Omgevingswaarden: een kansrijke tool voor
gemeenten
Een verkenning naar de toepassing van
lokale omgevingswaarden en de effecten
hiervan op BRZO-bedrijven
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Conclusie BRZO-bedrijven en
omgevingswaarden
De gevolgen en consequenties voor BRZO-bedrijven

Naast deze verschillende rollen zijn er diverse kansen
en meerwaarden die omgevingswaarden kunnen

zijn verbonden aan de manier waarop gemeenten de
omgevingswaarden gebruiken (de drie rollen). BRZO-
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Conclusie gemeentes: geen zicht op
omgevingswaarden

Expertise TAUW
TAUW heeft al veel kennis op het gebied van de
Omgevingswet en is bezig met een aantal projecten
omtrent dit thema (zoals het maken van een
omgevingsvisie). TAUW zou de gemeenten kunnen
assisteren bij het formuleren van deze
omgevingswaarden, als verbindende factor tussen
visieniveau en het concrete planniveau. Uit de
interviews is gebleken dat gemeenten voorzichtig
zullen omgaan met omgevingswaarden. TAUW zou in
deze context de meerwaarde en kansen van
omgevingswaarden kunnen benadrukken. Tot slot
heeft TAUW een grote business unit “Industrie” en het
gebruik van lokale omgevingswaarden kan kansen
bieden om bedrijven hierover te informeren en
adviseren.

