
Factsheet Omgevingswijzer 
 
IN HET KORT 

 
De Omgevingswijzer helpt inzichtelijk te maken hoe duurzaam en integraal een 
project of gebiedsontwikkeling is of kan zijn. Dat gebeurt op een systematische 
manier, met aandacht voor sociale, ecologische en economische duurzaamheid 
(people, planet en profit). De Omgevingswijzer faciliteert een gestructureerde 
discussie over dit onderwerp. Het instrument is speciaal ontwikkeld voor de 
grond-, weg- en waterbouwsector (GWW) en sluit aan bij de Aanpak Duurzaam 
GWW. 
 

ILLUSTRATIE 

 
 

DOEL Het doel van de Omgevingswijzer is integrale, duurzame planvorming te 
ondersteunen. Je kunt de Omgevingswijzer in verschillende fasen van een project 
of gebiedsontwikkeling toepassen en met verschillende doelen inzetten. Zo kun 
je de Omgevingswijzer bijvoorbeeld inzetten om kansen voor duurzaamheid (en 
de bijbehorende risico’s) te inventariseren, om de duurzaamheid van de huidige 
inrichting van een gebied te analyseren, om de impact van een project op de 
leefomgeving in beeld te brengen of om de duurzaamheid van verschillende 
varianten te vergelijken. 
 

DOELGROEP Partijen uit de GWW sector (inclusief stakeholders en partners) die betrokken 
zijn bij de beoordeling van duurzaamheid binnen een ruimtelijk project of 
programma.  
 

THEMA’S 
 

Binnen de Omgevingswijzer zijn 12 thema’s opgenomen, te weten:  
energie, water en klimaatadaptatie, bodem, ecologie, ruimtegebruik, ruimtelijke 
kwaliteit, welzijn en gezondheid, sociale relevantie, bereikbaarheid, 
vestigingsklimaat, investeringen, CE en materialen.  
 

PLANFASE ☒  Idee en Ambitie ☒  Visie  ☒ Plan    ☒ Uitvoering 
☒  Evaluatie / Monitoring 
 



BENODIGDE GEGEVENS  
EXPERTISE 

De Omgevingswijzer kan op de website door iedereen ingevuld worden. Aan de 
hand van de beoordeling (positief, neutraal of negatief) wordt het resultatenwiel 
automatisch ingekleurd. Het instrument wint aan kracht als het door een groep 
met mensen afkomstig uit verschillende disciplines besproken en beoordeeld 
wordt. 

METHODE EN PRODUCT De Omgevingswijzer is opgebouwd uit twaalf thema’s, die ieder zijn ingevuld met 
een aantal aandachtspunten. Op deze manier is duurzaamheid concreet gemaakt 
voor de GWW-sector. Samen met stakeholders of partners beoordeel je hoe het 
project of de gebiedsontwikkeling op elk van deze aandachtspunten scoort.  
De Omgevingswijzer presenteert de resultaten in een interactief resultatenwiel. 
Daarmee krijg je in één oogopslag een beeld van de positieve, negatieve en 
neutrale uitkomsten binnen de 12 thema’s. Je kunt de Omgevingswijzer op maat 
maken door een of meerdere aandachtspunten toe te voegen of door thema’s 
en aandachtspunten uit te vinken als deze niet relevant zijn.   
 

PRAKTIJKVOORBEELDEN Er is geen recente openbare informatie over praktijkvoorbeelden beschikbaar.  
 

ACTUALISATIE INSTRUMENT In 2018 is de Omgevingswijzer geactualiseerd. De 12 thema’s zijn in lijn gebracht 
met de thema’s van het Ambitieweb. Daarnaast zijn de teksten geactualiseerd 
met aandacht voor actuele onderwerpen zoals klimaatadaptatie, circulaire 
economie en duurzame mobiliteit. Ook technisch is de website aangepast, 
waardoor hij beter werkt op tablets. Voor de actualisatie is samengewerkt 
binnen het netwerk van de Green Deal Duurzaam GWW. Verschillende advies- 
en ingenieursbureaus, ProRail, RWS, de Unie van Waterschappen en meerdere 
medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen hebben 
meegedacht en hieraan input geleverd. 
 

BESCHOUWING 
 

De Omgevingswijzer is een procesinstrument dat een gestructureerde discussie 
over de duurzaamheid van programma’s en projecten faciliteert; een optimale 
duurzame aanpak wordt daardoor bespreekbaar gemaakt. 
  

BRON (WEBLINK) https://www.omgevingswijzer.org/ 
 

BEHEERDER Rijkswaterstaat  
LAATSTE VERSIE: JAAR 
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2018 
 

DOORONTWIKKELING Er zijn momenteel geen plannen voor aanpassing van de Omgevingswijzer.  
 

GEBRUIK INSTRUMENT Het instrument is onderdeel van de aanpak duurzaam GWW (Grond- Weg- en 
Waterbouw) en wordt ook buiten Rijkswaterstaat (RWS) toegepast.  
 

GEBRUIKSVOORWAARDEN De Omgevingswijzer kan door geïnteresseerde partijen kosteloos worden 
gebruikt. 

CONTACT https://www.omgevingswijzer.org/contact/ 
 

Factsheet Omgevingswijzer (V2.0) 
 

Deze factsheet is opgenomen in de Gids Gezonde Leefomgeving. 
Check hier de meest actuele versie: https://www.gezondeleefomgeving.nl/instrumenten 

Vragen of suggesties? Neem contact op met: helpdesk@gezondeleefomgeving.nl 
 

Informatie- en Kennispunt Gezonde Leefomgeving 
Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
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