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Casuïstiek voor Proces 
Omgevingsvisie fase 3



Casuïstiek voor Proces 
Omgevingsvisie fase 3 (2)



September 2022

Participatie en communicatieplan 

Centrale vraag:
Waarom en hoe betrekken we raad en samenleving bij proces richting omgevingsvisie? 



Na september 2022 (2)

Gebiedsgerichte Keuzes door middel van:
1. Voorbereiding en opstellen
2. Participatie
3. PlanMER



1. Voorbereiding

College
Organisatie
Over Morgen



2. Participatie

Denktank
Experts
Gebiedsgesprekken
Verdiepende interviews
Enquête  



3. PlanMER: milieueffect
rapportage
Het MER is in de jaren ’80 ontwikkeld en vanaf 1985 in Europa breed ingevoerd

Doel van MER is om het belang van het milieu volwaardig mee te laten wegen in 
de afweging van ruimtelijke ontwikkelingen 

Aanvankelijk alleen projectMER’en, later ook strategischer planMER’en
• ProjectMER: kwantitatief onderzoek voor concreet, duidelijk afgebakend project –

tracéstudie, dijkverlegging, aanleg woonwijk of bedrijventerrein… 
• PlanMER: kwalitatief onderzoek voor kaderstellende ruimtelijke plannen–

Luchtvaartnota, Nationaal Waterprogramma, Structuurvisie



3. PlanMER 2.0

Omgevingseffectrapport / planMER 2.0 is nieuwe variant van MER 
en is ontwikkeld voor Omgevingsvisies

Verschillen met klassiek planMER:
• Ontwerpend van aard
• Bredere reikwijdte dan alleen milieu
• Naast milieueffecten ook beoordeling op doelbereik 
• ‘Botsproeven’



December 2022

Gebiedsgerichte keuzes
We maken gebiedsgerichte keuzes op basis van de plan m.e.r en de strategische koers.

BOB-methode
• Beeldvormende sessie met Raad
• Oordeelvormende sessies in de commissies
• Besluit in Raad



Januari – April 2023

Ontwerp-omgevingsvisie ter inzage (maart)  
Zienswijzen (april)



Mei – Juni 2023

Vaststellen Omgevingsvisie

BOB-methode
• Beeldvormende sessie met Raad
• Oordeelvormende sessies in de commissies
• Besluit in Raad





Plan van aanpak voor de 
transitiefase

- Transitiefase: 1 januari 2023 t/m 2029

- PvA gereed: Q3 2022

PvA specifiek voor de voorbereiding van de transitiefase: Ervoor zorgen dat de gemeente 
Noordoostpolder op een gestructureerde manier (op inhoud en proces) de transitie van 
het omgevingsplan vormgeeft.





Voorbereiding: 
Uitgangspuntennotitie
- Vast te stellen door uw raad
- Keuzes maken/richting geven t.a.v. proces en inhoud omgevingsplan

Bijvoorbeeld:
• Ambitieniveau: Eerst technisch/beleidsarm omzetten? Of direct inhoudelijk 

aanpassen?
• Concretiseren van strategische keuzes in de omgevingsvisie
• Opbouw van het omgevingsplan: Themagericht of gebiedsgericht?
• Thema’s benoemen en gebieden afbakenen
• Prioritering bepalen
• Toestemmingsstelsels: Vergunningplichten, meldingsplichten of algemene regels?
• Wijze waarop uw raad geïnformeerd wenst te worden omtrent de voortgang
• Wijze waarop uw raad betrokken wenst te zijn bij de totstandkoming van (deel-

)omgevingsplannen 



Planning

- Voorbereidingsfase: Q3 en Q4 2022
- Start transitie: Q3 2023 (en eerder indien mogelijk en wenselijk)

Planning Uitgangspuntennotitie wordt afgestemd op processtappen omgevingsvisie



Gelegenheid tot het stellen 
van vragen


