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Toelichtine
Per l juli 2022treedt de Omgevingswet in werking. Het maken van een Omgevingsvisie is één van de
kerninstrumenten die de nieuwe wet voorschrijft. Op 26 januari 2021 stelde het college de Startnotitie
Omgevingsvisie vast (2021_BW_00085). Hierin worden de bouwstenen en het traject om te komen tot
een Omgevingsvisie beschreven. ln deze concept-omgevingsvisie zijn al deze bouwstenen
samengebracht. Na akkoord van het college wordt ook de gemeenteraad gevraagd zijn wensen en
bedenkingen over deze concept-omgevingsvisie mee te geven. Vervolgens zal dit concept uitgewerkt
worden tot een ontwerp-omgevingsvisie die ter inzage gelegd zal worden.
nteken ingen/conclusie:
het begin van de vergadering doet de heer Claas het verzoek om aan het eind van de vijf debatronden
nog een extra ronde te beleggen, waarin onderwerpen die niet passen binnen de thema's en bijbehorende
debatvragen aan de orde gesteld kunnen worden. De heer Beets steunt dit. De voorzitter geeft aan dit toe
te willen laten mits er na de vijf ronden nog voldoende tijd over is.
- Mevrouw Oosterhuis geeft aan dat haar fractie de concept-omgevingsvisie van wijzigingsvoorstellen heeft
voorzien. Gezien het late tijdstip van aanlevering bij de griffie kon het stuk geen onderdeel meer uitmaken
van de behandeling. Mevrouw Oosterhuis geeft aan het document nog te zullen delen met de rest van de
raad.
- Aan het einde van de eerste debatronde over het thema 'wonen' geeft de portefeuillehouder aan dat alle
bijdragen gemeenschappelijk hebben dat er de komende jaren meer gebouwd moet gaan worden. Verder
geeft hij aan dat er eind deze maand een analyse uitgebracht zal worden inzake de woonbehoefte. Mede op
grond hiervan zal het college tot een geactualiseerde Woonvisie komen en aan de raad voorleggen. Hierna
zal het thema een nadere uitwerking krijgen in het omgevingsplan.
- Op grond van het debat over het tweede thema (de balans tussen economie, ecologie en landschap) geeft
de wethouder aan geen aanleiding te zien om tot tekstwijzigingen over te gaan.
- Tijdens de derde debatronde over de balans tussen economie, milieu en gezondheid roept de VVD het
college op om in de visie in relatie tot het voorzorgsbeginsel nader te omschrijven hoe de afweging tussen
bescherming van de leefomgeving en ambitie tot ontwikkelen naast elkaar in de praktijk worden toegepast.
D¡t doet de fractie aan de hand van een motie, die tijdens deze voorbereidende PaW niet in stemming
gebracht kan worden en daarom getaxeerd moet worden als een wens/bedenking. De portefeuillehouder
geeft aan de tekst van de visie langs de lijnen van de motie te willen aanpassen. Naar aanleiding van
opmerkingen van de heer Beets over de bevordering van de weidevogelpopulatie verwijst de wethouder
naar een notitie van Landschapsbeheer Drenthe over het thema. Daarbij geeft hij aan elementen hieruit te
verwerken in de visie. De notitie zal gedeeld worden met de raad. Verder geeft de wethouder in reactie op
de heer Beets aan nog te overwegen om een passage in de visie op te nemen over een actieve opstelling van
de gemeente Westerveld inzake de wijziging van de Mijnbouwwet.
- Naar aanleiding van de vierde debatronde over klimaatverandering geeft de portefeuillehouder aan het
belang van isolatie een plaats te geven in de visie.
Aa

- Aan

het eind van de vijfde debatronde over de uitvoeringsagenda wijst de wethouder erop dat het
uitspreken van grote ambities voor de organisatie een toename van het aantal fte's betekent. Daarbij geeft
hij als kanttekening aan dat er in de huidige arbeidsmarkt problemen zijn voor wat betreft het werven van

- Aan

personeel.

veegronde wordt de conclusie getrokken dat het aan het college wordt overgelaten om te
bepalen of Frederiksoord aangemerkt zal worden als dynamisch dorp. Verder geeft de wethouder aan de
oost-westverbind
benoemd te willen houden in de visie.
- Tijdens de
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Aangezien er geen vragen zijn ingediend, wordt dit agendapunt tijdens deze PaW niet behandeld.
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