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Inleiding
Deze verklarende woordenlijst geeft uitleg bij een aantal termen uit de toekomstvisie. Hierdoor kan
de visie zelf kort en bondig blijven. Deze uitleg is bedoeld om duidelijker te maken hoe de visie zich
verhoudt tot bestaande beleidsthema’s. Dit helpt ook de visie concreet en uitvoerbaar te houden.
Per beleidsthema is aangegeven:
•
•
•

Wat bedoelen we met dat thema
Welk beleid is er voor dat thema (op moment van opstellen, actueel houden)
Welke ketenpartners/vakgebieden horen hier bij?

De woordenlijst is een aanvulling op Omgevingswet Afdeling 1.2 toepassingsgebied en doelen, en de
begrippenlijst in de bijlage bij artikel 1.1 van deze wet, en dient in samenhang daarmee gelezen te
worden.

Erfgoed (incl. archeologie)
Cultureel erfgoed omvat volgens de Omgevingswet: monumenten, archeologische monumenten,
stads- en dorpsgezichten, cultuurlandschappen en, voor zover dat voorwerp is of kan zijn van een
evenwichtige toedeling van functies aan locaties in het omgevingsplan, ander cultureel erfgoed als
bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet. Cultureel erfgoed wordt beschermd door de Erfgoedwet
en de Omgevingswet.

Beleid:
•
•
•

Kadernota Erfgoed; vastgesteld Raad 4 juli 2012; geeft op hoofdlijnen status aan het erfgoed
van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Beleidskaart archeologie; vastgesteld 2012, herzien in 2021; geeft aan in welke gebieden de
archeologische waarden moeten worden beschermd door een onderzoeksplicht
Beleidsnota Cultuurhistorie; vastgesteld Raad januari 2018; bevat inventarisaties van te
beschermen cultuurhistorische objecten

Verordeningen en andere toetsingskaders:
•
•
•
•

Erfgoedverordening; vastgesteld Raad 4 juli 2012
Paraplubestemmingsplan Cultuurhistorie (vastgesteld
Paraplubestemmingsplan archeologie (planning eind 2021)
Vigerende bestemmingsplannen (regels archeologie)

Gezondheid en leefomgeving
De bescherming en verbetering van het leefmilieu, en het in stand houden van een veilige en
gezonde fysieke leefomgeving, zijn maatschappelijke doelen van de Omgevingswet.
Bodegraven-Reeuwijk benadert de gezonde leefomgeving vanuit het begrip Positieve Gezondheid.
Positieve gezondheid is een benadering binnen de gezondheidszorg die niet de ziekte, maar een
betekenisvol leven van mensen centraal stelt. De nadruk ligt op de veerkracht, eigen regie en
het aanpassingsvermogen van de mens en niet op de beperkingen of ziekte zelf.
Een veilige leefomgeving is net zo belangrijk als een gezonde leefomgeving. Regie voeren over je
eigen leven en de veerkracht hebben om met de psychische, lichamelijke en sociale uitdagingen van
het leven om te gaan liggen dichter bij dan je denkt.
Positieve gezondheid gaat over een andere kijk op gezondheid breder dan alleen de afwezigheid van
ziekte. Vanuit de zes dimensies, gezondheid, zingeving en kwaliteit van leven benaderen vraagt om
een integrale aanpak.
De Omgevingswet gaat over hoe we de leefomgeving van burgers zo veilig en gezond mogelijk
kunnen inrichten. Deze integrale benadering vergt een goede afweging van diverse belangen van
groepen burgers en ondernemers. Alle relevante factoren in deze integrale aanpak in de
omgevingsvisie en Positieve gezondheid vragen om verbinding.
De Omgevingswet gaat over hoe inwoners (willen) samenleven en welke invloed zij op hun
leefomgeving en Positieve Gezondheid hebben op het gebied van eigen regie, kwaliteit van leven en
zingeving. Al deze aspecten en dimensies komen samen bij ruimtelijke ordening, milieu, verkeer en
vervoer, bouwen, economie, natuur, zorg, welzijn, welbevinden, scholing participatie, meedoen en
ertoe doen.

Met gezondheid bedoelen we: een gezonde fysieke leefomgeving (luchtkwaliteit, geluidhinder,
bodemverontreiniging, woonruimte/leefomgeving, etc. Kleine overlap / samenhang met
klimaatadaptatie, m.n. hittestress) en een gezonde sociale leefomgeving (welzijn, mentale
gezondheid, beweging, sociale samenhang, positieve gezondheid, etc. etc.)
Beleid:
•
•

Schone lucht akkoord; getekend door B&W, 2021
Uitvoeringsplan Schone lucht akkoord; vastgesteld B&W 2021

Verordeningen en andere toetsingskaders
• Verordening Geurhinder en veehouderij gemeente Bodegraven-Reeuwijk; vastgesteld Raad
12 december 2012

•
•
•
•

Bodemkwaliteitskaart en Nota Bodembeheer Midden-Holland en Zoetermeer; vastgesteld
Raad 21 september 2016. Wordt in 2021 herzien.
Beleidsregel Hogere Waarden Wet geluidhinder regio Midden-Holland; vastgesteld B en W
29 mei 2012; sindsdien herzien.
Beleidsregel Geluidbeleid Bedrijven Doortocht; vastgesteld Raad 6 maart 2013;
etc.

Ketenpartners/vakgebieden:
•

GGD, ODMH, sociaal domein

Inclusieve samenleving/mensen met beperkingen
Een inclusieve samenleving is een samenleving waarin mensen volwaardig kunnen participeren.
Participatie kan worden onderverdeeld in arbeidsparticipatie, maatschappelijke participatie en
sociale participatie. Onder maatschappelijke participatie verstaan we vrijwilligerswerk, mantelzorg,
het volgen van onderwijs en dagbesteding. Onder sociale participatie verstaan we deelname aan het
maatschappelijke verkeer via informele sociale contacten (contacten met kennissen, buren,
vrienden, familie) en via georganiseerde sociale participatie (deelname aan (sport en
cultuur)verenigingen, belangenorganisaties, godsdienstige organisaties).Hiermee bedoelen we:
•
•

Beleid: (landelijk) VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
Uitvoering: Actieprogramma Toegankelijkheid

Klimaatadaptatie
Klimaatadaptatie is het aanpassen van de leefomgeving aan klimaatverandering. Dit om de gevolgen
van heftige regen, toenemende hitte en droogte en een stijgende zeespiegel te verminderen.
Beleid:
•
•
•

Deltaplan Ruimtelijke adaptatie 2018 (plan van alle overheden samen)
Strategie Klimaatadaptatie en scenario's, vastgesteld 24 juni 2020
Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vastgesteld 26 mei 2021,

Verordeningen en andere toetsingskaders:
•
•

LIOR
Convenant Klimaatadaptatief bouwen, ondertekening besloten op 13-7-2021

Ketenpartners /vakgebieden:
•

o.a. Hoogheemraadschappen, GGD, VRMH, ODMH, Greenport, LTO, Natuur- en
milieuorganisaties en wooncorporaties

Natuur
Hiermee bedoelen we de natuurlijke eigenschappen van omgeving, en de intrinsieke waarde
daarvan. En met name de bescherming van beschermde soorten en het beheer van natuurgebieden.

Beleid: komt grotendeels van Rijk en provincie.
Ketenpartners/vakgebieden: provincie, gebiedstafel Nieuwkoopse Plassen, agrarisch natuurbeheer,
etc.

Omgevingsveiligheid
Bij omgevingsveiligheid gaat het om de risico’s van het gebruik en transport van gevaarlijke stoffen,
de veiligheid van inrichtingen en de veiligheid van nieuwe, zich snel ontwikkelende technologieën.
Het gaat om de “feitelijke” risico’s, met soms grote onzekerheden, én om gepercipieerde risico’s.
(bron: RIVM)
Beleid:
•
•
•

Visie Externe Veiligheid Bodegraven-Reeuwijk 2013. Aanvulling nodig i.v.m. omgevingswet,
is in de maak.
aangenomen motie Schaliegas; vastgesteld Raad 5 maart 2014: besluit dat boren naar
schaliegas niet wenselijk is;
ontwerprichtlijnen VRHM (zie brief VRHM)

Ketenpartners /vakgebieden:
•

VRHM, ODMH

Ondergrond
Hiermee bedoelen we alles onder het maaiveld: de bodem, het grondwater, en de natuurlijke
systemen in de ondergrond. We maken gebruik van de ondergrond op allerlei manieren:
•
•
•
•
•
•

Om landbouw te bedrijven
Om infrastructuur aan te leggen (kabels en leidingen)
Om gebouwen en straten op te bouwen
Om drinkwater te winnen
Om warmte en koude uit te halen en op te slaan
Etc.

Beleid
•

Er is geen apart beleid voor de ondergrond. Veel beleid heeft wel te maken met de
ondergrond: woningbouw, energie, landbouw, klimaatadaptatie, etc. Dit is meestal niet op
elkaar afgestemd, waardoor het onder de grond vaak vrij vol is. Soms gaat dit in de
uitvoering mis: Bijvoorbeeld kunnen bomen die nodig zijn tegen hittestress niet geplant
worden omdat de ondergrond vol ligt met kabels en leidingen. Op drukke plekken kan het
handig zijn om de ondergrond beter in kaart te brengen, zo pakt de gemeente de regie.

Ketenpartners /vakgebieden:
•

ODMH, waterschappen

Sociaal Domein
Onder de term 'sociaal domein' verstaan we alle inspanningen die de gemeente verricht rond werk,
participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd, op basis van de Wmo 2015, de Participatiewet,
Jeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.
Beleid:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beleidskader Sociaal domein 2014
Routekaart Sociaal Domein 2020
Subsidieprogramma 2021 (jaarlijks)
Nota Schuldhulpverlenging
Nota
Nota Wet Inburgering
Nota Maatschappelijke zorg?
Nationaal Preventieakkoord
Regionaal programma Midden-Holland Sociaal Domein 2020-2021

