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NOORDOOSTPOLDER

Emmeloord, 26 juli 2022.

Onderwerp
Participatieplan fase 3 Omgevingsvisie

Advies raadscommissie
Hamerstuk

Aan de raad.
Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit

1. Het Participatieplan vast te stellen voor fase 3 van de Omgevingsvisie.

Inleiding
Het proces richting de Omgevingsvisie, zoals vastgesteld op 9 november 2020, kent drie mijlpalen:

1. Strategische Opgaven (vastgesteld op 1 maart 2021);
2. Strategische Koers (vastgesteld 31 januari 2022);
3. Omgevingsvisie (verwachting besluitvorming medio 2023).

We zitten nu in de derde fase. De vorige fasen kenden een participatietraject. Ook deze fase kent een 
breed opgezet Participatietraject. Vandaar dit voorstel.

Doelstelling
Inzetten op een trotse en toekomstbestendige samenleving met een herkenbare identiteit.

Argumenten
1.1 Het Participatieplan volgt de kaders vastgesteld in de Visie op Participatie (13 december 2021)
De Visie op Participatie geldt als leidraad voor het Participatieplan fase 3. We volgen hierbij de vier 
vragen uit de methode Relevant Gesprek. De antwoorden uit dit Relevant Gesprek bieden de 
procesmatige en inhoudelijke kaders voor het Participatietraject in fase 3.

1.2 Participatie is essentieel bij het maken van gebiedsgerichte keuzes.
Om te komen van Strategische Koers tot de Omgevingsvisie maken wij gebiedsgerichte keuzes. De 
consequenties van deze gebiedsgerichte keuzes raken alle inwoners van Noordoostpolder. Daarom is 
Participatie een essentieel deel van het proces richting de Omgevingsvisie.

1.3 Met dit Participatieplan verrijken wij de Omgevingsvisie
Op basis van een breed participatietraject bij de raad, inwonersbijeenkomsten, een afvaardiging van 
inwoners in een denktank, een team van experts en diverse organisaties en de ambtelijke organisatie 
verrijken wij de Omgevingsvisie.

Kanttekeningen
IA De uitkomsten van de participatie en de vast te stellen mijlpalen kunnen van elkaar afwijken 
Belangrijk is dat de raad bij iedere mijlpaal de ruimte houdt om op punten af te wijken van hetgeen uit 
de participatie naar voren is gekomen. Dit vanwege het algemeen belang. We zullen hierover open en 
transparant blijven communiceren naar de samenleving.

Planning/uitvoering
Na vaststelling van het Participatieplan fase 3 gaan we aan de slag met fase 3: de uitwerking van de 
Strategische Koers in de Omgevingsvisie. Het streven is om medio 2023 de Omgevingsvisie op te 
leveren en ter besluitvorming aan te bieden.
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Bijlagen
• Het Participatieplan Fase 3 Omgevingsvisie

Portefeuillehouder : Dhr. T. Van Steen en Mw. L. Verduin 
Steller : R. Vulink
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gemeente

NOORDOOSTPOLDER
RAAD

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 juli 2022, no. 22,0001184; 

BESLUIT:

Het Participatieplan vast te stellen voor fase 3 van de Omgevingsvisie.

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 19 september 2022.


