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Onderwerp: Plan van Aanpak Omgevingsvisie Fase 3 
 
Voorgesteld besluit 
1.  Het "Plan van Aanpak Omgevingsvisie Fase 3" vaststellen.  
2.  De Raad informeren. 
 
Inleiding 
De omgevingsvisie beschrijft de maatschappelijke opgave en de te beschermen kernkwaliteiten van 
een gemeente. 
 
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 op 31 januari 2022);   
3. Omgevingsvisie (verwachting besluitvorming juni 2023). 

 
Met het vaststellen van de Strategische Opgaven in maart 2021 werd de eerste mijlpaal bereikt. De 
Strategische Koers – vastgesteld op 31 januari 2022 – was de tweede mijlpaal. Dit Plan van Aanpak 
omschrijft het proces richting de de derde mijlpaal: de Omgevingsvisie. 
 
Doelstelling 
Inzetten op een trotse en toekomstbestendige samenleving met een herkenbare identiteit. 
 
Argumenten 
1.1 Het Plan van Aanpak biedt een solide basis voor de Omgevingsvisie (mijlpaal drie) 
Het Plan van Aanpak toont het proces van fase 3 van de Omgevingsvisie. Hierin staat het komende 
proces, de samenhang met de kerninstrumenten uit de Omgevingswet, de mate van participatie en de 
betrokken gremia en ook de planning en financiën. Alles bij elkaar zorgt dat voor een breed gedragen 
en toekomstbestendige visie.  
 
1.2 Het Plan van Aanpak kent een groot participatietraject 
Fase 3 van de Omgevingsvisie kent ook weer een participatieproces. De gebiedsgerichte keuzes die 
wij maken in de Omgevingsvisie kenmerken zich door een constant afstemmen met de Raad, 
samenleving, direct belanghebbenden en experts. Dit komt tegemoet aan de wens van de Raad zoals 
omschreven in Visie op Samenspel (d.d. 13 december 2021). 
 
2.1 De Raad is nauw betrokken bij het proces richting de Omgevingsvisie 
Door de Raadswerkgroep en het uitgebreide karakter van de verschillende mijlpalen is de Raad nauw 
betrokken bij het proces richting de Omgevingsvisie.  
 
Kanttekeningen 
1.1 De planning in het Plan van Aanpak wijkt af van het vastgestelde Procesvoorstel 
Volgens het in 2020 vastgestelde Procesvoorstel zou de Omgevingsvisie eind 2022 ter vaststelling 
worden aangeboden. Dit was niet realistisch. Door de vervlechting van de Omgevingsvisie met een 
meer uitgebreide milieueffectrapportage bijvoorbeeld komen wij door meer tijd te nemen tot een 
kwalitatief sterker eindproduct. 
 
1.2 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. De participatie in dit traject 

https://raad.noordoostpolder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2021/01-maart/19:30/9-1-Strategische-Opgaven-Omgevingsvisie.pdf
https://raad.noordoostpolder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2022/31-januari/19:30/14-1-Strategische-Koers-Omgevingsvisie.pdf


 

 

is raadplegend en beeldvormend van aard. We zullen hierover open en transparant blijven 
communiceren naar de samenleving. 
 
Planning/Uitvoering 
In hoofdstuk vier van het Plan van Aanpak in de bijlage staat een planning tot juni 2023. 
 
Bijlagen 

1. Plan van Aanpak Omgevingsvisie Fase 3 Liber: 99990000060616 
 

 
 


