MEMO
Bijlage bij agendapunt 9 van de raadsvergadering van 20-4-2020 (Kadernota Omgevingsvisie)
Onderwerp:
Datum:

gewijzigde planning Omgevingsvisie i.vm. Coronavirus
6 april 2020

Van:

Joke Vulkers, Projectleider Omgevingsvisie

Inleiding
De Kadernota Omgevingsvisie komt op 20 april 2020 ter besluitvorming in de gemeenteraad. In
verband met het Corona-virus zal de planning zoals deze nu nog in de Kadernota staat niet gehaald
worden. In deze memo lichten we toe wat de effecten van de Corona-maatregelen op de planning
voor de Omgevingsvisie zijn (voor zover nu bekend).
Gewijzigde planning participatie en besluitvorming ontwerp Omgevingsvisie
In de Kadernota gaan we uit van start participatie in juni, voor te bereiden in de periode tot en met
mei. Tot de voorbereidingen horen o.a.: het maken van de waardenkaart en de website en het
organiseren van de diverse bijeenkomsten. In verband met het Corona-virus kunnen er tot 1 juni
fysiek geen overleggen en bijeenkomsten plaatsvinden. Bij het in procedure brengen van de
Kadernota was dit niet voorzien. Mogelijk gelden er ook na 1 juni 2020 maatregelen. Dit alles maakt
dat start participatie in juni niet mogelijk is. In verband hiermee heeft de Stuurgroep Omgevingsvisie
besloten de participatie voor de Omgevingsvisie uit te stellen tot na de zomer en met de kennis van nu
uit te gaan van de volgende planning voor de fase tot en met de vaststelling van de ontwerpOmgevingsvisie.

Nieuwe planning participatie en ontwerp Omgevingsvisie Periode
Vaststelling Kadernota
Voorbereiden participatie
-website online
-uitnodigingen
-waardenkaart en kernvisiekaart vullen
Ronde langs gebieden en kernen/gebieden + themasessies
Grote bijeenkomst alle inwoners en stakeholders check op opgehaalde input
Ontwerp Omgevingsvisie definitief maken, evt. nog checks stakeholders
Ontwerp Omgevingsvisie vaststellen door college
Ontwerp Omgevingsvisie vaststellen door raad + technische sessie raad en
bevoegdheden college rol van de raad

20 April 2020
April-juni 2020

September/oktober 2020
(i.p.v. in juni en september)
november 20201
(i.p.v. oktober)
December 2020 /januari 2021
(i.p.v. november)
Februari 2021
(i.p.v. december 2020)
April 2021
(i.p.v. februari 2021)

Wanneer er na 1 juni ook maatregelen blijven gelden schuift de planning verder door.
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In het raadsvoorstel staat bij de paragraaf “vervolg” 2021 i.p.v. 2020 en dat wordt aangepast.

Besluitvorming
De oorspronkelijke planning t.a.v. de besluitvorming over de definitieve versie van de Omgevingsvisie
loopt ook uit. Op zijn vroegst zal besluitvorming over de Omgevingsvisie begin 2022 plaats kunnen
vinden. We gaan nu voorlopig uit van de volgende planning:

Nieuwe planning vaststelling Omgevingsvisie

Periode

Verwerken resultaten bespreken concept Omgevingsvisie

Mei 2021
(i.p.v. maart 2021)
Juni 2021
September/oktober 2021
(i.p.v. mei-juni 2021)
Oktober/november 20212
(i.p.v. juli/augustus 2021)
Januari/februari 2022 (i.p.v.
september/oktober 2021)

Tweede concept vaststellen door college
Inspraakperiode (over de zomer heen te tillen)
Verwerken input inspraakperiode en opstellen definitieve versie
Vaststellen Omgevingsvisie raad

Werkzaamheden tot zomer 2021
De komende tijd zal het accent liggen op het opstellen van de waardenkaart, het opzetten en vullen
van de website en het voorbereiden van de participatie. Daarnaast zal zoveel als mogelijk en
noodzakelijk is afstemming plaatsvinden met en tussen beleidsmedewerkers, stakeholders en
ketenpartners over inhoud en planning. Dat gebeurt dan voorlopig digitaal.
Uitstel invoering Omgevingswet
Op 1 april is bekendgemaakt dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet op een later tijdstip dan 1
januari 2021 zal gaan plaatsvinden. Het kabinet gaat de komende maanden met diverse
bestuursorganen om de tafel om over de nieuwe invoeringsdatum te overleggen. We verwachten
richting de zomer een nieuwe datum.

In de Kadernota staat hier maart 2021 en bij vaststelling door de raad juni 2021. Hier had resp. juli/augustus
2021 (verwerken inspraak) en september/oktober 2021 moeten staan.
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