
  

Gemeenteraad Vlissingen 
Postbus 3000 
4380 GV VLISSINGEN 

UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM 

BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES 
1218522 / 1218531 
TELEFOON 

15 juli 2020 
BIJLAGEN 

E. Jasperse 
ONDERWERP 

Paul Krugerstraat 1 0118-487367 1. Planning 

Raadsinformatiebrief omtrent planning Omgevingsvisie 

Geachte leden van de raad, 

Met deze raadsinformatiebrief willen wij u nader informeren over de planning van de 
Omgevingsvisie. 

De Strategische visie en de Omgevingsvisie zijn qua proces en planning sterk met elkaar 
verbonden. Uitgangspunt is dat de uitkomsten van de Strategische visie in de Omgevingsvisie 
zullen worden vertaald naar het fysieke domein. Dit houdt in dat het ontwerp van de 
Omgevingsvisie zal worden opgesteld na de Strategische visie. 

Door de coronacrisis is de planning van de Strategische visie vertraagd. Doordat de participatie 
voor de Strategische visie pas na de zomer van start zal kunnen gaan, zijn de uitkomsten in 
februari 2021 beschikbaar. Deze uitkomsten zijn nodig voor de Omgevingsvisie. 

Inzet was om de Omgevingsvisie eind 2021, vóór de gemeenteraadsverkiezingen, op te 
leveren. Dit is niet meer haalbaar, rekening houdend met het feit dat er in de maanden 
voorafgaand aan de verkiezingen, geen controversiële besluiten meer worden genomen. Het 
verder indikken van de termijnen is tot op zekere hoogte mogelijk, maar heeft negatieve 
gevolgen voor de kwaliteit van het product en de mate van participatie bij de totstandkoming. 
Tevens moet er rekening mee worden gehouden dat er een procedure voor een 
milieueffectrapportage moet worden doorlopen voor de Omgevingsvisie. 

Een te grote druk op de planning en het proces is in relatie tot de afhankelijkheid van de 
strategische visie en het politiek bestuurlijk belang bij het slagen van het project een groot 
risico. Daarbij speelt ook een rol, dat de Omgevingswet en dus ook de Omgevingsvisie nieuw 
zijn voor iedereen. Het is van belang dat zowel de organisatie als de politiek voldoende ruimte 
hebben om te leren werken volgens deze wet en voldoende tijd krijgen om samen een 
participatief proces te doorlopen dat tot een Omgevingsvisie leidt waarvoor draagvlak is. 

Na de zomer zal het participatieproces voor de Strategische visie van start gaan. Gelijktijdig zal 
het proces van de Omgevingsvisie starten met de inventarisatie en analyse van beleid en 
fysieke vraagstukken op basis van o.a. de participatie die mede in het kader van de 
strategische visie wordt gehouden. De resultaten hiervan, inclusief de resultaten van de 
strategische visie kunnen resulteren in een eerste tussenproduct vóór de verkiezingen: 
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een Verkenning Omgevingsvisie. Deze verkenning vormt een weergave van de 
inventarisatie en analyse van de fysieke opgaven en vormt een duiding van richtinggevende 
keuzes naar het fysieke domein. Er vindt geen besluitvorming over het document plaats. Wel 
sturen wij deze ter kennisname aan u toe. 

Deze Verkenning Omgevingsvisie vormt de basis voor de uitwerking van de Omgevingsvisie 
en kan gebruikt worden als bouwsteen voor de verkiezingen en het op te stellen 
coalitieprogramma. Vervolgens zal na de verkiezingen de ontwerpvisie worden opgesteld. Er 
is dan voldoende ruimte voor een goed participatieproces en de vaststelling van een 
kwalitatief goed product. De definitieve omgevingsvisie kan tijdig, ruim voor de wettelijke 
termijn van 1 januari 2024 worden vastgesteld door de gemeenteraad. 

Het projectplan, de aanpak om te komen tot een Omgevingsvisie, wordt na de zomer in de 
raadswerkgroep Implementatie Omgevingswet toegelicht. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris, de burgemeester, 

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar 
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