De raad van de gemeente Westerveld;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van de Omgevingsvisie
Westerveld;
overwegende, dat overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.1.1 besluit ruimtelijke ordening bij
de voorbereiding van een structuurvisie (Omgevingsvisie) wordt aangegeven op welke wijze
burgers en maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding daarvan zijn betrokken;
in navolging daarop het ontwerp van de Omgevingsvisie Westerveld van 4 november 2021 tot
en met 1 december 2021 voor een ieder ter inzage heeft gelegen in het gemeentehuis te Diever
en via www.omgevingsvisiewesterveld.nl digitaal kon worden geraadpleegd;
in de betreffende bekendmaking de mogelijkheid is medegedeeld tot het indienen van
schriftelijke- en mondelinge zienswijzen bij de raad;
dat gedurende de termijn van de terinzagelegging 32 zienswijzen zijn ingediend;
dat in de zienswijzennota wordt ingegaan op de inhoud;
dat de hierin gemaakte afwegingen worden onderschreven en geacht worden hier te zijn
opgenomen;
dat in dezelfde bijlage een voorstel tot ambtshalve wijzigingen wordt gedaan in verband met de
motivering van de Omgevingsvisie en dat de hierin gemaakte afwegingen worden
onderschreven en geacht worden hier te zijn opgenomen;
gelet op het bepaalde in artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening;
b e s l u i t:
1. de zienswijzen genoemd in de zienswijzennota ontvankelijk te verklaren.
2. op de zienswijzen te besluiten conform de voorstellen in de zienswijzennota.
3. in te stemmen met de voorgestelde ambtshalve wijzigingen, zoals vervat in de
zienswijzennota.
4. de analoge en digitale versie van de Omgevingsvisie Westerveld met planidentificatie
NL.IMRO.1701.0000BP000000000588-0002, met in achtneming van de wijzigingen
genoemd onder de punten 2 en 3, gewijzigd vast te stellen en in die vorm analoog en
digitaal beschikbaar te stellen.
5. De structuurvisie Westerveld met planidentificatie NL.IMRO.1701.0000SvrpWesterveldVG01, welke op 26 november 2013 is vastgesteld, in te trekken
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