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Datum raadsvergadering : 25 maart 2021

Zaaknummer : 191045

Onderwerp: : Vaststellen Toekomstvisie

De raad wordt voorgesteld

1. Kennisnemen van de reactienota.
2. De toekomstvisie vast te stellen.

Aanleiding

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Werken onder de Omgevingswet veronderstelt en verplicht het 
hebben van een omgevingsvisie. In het proces naar de omgevingsvisie vervult de toekomstvisie een belangrijke rol. 

Een omgevingsvisie vaststellen kan dus pas als de Omgevingswet van kracht is. Het vaststellen van een 
omgevingsvisie moet volgens de Omgevingswet gebeuren binnen 3 jaar na het van kracht worden van de wet. 
Dat geeft ons de gelegenheid om, nadat de wet van kracht is geworden, conform de door de Raad uitgesproken 
wens, de toekomstvisie na enkele jaren te evalueren, aan te vullen en bij te schaven. In het proces van evalueren 
aanvullen en bijschaven kan deze dan meteen officieel vastgesteld worden en gaan functioneren als onze 
omgevingsvisie onder de Omgevingswet.

De naamgeving van de toekomstvisie heeft een reden. Omdat we deze visie in onze gemeente graag breder en 
integraler willen benaderen dan alleen de fysieke leefomgeving, noemen we deze de toekomstvisie. Het proces om te 
komen tot deze toekomstvisie heeft ongeveer drie jaar gelopen. De ontwerp toekomstvisie heeft ter inzage gelegen. 
Daarop volgend is een reactienota opgesteld, waarin de inspraak is samengevat en van een antwoord 
voorzien. Daarnaast zijn de door uw fracties gemaakte opmerkingen voorzien van de reactie. Op basis van deze 
reactienota is de toekomstvisie aangepast. 

Wat wordt met beslissing bereikt

De toekomstvisie wordt ingezet als kader waaraan gemeentelijk beleid wordt getoetst.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1. De reactienota bevat het complete overzicht van de reacties gemaakt op de ontwerp toekomstvisie

In de reactienota zijn zowel de inspraakreacties als de reacties van de raadsfracties gebundeld waardoor een 
compleet overzicht ontstaat van alle reacties en het ambtelijk advies voor afhandeling van deze reacties.

1.2. De meeste wijzigingen betroffen opmerkingen of kleine aanpassingen
Waar mogelijk zijn alle wijzigingen overgenomen in de toekomstvisie. De meeste wijzigingen betreffen kleine 
aanpassingen die met deze aanpassing een groot verschil kunnen maken.

2.1 Met het vaststellen van de toekomstvisie, waarin de voorgestelde wijzigingen uit de reactienota zijn doorgevoerd, 
wordt recht gedaan aan de reacties die zijn voortgekomen uit het participatieproces.
De totstandkoming van de toekomstvisie is begonnen met een uitgebreid en breed ingestoken 
participatieproces, waarin we meer dan 100 gesprekken voerden met allerlei groepen. Door de ontwerp 
toekomstvisie, die mede ontstaan is uit de input uit deze gesprekken, ter inzage te leggen was ook op het 
resultaat hiervan inspraak mogelijk. Alle inspraak is van een reactie voorzien, en de wijzigingen als resultaat 
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Bijlagen
Reactienota Toekomstvisie
(gewijzigde) Toekomstvisie

Burgemeester en wethouders,

Marijke Verstappen

Secretaris

Otwin van Dijk

Burgemeester
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☐ conform voorstel

☐ zonder hoofdelijke stemming

☐ met algemene stemmen

☐ ……stemmen voor……stemmen tegen

☐ aangenomen

☐ aangenomen met amendement…………

☐ aangehouden
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☐ verworpen

☐ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt

☐ in handen van B&W gesteld

☐ opmerkingen/toezeggingen……………….

☐ ……………………………………………….
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