor vormen voor de inhoudelijke content in de vorm van tekst, 

video, kaartmateriaal en tekeningen. De drie kijkrichtingen worden zowel levendig als 

uitnodigend gepresenteerd, waardoor je als het ware in ons werkgebied ontdekt waar de 

BOVI en de herijking betrekking op heeft. De huidige 360-graden omgeving is een eerste 

concept dat gedurende het proces van actualisatie verder wordt gevuld, als opstap naar het 

eindproduct. 

De 360-graden omgeving is toegankelijk voor de bestuursleden en daarmee eveneens 

openbaar. Dit kan eventuele reacties en vragen oproepen waar we ons op zullen 

voorbereiden. In de communicatie aanpak die in ontwikkeling is, schenken we ook 

aandacht aan de interne communicatie (via onder meer een intranetpagina). Hiermee 

houden we de aandacht vast op de inwerkingtreding en consequenties van de 

Omgevingswet. En zorgen we voor bekendheid van de verrijkte BOVI.  

 

Monitoring en evaluatie 

Monitoring van het proces is vooral gericht op de gemaakte procesafspraken. Na afloop van 

het project wordt het projectproces geëvalueerd.  

Afspraken over monitoring en evaluatie worden meegenomen bij de oplevering van de 

uiteindelijke actualisatie. 

 

Advies commissie 

Wordt als bespreekstuk geagendeerd voor het algemeen bestuur van 6 maart 2023.  

 

Bijlagen 

1. Kijkrichtingen BOVI actualisatie 
2. Kamerbrief water-bodem sturend 
3. Bijlage kernpunten wetenschappelijke review kamerbrief water-bodem sturend 

 

Ondertekening 

Dijkgraaf en heemraden 

 

 

 

drs.ing. K.A. Blokland            mevrouw mr. S.H.M. Ornstein MCPm 

secretaris             dijkgraaf 
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