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Voorstel
1.

Het bestuurlijk Plan van Aanpak Omgevingsvisie vast te stellen.

Samenvatting
Het Bestuurlijk Plan van Aanpak (PvA) beschrijft de wijze waarop we in Hilversum de Omgevingsvisie
willen voorbereiden. De Omgevingsvisie vloeit voort uit de Omgevingswet die per 1januari 2021 van
kracht wordt. Het PvA beschrijft de leidende principes zoals die eerder met de raad zijn gedeeld in 2017.
Een analyse van het Coalitie-akkoord in het licht van de Omgevingswet, het beleid van rijk, provincie,
regio en waterschap en de wijkanalyses leidt tot een voorlopige inhoudsopgave.
In de geest van de Omgevingswet besteden we in het PvA veel aandacht aan het proces en de participatie.
Vanwege het integrale karakter van de Omgevingsvisie raakt de voorbereiding van de Omgevingsvisie aan
de portefeuilles van alle leden van het college van B&W (inhoudelijk en/of qua wijkverantwoordelijkheid).

Inleiding
De verplichting tot het maken van een Omgevingsvisie vloeit voort uit de Omgevingswet. De
gemeenteraad heeft in 2017 de ambitie uitgesproken om een Omgevingsvisie vast te stellen voor 1 januari
2021, het moment waarop de Omgevingswet van kracht wordt. Ook actuele opgaven op het gebied van
energie, klimaat, wonen, biodiversiteit, werken en mobiliteit zijn aanleiding om na te denken over de
toekomstige inrichting van Hilversum. De Omgevingsvisie vervangt bij vaststelling in ieder geval de
Structuurvisie Hilversum 2030.

Probleemstelling/doel
We willen voor 1 januari 2021 kunnen beschikken over een vastgestelde Omgevingsvisie om goed
voorbereid te zijn op de Omgevingswet en richting te kunnen geven aan de opgaven die we de komende
jaren op ons af zien komen.
Het participatie-proces is erop gericht om te komen tot een breed gedragen Omgevingsvisie. Duidelijke
indicatoren daarvoor zijn:
1.
veel voorstellen/ideeën tijdens het proces vanuit de stad voor de realisatie van de ambities in de
Omgevingsvisie;
2.
een ruime meerderheid bij vaststelling van de Omgevingsvisie door de gemeenteraad;
3.
een beperkt aantal zienswijzen.

Argumenten

1. Met het vaststellen van het bestuurlijk Plan van Aanpak wordt het proces en de ambities om te komen
tot een Hilversumse Omgevingsvisie vastgelegd voor inwerkingtreding van de Omgevingswet. In het Plan
van Aanpak is opgenomen een tijdsplanning, de participatie op hoofdlijnen en een concept
inhoudsopgave. De participatie met de samenleving krijgt in de geest van de Omgevingswet veel
aandacht. Ook is reeds een verkenning uitgevoerd om met de Omgevingsvisie in vulling te geven aan
doelen uit het coalitieakkoord. Eveneens zijn de doelen uit het coalitieakkoord vergeleken met de ambities
van rijk, provincie, waterschap en regio.

Kanttekeningen
1.
Het bouwen aan een Omgevingsvisie is vanwege het integrale karakter een complex proces, intern
binnen de gemeentelijke organisatie, qua politiek-bestuurlijke besluitvorming en extern in de vorm van de
participatie met vele verschillende stakeholders. De concrete deadline van 1 januari 2021 vraagt om een
zorgvuldige strakke planning en organisatie van het proces.

Financiën, middelen & capaciteit
Voor het Programma Implementatie Omgevingswet zijn eerder middelen gereserveerd. De voorbereiding
van de Omgevingsvisie valt binnen het budget dat daarvoor beschikbaar is gesteld

Uitvoering
Het bouwen aan de Omgevingsvisie start na vaststelling van het Bestuurlijk Plan van Aanpak door de
gemeenteraad. Daarna zijn drie participatieblokken voorzien, te weten:
•
Oktober/november, verkenning van de opgave
•
Februari/maart 2020, verkenning oplossingen
•
Zomer 2020, verkenning keuzes (tevens inspraakperiode)
•
Voor 1 januari 2021, vaststelling Omgevingsvisie
Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris,
de burgemeester,

D. Emmer

P.I. Broertjes
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