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Onderwerp

Proces naar omgevingsvisie

Behandeling in commissie
Niet van toepassing.
Kennisnemen van:
Nadere inrichting van proces naar omgevingsvisie.
Aanleiding
In 2020 wordt de beleidsontwikkeling van verschillende projecten geraakt door de
omstandigheden van de corona-pandemie. In één van die projecten wordt uw omgevingsvisie
voorbereid. Die voorbereiding hangt samen met de projecten voor andere beleidsnota's over de
fysieke leefomgeving. Vanwege deze omstandigheden en voor de juiste samenhang in het beleid
willen we het goede gesprek voeren. Dat betekent ook dat we de tijd willen nemen die nodig is
voor samenspraak.
Kernboodschap
Het proces dat leidt tot de omgevingsvisie van Meierijstad wordt nader ingericht.
Ons college richtte zich nog op het behandelen van ons voorstel aan uw raad in een
collegevergadering van november 2020. Dat zou een voorstel zijn waarbij uw raad beslist om het
ontwerp van de omgevingsvisie ter inzage te leggen. Dan zouden mensen in een periode van
december 2020 tot februari 2021 zienswijzen kunnen indienen. Uw raad mocht dan lente 2021
een voorstel voor de definitieve omgevingsvisie verwachten.
Sinds de lente van 2020 zijn we beperkt in de grootte en de vorm van participatiebijeenkomsten
en overleg. Dat heeft consequenties. Voor de omgevingsvisie was het de bedoeling om meerdere
bijeenkomsten van het zogenoemde BuitenLab Omgevingswet te houden. Het virtuele alternatief,
namelijk de sessies van het ThuisLab Omgevingswet, bevordert het goede gesprek niet optimaal.
Hetzelfde speelt in de voorbereiding van bijvoorbeeld de deelproducten van het project Vitaal
buitengebied, bij de duurzame mobiliteitsvisie en de sociaal-economische visie. Daarom past ons
college graag het proces aan dat leidt tot de omgevingsvisie. Dat voorkomt dat de kwaliteit van
participatie, van samenwerking en van beleidsresultaat teveel onder druk staan.

We richten ons er nu op om eind 2020 een versie van de omgevingsvisie als een voorontwerp te
delen met uw raad en met partners en publiek. De komende maanden verbeteren we in overleg
die omgevingsvisie. We hopen ook met uw agendacommissie te bespreken hoe uw leden goed
betrokken raken bij deze voltooiing van de omgevingsvisie. Vervolgens kan ons college in 2021
een voorstel aan uw raad uitbrengen over de omgevingsvisie.
Dat we de tijd nemen om het goede gesprek te voeren, doet niets af aan de urgentie van een
omgevingsvisie. Maar doordat we toch in 2020 een beleidsdocument presenteren (zij het als
voorontwerp), beantwoorden we aan de gevoelde behoefte aan een strategische achtergrond
voor allerhande beslissingen over ruimtelijke en verwante dossiers.
Communicatie
Met de extra gelegenheid voor participatie en overleg zoeken we actief partners en inwoners op
om de omgevingsvisie te voltooien.
Participatie
In de laatste maanden van 2020 en de eerste van 2021 organiseren we extra sessies voor
participatie. Onze projectmedewerkers zijn ook van harte bereid om bij partners op bezoek te
gaan om daar het goede gesprek te voeren.
Duurzaamheid
Het belang van duurzaamheid is één van de richtingwijzers die uw raad heeft meegegeven in het
zogenoemde koersdocument voor de programmalijn Veranderopgave Omgevingswet. Dat ziet u
terug in de omgevingsvisie (en in de andere beleidsdocumenten uit dit project).
Financiën
Er is een budget voorzien om onze gemeente voor te bereiden op de Omgevingswet. De lasten
van deze beleidsontwikkeling worden gedekt uit dat budget.
Planning
De bestuurlijke behandeling van de ontwerpomgevingsvisie verschuift naar het voorjaar van 2021.
Die van de zienswijzennota en de omgevingsvisie naar het najaar van 2021.
Bijlage(n)
Ter inzage documenten
Met vriendelijke groet,
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