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_________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 
De aanpak van fase 3 van de omgevingsvisie. 
 
Inleiding 
Over fase 1 en 2 van de Omgevingsvisie, de bouwstenennotitie en de concept-omgevingsvisie, heeft 
besluitvorming door uw raad plaatsgevonden. We zijn inmiddels gestart met fase 3, de laatste fase 
van dit planvormingstraject, en willen uw raad informeren over de activiteiten die daarbij nog plaats 
gaan vinden. 
 
Informatie 
Fase 3 van de omgevingsvisie bestaat uit het opstellen van de ontwerp-omgevingsvisie en het proces 
tot vaststelling van de omgevingsvisie. Hiervoor zullen de volgende activiteiten plaatsvinden. 
 
Doorvertaling van de aangenomen moties van uw raad over de concept-omgevingsvisie in de 
ontwerp-omgevingsvisie (over conflicten hierbij ontvangt u binnenkort een aparte RIB) 
- Uitdagingsrecht 
- Toelichting definiëring infrastructuur 
- Autovrij en vergroend centrum 
- Verbetering OV nabij voorzieningen 
- Splitsing A58-zone 
- Schuifruimte Tijvoort-Noord 
- Windmolenbuffers natuurgebieden  
U krijgt hierover nog een afzonderlijke RIB. 
 
Doorvertaling van toezeggingen aan uw raad in de ontwerp-omgevingsvisie, het proces van de 
omgevingsvisie en/of het proces van de omgevingswet: 
- Nadere toelichting spelregel verantwoording participatie 
- Nadere toelichting toetsen op Global Goals 
- Debat adviesrecht/delegatiebesluit voor invoering omgevingswet 
- Fysieke gebiedsgesprekken voor volgende versie omgevingsvisie 
- Gebiedsgesprek Veertels 
- Wijzigen landbouw van hoogproductief naar toekomstbestendig (economisch renderend en  
  ecologisch verantwoord) 
- Inzichtelijk maken hoe moties en toezeggingen zijn verwerkt 
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Ambtelijke botsproef 
Aan de hand van een aantal concrete initiatieven wordt ambtelijk gekeken of de omgevingsvisie 
voldoende duidelijk is en handvatten biedt om concrete initiatieven te kunnen beoordelen. Biedt de 
omgevingsvisie inderdaad die ruimte, die we in de toekomst willen bieden. Beschermt de 
omgevingsvisie de kwaliteiten die we belangrijk vinden. 
 
Digitalisering omgevingsvisie 
Uitgangspunt is dat onze omgevingsvisie digitaal beschikbaar is. Wij willen dat onze omgevingsvisie 
via een publieksvriendelijke gisviewer digitaal in te zien is. Deze zal gemaakt worden na vaststelling 
van de omgevingsvisie. Tijdens de procedure en op ruimtelijke plannen zal nog met de analoge versie 
(pdf) gewerkt worden. Te zijner tijd wordt de omgevingsvisie ook gekoppeld aan het DSO (Digitaal 
Stelsel Omgevingswet). 
 
Vervolg 
We koersen op  vaststelling van de omgevingsvisie in de raadsvergadering van december 2021. Dit 
vergt een strakke planning, mede gelet op de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar.  
 
Het proces om te komen van tot een definitief vast te stellen omgevingsvisie moet verlopen volgens 
artikel 3.4 AwB. Dit betekent dat de ontwerp-omgevingsvisie minimaal 6 weken ter inzage dient te 
liggen om iedereen in de gelegenheid te stellen om een zienswijze bij uw raad in te dienen. Wij gaan 
tijdens deze terinzagelegging een inloop- c.q. informatiebijeenkomst organiseren. Daarbij zullen wij 
inwoners, ondernemers en belanghebbenden actief uitnodigen. Deze bijeenkomst zal fysiek worden 
georganiseerd, waarmee we tegemoet komen aan de wensen van uw raad om meer mensen te 
betrekken. Uiteraard met in acht name van de dan geldende coronaregels. We verwachten dat deze 
bijeenkomst half september zal plaatsvinden. 
 
De extra bijeenkomst die voor Veertels aan uw raad is toegezegd, zal in een hybride vorm (deels 
fysiek en deels digitaal) georganiseerd worden. Dit is nodig om aan de nu geldende coronaregels te 
kunnen voldoen. In het kader van de beeldvorming wordt uw raad in de gelegenheid gesteld om deze 
bijeenkomst digitaal bij te wonen. Dit, om zoveel mogelijk ondernemers de gelegenheid te bieden 
fysiek aan te sluiten binnen de capaciteit die de raadszaal heeft. Deze bijeenkomst vindt begin juli 
plaats om tijdig de resultaten in de ontwerp-omgevingsvisie te kunnen vertalen. 
 
In de raadsvergadering hebben wij gesuggereerd om het inwonerpanel nog een keer te betrekken. 
Bij nader inzien hebben wij besloten om dat niet te doen. Ons college heeft geen prangende vragen 
meer, die wij aan onze inwoners willen voorleggen voordat we tot besluitvorming over gaan. In 
plaats daarvan willen we met de hierboven genoemde uitgebreide fysieke inloop- en 
informatiebijeenkomst proberen nog zoveel mogelijk mensen te bereiken. 
 
Communicatie 
Voor de bijeenkomst Veertels zullen de Rielse ondernemers per brief en mail worden uitgenodigd. 
Communicatie met betrekking tot de ter inzaggelegging van de ontwerp-omgevingsvisie zal 
plaatsvinden volgens de gebruikelijke en wettelijk voorgeschreven kanalen. Wij spannen ons extra in 
om via het Goirles Belang en social mediakanalen de terinzagelegging en de informatiebijeenkomst 
onder de aandacht te brengen. 
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