
Checklist voorbereiding  

Aan de hand van deze checklist worden bijeenkomsten voor de raad voorbereid in het presidium.  

De checklist dient tevens ter voorbereiding van college, beleidsambtenaren en externen.  

Onderwerp 

 
Omgevingsvisie 

Datum  14 december 2022 

Tijd 19.30 – 21.30 uur  

Locatie 

 

Raadszaal, gemeentehuis te Vries 

Dit is een hybride bijeenkomst: Raads- en steunfractieleden kunnen tevens 

deelnemen via een Teams-meeting. 

Andere geïnteresseerden zijn welkom op de publieke tribune in het 

gemeentehuis of kunnen live meekijken via raad.tynaarlo.nl  

Voorzitter 

 

De heer G. Pieters 

Openbaar/ 

Besloten 

Dit is een openbare bijeenkomst.  

Verslag  Er wordt geen verslag gemaakt. De avond is terug te kijken via de raadssite. 

Doel Raad informeren over het voorontwerp omgevingsvisie  

Wettelijk kader Wat is de rol van de raad?  

 

Raad stelt de omgevingsvisie vast 

Aanleiding In artikel 3.1 van de Omgevingswet is opgenomen, dat de gemeenteraad een 

gemeentelijke omgevingsvisie vaststelt. De Omgevingsvisie is een strategische 
visie op lange termijn voor de leefomgeving (bv de woonomgeving, het park, de 
wegen, de voorzieningen, de milieukwaliteit, de bedrijventerreinen, de 
natuurgebieden, etc.). 

In de vorige raadsperiode was er een Raadswerkgroep Omgevingsvisie 
ingesteld. De raads- en steunfractieleden in deze werkgroep zijn op regelmatige 
basis bijgepraat over het proces. Vanaf oktober 2022 is de raadswerkgroep 
opnieuw ingesteld.  

De informatie 

uit de 

bijeenkomst: 

 

is bedoeld om de raad van informatie te voorzien. 

is bedoeld ter voorbereiding van het onderwerp voor behandeling in de 

raadsvergadering van mei – juni 2023 

□ is bedoeld om vanuit de raad aandachtspunten aan het college mee te 

geven.  
Vorm 

 

Samen met extern adviseur van bureau Weusthuis zal er een presentatie 

gehouden worden en bestaat er de gelegenheid om vragen stellen ter 

verduidelijking 

Het voorontwerp is in samenwerking met de raadswerkgroep tot stand gekomen.  

Rolverdeling 

 

De interne projectleider/(wethouder) en de adviseur van het bureau verzorgen 

samen de presentatie om de raad te informeren (geen discussie) wat er in het 

voorontwerp omgevingsvisie staat. 

Ambtenaren zijn aanwezig om zaken te verduidelijken en/of toe te lichten 

Informatie over 

voorstel 

 

De volgende bijlagen zijn ter voorbereiding op de bijeenkomst bijgevoegd: 

Ontwerp omgevingsvisie 

Samenvatting omgevingsvisie 

 



Vervolg 

 

Inloopbijeenkomst 17 december, presentatie 
en gelegenheid tot stellen vragen voor 
iedereen die geïnteresseerd is in de 
omgevingsvisie. 

17 december van 
11.00 tot 15.00 uur 

Opstellen inspraaknota: ingebrachte reacties 
en voorstel verwerking in de visie 

Tussen 16 jan en 30 
januari 

Verwerken input participatie in concept-
omgevingsvisie  

Gereed: 6 febr. 

Overleg: projectteam, raadswerkgroep, 
APKK, B&W 

Februari, maart 

Ontwerpomgevingsvisie naar B&W, 
aanbieden aan de Raad, visie ter inzage, 
gelegenheid tot indienen zienswijzen 

April, mei 

Behandeling omgevingsvisie en nota met 
zienswijzen in de Raad 

Juni/juli 

 
 

Communicatie 

 

De bijeenkomst is live te volgen via de website 

 


