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Wat is de voorgeschiedenis en de concrete aanleiding van de informatie?
In 2022 treedt in Nederland de Omgevingswet in werking. Gemeenten zijn verplicht om een
Omgevingsvisie vast te stellen. Deze visie beschrijft de belangrijkste ruimtelijke keuzes over de
omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Ook is de wereld waarin we leven
continu in verandering en is het belangrijk een duidelijke koers met elkaar vast te leggen.
De gemeente Diemen is in 2020 begonnen met het opstellen van een Omgevingsvisie. Hiervoor heeft
de gemeenteraad in november 2020 een Omgevingsagenda vastgesteld. Daarin staat hoe de
gemeente stapsgewijs en via participatie met verschillende tussenproducten naar een breed gedragen
Omgevingsvisie wilde toewerken. De gemeente Diemen heeft de ontwerp-Omgevingsvisie in 2021
samen met zoveel mogelijk betrokkenen uit de Diemense samenleving gemaakt. Vanwege de
coronasituatie ten tijde van dit project is er (bijna) volledig online samengewerkt onder de noemer
“Mijn Diemen van morgen”. Ondanks deze beperking, hebben we gemerkt dat er veel bereidheid was
om mee te denken. De opbrengst van de participatie is belangrijke inbreng geweest voor de ontwerpOmgevingsvisie Diemen 2040.
De gemeente wilde bij het proces om tot een integrale koers te komen, de milieu- en
omgevingsbelangen zo goed mogelijk meewegen. Daarom is ervoor gekozen, om parallel een
Milieueffectrapport (MER) te laten opstellen.
De ontwerp-Omgevingsvisie en het bijhorende milieueffectrapport zijn inmiddels gereed en dienen ter
inzage te worden gelegd. Zo kan iedereen de documenten inzien en erop reageren.

Planning
De ontwerp-Omgevingsvisie Diemen 2040 en het bijbehorende milieueffectrapport worden ter inzage
gelegd van 24 september t/m 5 november 2021. Hierna wordt de Omgevingsvisie definitief gemaakt
en bieden we deze in januari 2022 aan de gemeenteraad aan.
Ligt aan de informatie een collegebesluit ten grondslag?
Ja
Samenvatting
Diemen kiest tot 2040 voor een heldere scheiding tussen het stedelijke gezonde dorp en het groene
buitengebied. In het stedelijke gezonde dorp zoeken we ruimte voor verschillende maatschappelijke
opgaven, zoals de grote behoefte aan betaalbare woningen en tevens voorzieningen zoals
sportvoorzieningen, scholen, recreatieve voorzieningen en zorgvoorzieningen. We zetten in op een
gezonde, leefbare en duurzame leefomgeving met voldoende ruimte voor groen en water in de wijken
die gebruikt kunnen worden door mens, plant en dier. We zetten verder in op ontmoeting en
verbinding door het maken en verbeteren van ontmoetingsplekken in elke buurt en aantrekkelijke
wandel- en fietsroutes. We vinden het belangrijk dat het buitengebied groen en rustig blijft en geen
onderdeel gaat worden van het bebouwde gebied. In het buitengebied van Diemen kun je namelijk
juist aan de stedelijke drukte ontsnappen, recreëren, rust vinden en ontspannen in het groen en de
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natuur. In het buitengebied zoeken we de balans tussen natuur, kleinschalige recreatie,
bereikbaarheid, klimaatadaptatie en energieopwekking.

Uitnodiging informatieve avond raad
Tijdens een informatieve raadsvergadering in november staat de ontwerp-Omgevingsvisie
Diemen 2040 en het bijbehorende Milieueffectrapport op de agenda.
Ter inzage in iBabs
Bij de stukken van de commissie Fysiek Domein op 21 september 2021
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