
 
 
 
 
 
 

Emmeloord, 29 september 2020. 
 
Onderwerp 
Procesvoorstel en Plan van aanpak Omgevingsvisie 
 
Advies raadscommissie 
[…]  
 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

 
Voorgesteld besluit 
 

1. Het Procesvoorstel Omgevingsvisie vast te stellen 

2. Kennis te nemen van het Plan van Aanpak Omgevingsvisie 

 
Doelstelling 
Het doel van het Procesvoorstel Omgevingsvisie is om vóór de start van het traject gezamenlijke 
afspraken te maken over het te doorlopen traject en de rolverdeling hierbij.  
 
 
Inleiding 
De Omgevingswet (2022) vereist van gemeenten dat zij een Omgevingsvisie opstellen. Dat is in de 
basis een integrale lange-termijnvisie voor de fysieke leefomgeving. Met de Startnotitie 
Omgevingsvisie (januari 2020) en de Keuze Omgevingsvisie (april 2020) hebben college en raad de 
eerste stappen gezet op weg naar een Omgevingsvisie voor de gemeente Noordoostpolder. Deze zal, 
naast fysieke, ook sociale ambities meenemen. Met het Procesvoorstel en het onderliggende Plan van 
Aanpak geeft u een vervolg aan de eerdere besluitvorming.  
 
Het Procesvoorstel Omgevingsvisie schetst de route die college, raad, samenleving en ambtelijke 
organisatie samen gaan bewandelen op weg naar een vastgestelde Omgevingsvisie. Het bevat een 
overzicht van de mijlpalen, stappen en rolverdeling binnen dit traject en biedt de raad daarmee zoveel 
mogelijk houvast en bijsturingsmogelijkheden.  
 
 
Argumenten 
1.1 Het Procesvoorstel Omgevingsvisie biedt gezamenlijk houvast voor raad, college, samenleving en 

ambtelijke organisatie 
Het opstellen van Omgevingsvisie is geen klassiek project met een –min of meer- voorspelbaar 
resultaat en een aantal lineaire sturingsinstrumenten. Het is een traject met volop ruimte voor 
participatie en inbreng vanuit inwoners en partners. De uitkomst krijgt daarmee een bepaalde mate 
van onvoorspelbaarheid. De visie wordt uiteindelijk beoordeeld en vastgesteld door de raad en is 
bovendien zelfbindend. Dat betekent dat de raad goed in staat moet worden gesteld om enerzijds de 
kwaliteit van het participatieve proces te bewaken, en anderzijds uiteindelijk het eigenaarschap van de 
tussen- en eindproducten op zich te nemen. Hiervoor is een heldere routekaart wenselijk.   
 
Dit procesvoorstel komt daaraan tegemoet en biedt tegelijkertijd overzicht aan andere betrokkenen bij 
het traject.  

 
1.2 Het Procesvoorstel Omgevingsvisie vormt een logisch vervolg op de eerder genomen besluiten 
Het procesvoorstel Omgevingsvisie geeft invulling aan de eerder door uw raad vastgestelde ambities 
voor de Omgevingsvisie.  
 
 



2.1 Het Plan van aanpak Omgevingsvisie is een nadere uitwerking op het Procesvoorstel  
Het Plan van aanpak bevat de uitwerking op een deel van dit Procesvoorstel (de onderdelen t/m de 
strategische koersbepaling) en aanvullende informatie over o.a. de relatie tot parallel lopende 
trajecten, de organisatie en de financiële implicaties. Ook bevat dit Plan van Aanpak wat meer 
informatie over de doorwerking van de Omgevingsvisie in  beleid, projecten en programma’s.  
 
 
Kanttekeningen 
1.1 Het traject Omgevingsvisie moet in kunnen blijven spelen op veranderingen onderweg 
Dat kan betekenen dat stappen uit het Procesvoorstel net iets anders, of op een ander moment, 
doorlopen worden. Redenen hiervoor kunnen bijvoorbeeld zijn dat het traject op die manier beter 
aansluit bij de behoefte uit de samenleving of op andere lopende trajecten. U wordt over dergelijke 
wijzigingen geïnformeerd via de Werkgroep van de Raad. Ook is het uiteraard mogelijk dat in de 
laatste uitvoeringsfase de nieuwe raad andere inzichten heeft.  
 
1.2 De uitkomsten van de participatie en de vast te stellen mijlpalen kunnen van elkaar afwijken 
De samenleving wordt breed betrokken in fase twee van het traject. Belangrijk is dat de raad de ruimte 
houdt om vanuit het algemeen belang op punten af te wijken van hetgeen uit de participatie naar 
voren is gekomen. De participatie in dit traject is raadplegend en beeldvormend van aard. Het is van 
belang hierover open en transparant te communiceren naar de samenleving.   
 
1.3 Het combineren van de fysieke en sociale koers kan in de uitwerking tot verwarring leiden 
De Omgevingsvisie vervangt straks zowel de ambities voor de fysieke leefomgeving als de sociale 
structuurvisie. Dat besluit heeft uw raad genomen bij de ‘Keuze Omgevingsvisie’. Het combineren van 
sociale en fysieke ambities levert naar verwachting voordelen op, maar vraagt ook extra aandacht, 
zowel gedurende het traject als daarna. Het fysieke en sociale domein werken, ondanks de 
overeenkomsten, vanuit een verschillende juridische basis, met een verschillend 
(beleid)instrumentarium. Dat vraagt in dit traject om continue synchronisatie en zoeken naar een 
gezamenlijk begrippenkader en abstractieniveau. Ook in de uitwerking stelt de Omgevingswet 
bepaalde vereisten aan het onderliggende beleid en de nieuwe regelgeving, die voor het sociaal 
domein niet (of slechts daar waar het de fysieke leefomgeving raakt) opgaan. Dat vraagt een zekere 
alertheid. 
 
1.4 De gevolgen van COVID19 voor de participatie zijn nog onduidelijk 
De Corona-uitbraak zal naar verwachting zeker nog tot de zomer van 2021 gevolgen hebben voor de 
wijze van participatie. We zullen hierin flexibel moeten blijven en op zoek gaan naar een passende 
combinatie van online en offline mogelijkheden. Indien er acute maatregelen worden doorgevoerd kan 
omschakelen soms enige tijd kosten en leiden tot vertraging. Zowel de gemeente als de meeste 
externe bureaus hebben hier inmiddels ervaring mee opgedaan, waardoor de vertraging naar 
verwachting beperkt kan blijven.  
 
2.1 Het Plan van aanpak loopt t/m de vaststelling van de strategische koers (mijlpaal 2) 
Voor de uitwerking van de koers tot een Omgevingsvisie (mijlpaal 3) wordt een apart Plan van Aanpak 
opgesteld, met een bijpassende begroting. Er is al wel een globale totaalraming opgesteld.  
 
Planning/uitvoering 
Hiervoor verwijzen we u naar het Procesvoorstel en het Plan van Aanpak 
 
Bijlagen 

 Procesvoorstel Omgevingsvisie 

 Plan van Aanpak Omgevingsvisie  
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris,                     de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Portefeuillehouder : Dhr. W.C Haagsma en Mw. M.C.W. Uitdewilligen 
Steller : mevrouw S. van der Werf; 0527 63 39 11; s.vanderwerf@noordoostpolder.nl 
  



 
 
 
 
 
De raad van de gemeente Noordoostpolder, 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 september 2020, no. 20.0002039; 
 
 

B E S L U I T: 
 

1. Het Procesvoorstel Omgevingsvisie vast te stellen 

2. Kennis te nemen van het Plan van Aanpak Omgevingsvisie 

 
Aldus besloten in de openbare vergadering 
 
van 9 november 2020. 
 
De griffier,             de voorzitter, 


