
 
 

 

MEMORANDUM 
 

(voor interne correspondentie) 
 
Aan : College van burgemeester en wethouders  
Afdeling : - 
Van : P.M. Stortenbeker 
Afdeling : RMO 

Datum : 12 november 2021 

 
Procesvoorstel accentkeuze omgevingsvisie  
 
Het college van burgemeester en wethouders stelt in bijgevoegd voorstel voor om het accent 'Fit 
en groen dorp in de polder' aan te wijzen als accent voor de op te stellen omgevingsvisie. 
Het college vindt het belangrijk om duiding aan het voorstel en duiding aan het te doorlopen proces 
te geven.  
 
December 2021 
Het college wil  benadrukken dat het voorstel dat nu voorligt alleen betrekking heeft op het 
aanwijzen van het accent voor de nog op te stellen omgevingsvisie 
Het college erkent de behoefte en verleiding om een inhoudelijke discussie te starten, maar dat is 
in deze fase nog niet gewenst. Het accent beschrijft alleen de kleur waarin de omgevingsvisie zal 
worden opgesteld.  
De omgevingswet vereist straks een integrale afweging. Dit verhoudt zich minder goed tot de 
huidige sectorale benadering en portefeuilleverdeling. Het college stelt daarom voor om de 
voorbereiding op dit voorstel in een integrale commissie plaats te laten vinden. Op deze wijze kan 
een eerste stap naar integraliteit worden gezet. 
 
Januari – Februari 
Het college stelt voor om in deze periode een bijeenkomst te organiseren met uw gemeenteraad. 
Tijdens deze bijeenkomst wil het college, ook ter afsluiting van de huidige raadsperiode, met u van 
gedachten wisselen over de volgende zaken: 

- Hoe wordt omgegaan met het accent in de periode van nu tot en met de definitieve 
omgevingsvisie? 

- Hoe borgen we de integrale afweging in de voorstellen? 
- Portefeuille inhoud nieuw te vormen college (bijvoorbeeld vanuit de eerder bepaalde 

kernopgaven). 
 
Maart en verder  
Op basis van deze bijeenkomst zal het college uw gemeenteraad een voorstel doen over het 
proces. Onderdelen die hierbij ter sprake komen zijn:  

- Het borgen van de integrale afweging in de voorstellen aan uw gemeenteraad. 
- De omgang met het gekozen accent bij de behandeling van voorstellen in de periode 

waarin nog geen omgevingsvisie is vastgesteld. 
- Een voorstel hoe de samenleving betrokken wordt bij het opstellen van de omgevingsvisie 
- Een voorstel hoe de werkgroep van uw gemeenteraad wordt betrokken in het proces om te 

komen tot een omgevingsvisie. 


