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Het voorontwerp en de samenvatting van de omgevingsvisie voor de gemeente Tynaarlo is gereed. 
Een visie die gaat over de toekomst van onze gemeente, met als doel een aantrekkelijk woon- en 
leefklimaat voor de inwoners van de gemeente.  
  
Een omgevingsvisie die inspireert, inspeelt op nieuwe ontwikkelingen en handvatten biedt voor 
initiatieven van inwoners, bedrijven en stakeholders. Het stuk is tot stand gekomen in samenspraak met 
de inwoners, bedrijven en instellingen in de gemeente Tynaarlo. Om iedereen in de gemeente te 
betrekken bij de voorbereiding van de omgevingsvisie is gekozen voor een uitgebreid en inspirerend 
participatietraject. Dit traject heeft veel informatie en inzichten opgeleverd.  
  
De omgevingsvisie vervangt het Structuurplan Tynaarlo van 2006. De omgevingsvisie kan worden 
uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma en vertaald in een omgevingsplan, dat in de plaats komt van 
bestaande bestemmingsplannen en beheerverordeningen. De vertaling naar een omgevingsplan moet 
binnen 7 jaren, na de inwerkingtreding van de Omgevingswet, klaar zijn 
  
In de collegevergadering van 29 november heeft  het college van B&W besloten om het voorontwerp en 
de samenvatting van de omgevingsvisie vrij te geven voor inspraak. Deze periode bedraagt 6 weken en 
gaat in op 5 december en duurt tot en met 16 januari. Om U als raadslid goed te informeren wordt er op 
woensdag 14 december een informatieavond georganiseerd en zaterdag 17 december organiseren we 
een inloopmiddag voor een ieder ander die interesse heeft. 
 
Na de inspraakperiode stelt het college een inspraaknota op waarin de verschillende reacties worden 
voorzien van een antwoord. We geven daarbij aan of dit leidt tot een inhoudelijke wijziging in het 
voorontwerp van de omgevingsvisie. De eindversie, de ontwerpomgevingsvisie, wordt aan de raad 
aangeboden voor het vrijgeven van een zienswijze.  
 
We gaan ervan uit u zo voldoende geïnformeerd te hebben. 
  
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders 
 
 
P. Koekoek 

drs. M.J.F.J. Thijsen 

gemeentesecretaris Burgemeester 
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