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Omgevingsvisie 
Nu de inmiddels ook de tweede week van de omgevingsvisie achter de rug is – wordt het belangrijk 
om de volgende stap concreet te maken. Steeds duidelijker wordt de veelomvattendheid van de 
omgevingsvisie. Daarom is het belangrijk om een goede structuur aan te brengen in de behandeling 
door de raad. De raad moet zich bewust zijn van de keuzes die worden gemaakt en ruimte krijgen om 
hier richting in aan te geven.  
 
Behandeling van het halffabrikaat  
Op dit moment wordt de concept-omgevingsvisie afgewerkt. Dit is een “halffabrikaat”. De concept-
omgevingsvisie is geen stuk dat de raad kan vaststellen. De concept omgevingsvisie wordt op basis 
van de opmerkingen van de raad nog aangescherpt door het college voordat deze als ontwerp-
omgevingsvisie in procedure wordt gebracht. Traditionele behandeling (voor of tegen stemmen) past 
niet bij de behandeling vaneen halffabrikaat. Wat de raad in deze fase vaststelt is zijn reactie vast op 
het stuk. De vraag is hoe we dat organiseren. 
 
Op dit moment is de gedachte dat er in april oordeelsvormend met de raad een gesprek van 
minimaal 1 avond is - waarbij de concept omgevingsvisie een onderlegger / het halffabrikaat is.  
Het oordeelsvormend gesprek daarover kan (bijvoorbeeld met een onafhankelijke gespreksleider) 
aan de hand van een aantal van te voren in overleg met de werkgroep omgevingswet te selecteren 
thema’s plaatsvinden. De gespreksleider moet zorgen dat duidelijk wordt geconcludeerd wat waar 
de concept omgevingsvisie nog moet worden aangepast of aangescherpt.  
Het verslag van het oordeelsvormende gesprek kan dan  als een richtinggevend document via een 
raadsvoorstel in de raad worden vastgesteld (eventueel met moties/amendementen).  
 
Verdere traject 
Het college bereidt naar aanleiding van de uitkomst van deze raadsvergadering de ontwerp-
omgevingsvisie voor. Daarna volgt nog de formele zienswijze procedure (zoals bij 
bestemmingsplannen) én vaststelling door de raad. In de huidige planning zou het ontwerp voor de 
zomer in de raad behandeld moeten worden en de vaststelling van het definitieve plan in december. 
Mogelijk schuift deze planning, onder andere door deze aanpak, nog iets op. 
 
Vraag aan de regiegroep 
De griffier opdracht te geven dit proces in overleg met het college en de werkgroep omgevingswet 
verder uit te werken. 


