
 
 

 
 Zaaknummer: 51811 
  

Raadsvergadering d.d. 22 januari 2019   agendapunt 13 
 
Aan: 
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 27 november 2018 
 

Portefeuillehouder: R.A. Kraaijenbrink 

Behandelend ambtenaar: D.J.W. Nijdam 
Doorkiesnummer: 835 
E-mail adres: d.nijdam@tynaarlo.nl 

Bijlage(n): 1 Startdocument omgevingsvisie 
2 Participatieplan omgevingsvisie 

 
Onderwerp 
Vaststellen startdocument en participatieplan omgevingsvisie 

 
Gevraagd besluit 
1 Het startdocument Omgevingsvisie vaststellen; 
2 Het participatieplan Omgevingsvisie vaststellen; 

 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Sinds de invoering van de Mijnwet in 1810 zijn er veel verschillende wetten, met allemaal hun eigen 
procedures, planvormen en regels ingevoerd. Hierdoor is er sprake van versnippering en 
onvoldoende inzicht. Daarnaast sluit de huidige wetgeving onvoldoende aan op de huidige en 
toekomstige ontwikkeligen. Dit samen is aanleiding geweest om de Omgevingswet in te voeren. De 
Omgevingswet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur 
en water. Daarmee vormt de wet de basis voor de samenhangende benadering van de fysieke 
leefomgeving. Door de bundeling van wetgeving zijn minder regels nodig.  
 
De omgevingsvisie is een verplicht onderdeel van de Omgevingswet en komt in de plaats van de 
huidige structuurvisie. De omgevingsvisie is een integrale visie met strategische hoofdkeuzen van 
beleid voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn. 
M.b.v. participatie willen we input ophalen voor het opstellen van de omgevingsvisie.  
Ter voorbereiding op het participatieproces is samen met de raadswerkgroep en verschillende 
adviesraden een startdocument en participatieplan opgesteld.  
In het startdocument staan de onderwerpen die we in elk geval willen bespreken met de 
verschillende actoren. In het participatieplan staat hoe we het participatieproces willen vormgeven. 

 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Voordat gestart wordt met het participatieproces is nog besluitvorming nodig van uw raad. Uw raad 
wordt daarom gevraagd het startdocument en participatieplan vast te stellen.  
Na het vaststellen van beide documenten wordt het participatieproces verder uitgewerkt in een plan 
van aanpak. Wij verwachten dat wij juni 2019 het plan van aanpak kunnen vaststellen. Aansluitend 
kan dan gestart worden met het participatieproces. De raadswerkgroep wordt betrokken bij het 
opstellen van het plan van aanpak. 

 
Wat ging er aan vooraf 
Eind 2017 heeft het vorige college het startdocument en participatieplan Omgevingsvisie 
vastgesteld. Nadien heeft de raadswerkgroep nog een aantal opmerkingen gemaakt op het 
startdocument. De raadswerkgroep had geen opmerkingen op het door het college vastgestelde 



 
 
 

participatieplan. 
De opmerkingen op het startdocument van de raadswerkgroep zijn hierin verwerkt. Het aangepaste 
startdocument en participatieplan waren onderdeel van het overdrachtsdossier voor het nieuwe 
college en de nieuwe raad. Door de raadswerkgroep is aangegeven dat beide documenten rijp zijn 
voor besluitvorming. Inmiddels is een collegeuitvoeringsprogramma vastgesteld en besproken met 
uw raad en is ervoor gekozen om (vooralsnog) geen raadsprogramma op te stellen. Dit betekent 
dat wij nu de volgende stap willen zetten in het proces voor de omgevingsvisie.  

 
Hoe informeren we de inwoners? 
In het participatieplan staat globaal beschreven hoe inwoners en alle andere actoren betrokken 
worden. Na vaststelling van het participatieplan en startdocument, worden deze documenten verder 
uitgewerkt in een plan van aanpak voor het opstellen van de omgevingsvisie. Nadat wij het plan 
van aanpak hebben vastgesteld, start het communicatieproces met inwoners.  

 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Op dit moment loopt de aanbesteding voor de selectie van een bureau die ons gaat helpen bij het 
participatieproces en het opstellen van de omgevingsvisie. De verwachting is dat in februari 2019 
gegund kan worden. Samen met het bureau wordt daarna het plan van aanpak opgesteld. De 
raadswerkgroep en de verschillende interne en externe actoren wordt gevraagd hiervoor input te 
leveren. 
Wij verwachten dat we rond juni 2019 het plan van aanpak kunnen vaststellen. Dit betekent dat we 
rond de zomer van 2019 kunnen starten met het participatietraject.  
De verwachting is dat de omgevingsvisie in 2021 door uw raad kan worden vastgesteld. De 
preciese planning is afhankelijk van het nog op te stellen plan van aanpak. Wettelijk gezien moet de 
omgevingsvisie vastgesteld worden voor 2024. De omgevingswet gaat in op 1 januari 2021. 

 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
Bij de voorjaarsnota 2017 is een maatschappelijk krediet van €90.000 beschikbaar gesteld, 
waarvan €30.000 t.b.v. de omgevingswet (t.b.v. inhuur expertise & bijeenkomsten/trainingen) en 
€60.000 t.b.v de omgevingsvisie (t.b.v. externe dienstverlening en dekking voor uren van de 
ambtelijke werkgroep).  
 
Bij de begroting 2018 is een maatschappelijk krediet van €800.000 beschikbaar gesteld voor de 
uitvoering van het procesplan Omgevingswet. Middels dit krediet kan de eerste fase van 
implementatie van de omgevingswet worden uitgevoerd en kan de omgevingsvisie worden 
ontwikkeld.  
 
Zodra een bureau geselecteerd is dat ons gaat helpen bij het participatieproces en het opstellen 
van de omgevingsvisie kan een redelijke inschatting gegeven worden van de te verwachten kosten 
voor het opstellen van de omgevingsvisie. Vooralsnog kunnen de kosten gedekt worden uit het 
reeds beschikbaar gestelde krediet. Periodiek zal gerapporteerd worden of bijstelling van het 
krediet nodig is.  
 
Zoals bij de begroting 2018 reeds benoemd, is conform de rekentool van de VNG voor onze 
gemeente in totaal circa €1,7 miljoen benodigd voor de invoering van de omgevingswet, inclusief 
bijbehorende instrumenten (Omgevingsvisie, Omgevingsplan). In de vervolgstappen zal duidelijk 
worden of deze inschatting passend is.  
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, 
 
 
 

burgemeester 
 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 



 
 
 

Raadsbesluit nr. 13 
 
Betreft:  
 
Raadsvoorstel Vaststellen startdocument en participatieplan omgevingsvisie 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
Gelezen, het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 27 november 2018. 
 
 
 
 
B E S L U I T: 
 
1 Het startdocument Omgevingsvisie vaststellen; 
2 Het participatieplan Omgevingsvisie vaststellen; 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Vries, 22 januari 2019 
 
 

De raad voornoemd, 
 
 
 

 

drs. M.J.F.J. Thijsen, 
 
 
 

Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 

P. Koekoek, 
 
 
 

griffier 
 

  


