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NOORDOOSTPOLDER

Emmeloord, 10 december 2019.
Onderwerp

Startnotitie Omgevingsvisie Noordoostpolder
Advies raadscommissie

De fractie van SP neemt het voorstel als bespreekpunt mee terug naar de fractie.
De overige fracties adviseren positief.
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit

De startnotitie Omgevingsvisie Noordoostpolder vaststellen.
Doelstelling

Een omgevingsvisie voor de gemeente opstellen.
Inleiding

Al geruime tijd wordt gewerkt aan de implementatie van de Omgevingswet. Als raad
heeft u de leidende principes vastgesteld in oktober 2018. Ook is er een werkgroep van
raadsleden die meedenken over de invoering van de Omgevingswet.
De volgende stap is het maken van de omgevingsvisie. De omgevingsvisie is een
samenhangende visie met strategische hoofdkeuzes voor de (fysieke) leefomgeving voor
de lange termijn, circa 10 jaar.
Argumenten

1.1
Wij moeten een omgevingsvisie maken
Iedere gemeente moet een omgevingsvisie gaan maken. Dat is een opdracht uit de
Omgevingswet. Het college wil die omgevingsvisie vanaf nu gaan maken. Zij verwacht
dat de visie dan in 2022 klaar is. Dit sluit goed aan op de verplichting uit de
Omgevingswet, want daarin staat dat de visie uiterlijk in 2024 klaar moet zijn.
1.2 Vaststellen omgevingsvisie is een bevoegdheid van de gemeenteraad
De raad is het bevoegde orgaan om de omgevingsvisie vast te stellen. Daarom is het
goed dat de raad ook vooraf het proces vaststelt.
Kanttekeningen

1.1 Op dit moment geen extra financiering nodig
De omgevingsvisie valt onder het programma Noordoostpolder de Ruimte. Binnen dit
programma is geld gereserveerd voor de omgevingsvisie.
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Planning/uitvoering

Na het vaststellen van de startnotitie, volgt de uitvoering. Daarin komt nog minstens vier
keer een voorstel ter besluitvorming in de raad. Samengevat zijn dat:
1.
Een besluit over het afstemmen van de fysieke en sociale onderwerpen in de
Omgevingsvisie (waarschijnlijk 24 februari 2020):
2.
Een keuze over de thema's voor de omgevingsvisie (2020/2021);
3.
De strategische hoofdkeuzes voor de omgevingsvisie (2020/2021), en
4.
De vaststelling van de omgevingsvisie (waarschijnlijk 2022).
Daarnaast praat de raadswerkgroep omgevingswet tussendoor steeds mee over het
proces.
Bijlagen

Startnotitie Omgevingsvisie Noordoostpolder

Portefeuillehouder : W. Haagsma
Steller
: mevrouw M.E. Wierstra; 0527 63 32 75;
m.wierstra@noordoostpolder.nl
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RAAD

De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 december 2019, no.
19.0002368;

BESLUIT:

De startnotitie Omgevingsvisie Noordoostpolder vast te stellen.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 27 januari 2020.
De griffier,
___
de voorzitte

