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Raadsinformatiebrief Verkenning Omgevingsvisie

Geachte leden van de raad,

Met deze raadsinformatiebrief ontvangt u de Verkenning Omgevingsvisie Vlissingen, zoals 
vastgesteld door ons college d.d. 2 november j.l.

De gemeentelijke omgevingsvisie is het (verplichte) gemeentelijke instrument, waarin een 
gemeente haar integrale langetermijnvisie vastlegt voor haar fysieke leefomgeving. Over de 
wijze waarop we de Vlissingse omgevingsvisie willen gaan vormgeven en over de 
inhoudelijke opgaven voor de toekomst hebben wij met u uitgebreid gesproken op 1 
december 2020 en op 8 juni jl.

Voor u ligt de Verkenning Omgevingsvisie Vlissingen. Deze verkenning is het resultaat van 
fase 1 van de Omgevingsvisie. Zoals u eerder bent geïnformeerd bestaat het proces naar de 
totstandkoming van de omgevingsvisie voor Vlissingen uit drie hoofdfases:

1. Inventarisatie- en analysefase 
Product: Verkenning Omgevingsvisie 
Tijdspad: t/m Q4 2021
Besluitvorming: vaststelling door college, gemeenteraad wordt geïnformeerd

2. Koers bepalen 
Product: Ontwerp-omgevingsvisie
Tijdspad t/m Q4 2022
Besluitvorming: vaststelling college, gemeenteraad wordt geïnformeerd

3. Van ontwerp naar vaststelling 
Product: Vaststelling omgevingsvisie
Tijdspad: t/m Q2 2023
Besluitvorming: vaststelling gemeenteraad

De afgelopen periode stond in het teken van de inventarisatie- en analysefase, resulterend 
in de Verkenning Omgevingsvisie Vlissingen waarin de volgende hoofdopgaven voor 
Vlissingen in de fysieke leefomgeving zijn gedefinieerd:

- Aantrekkelijk wonen en verblijven
- Toekomstbestendig Vlissingen
- Bedrijvige stad aan zee
- Sociaal en gezonde stad aan zee
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- Bereikbare stad aan zee
- Natuurlijk Vlissingen aan zee
- Culturele en beleefbare stad aan zee 
- Veilige stad aan zee

Onderdeel van de Verkenning vormt de Foto van de Leefomgeving. Dit onderdeel geeft de 
huidige situatie weer voor Vlissingen voor verschillende (milieu)onderdelen binnen de 
fysieke leefomgeving. Deze foto vormt samen met de kernkwaliteiten en opgaven uit de
verkenning het uitgangspunt voor de keuzes die we kunnen en willen maken in fase 2. 

Bij de totstandkoming van het document zijn inwoners, collega’s, college en de 
gemeenteraad (Verseon nr. 1311603) op uiteenlopende wijzen betrokken. De opgaven zijn 
opgehaald uit verschillende sessies en participatierondes. De verkenning is afgestemd op de 
strategische visie Vlissingen en andere (gebieds)visies. 

De Verkenning Omgevingsvisie geeft duiding aan de opgaven die betrekking hebben op de 
fysieke leefomgeving met als doel een ieder aan het denken te zetten hoe we de komende 
jaren met deze opgaven om moeten gaan. Omdat het document zowel de opgaven voor de 
komende jaren als voor de langere termijn schetst, biedt het handvatten voor de 
verkiezingen van 2022 en het daaropvolgende coalitieprogramma.

Na de verkiezingen zal de ontwerp-omgevingsvisie worden opgesteld. Er is dan voldoende 
tijd en ruimte voor een goed participatieproces. De definitieve omgevingsvisie kan tijdig, ruim 
voor de wettelijke termijn van 31 december 2024 worden afgerond. De gemeenteraad is 
bevoegd om de omgevingsvisie vast te stellen.

De Verkenning Omgevingsvisie Vlissingen wordt op 16 november a.s. tijdens een 
informatiebijeenkomst aan u toegelicht.

Hoogachtend,

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

R.G. Hendrikse   drs. A.R.B. van den Tillaar




