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Nummer Contact en vragen via 

         Toekomst@hollandskroon.nl 
Aanbieder: Stuurgroep Omgevingsvisie  

    
  

 

 

Datum raadsvergadering Datum B&W-besluit 

 22 november 2016 n.v.t. 

 

Onderwerp 

De omgevingsvisie Hollands Kroon 

 

Voorgesteld besluit 

1. De ontvangen inspraakreacties in behandeling te nemen, te beantwoorden en in de omgevingsvisie 

te verwerken, zoals beschreven in de als bijlage bij dit besluit behorende Nota van beantwoording 

Inspraak(18-9-2016).pdf ; 

2. De omgevingsvisie Hollands Kroon, zijnde: structuurvisie vast te stellen, in overeenstemming met 

het GML-bestand met de naam NL.IMRO.1911.Omgevingsvisie2016-va01 met bijbehorende 

bestanden; 

 

Wettelijke grondslag 

Een omgevingsvisie is een visie instrument die opgenomen is in de Omgevingswet. De planning is dat deze 

wet in 2019 in werking zal treden. Omdat deze omgevingsvisie eerder wordt vastgesteld dan de 

Omgevingswet in werking treedt, zal deze omgevingsvisie bij vaststelling juridisch nog gelden als 

structuurvisie onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Hiermee krijgt de visie de gewenste formele status 

en zal deze bij het in werking treden van de Omgevingswet automatisch als omgevingsvisie worden 

aangemerkt. De omgevingsvisie voldoet aan de inhoudelijke eisen en vormvereisten die de Wro stelt aan 

een structuurvisie. Onderdeel hiervan is dat er een compacte uitvoeringsparagraaf aan toegevoegd is. Deze 

visie is opgesteld voor het gehele grondgebied van Hollands Kroon. 
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Kern van de zaak 

Het doel van de omgevingsvisie is dat wij als regisseur kunnen fungeren zonder in detail te bepalen hoe iets 
eruit moet zien. De verantwoordelijkheid laag leggen, inwoners zelfredzaam maken, ruimte geven aan 
initiatieven en ervoor zorgen dat bureaucratie wordt verminderd. Wij zeggen: ‘’ja, tenzij’’. Dit blijkt uit de 
omgevingsvisie. ‘Tenzij’ gaat op indien juridische regels in de weg staan of nadelige gevolgen onacceptabel 
zijn en niet voldoende worden gecompenseerd. Hierdoor willen we flexibeler in kunnen spelen op de 
veranderingen in de maatschappij. De omgevingsvisie heeft vooral een uitnodigend, inspirerend en 
faciliterend karakter waarbij ontwikkelingen door andere partijen opgestart en uitgevoerd kunnen worden 
binnen vooraf gegeven kaders, zodat ontwikkelingen van onderaf tot stand kunnen komen. Waar mogelijk 
willen wij bij het realiseren van de kaders en ambities tegelijkertijd het aantal regels verminderen en 
(eventuele) tegenstrijdigheden in regels wegnemen. Deze omgevingsvisie is de aanzet om de nieuwe weg in 
te slaan. Niet de regels staan centraal maar het initiatief! 
 

De omgevingsvisie is opgebouwd uit twee hoofdonderdelen; beschreven richtingen en kaarten. Een richting 
kan een kader, ambitie, proeftuin of een uitwerking betreffen. De kaarten zijn een bundeling van 
themakaarten en vormen de ruimtelijke weergave van de richtingen.  
 Een kader voldoet aan hogere kaders of nog niet helemaal maar wij gaan hier wel naar handelen. 
 Een ambitie hoeft niet te voldoen aan hogere kaders en / of ligt verder in de toekomst.  
 Een proeftuin loopt vooruit op een uitwerking en betreft gecontroleerd uitproberen. 
 Een uitwerking is nu nog niet concreet te maken. 
 

De omgevingsvisie is tot stand gekomen via een uitgebreid participatietraject. Het College is gevraagd om 
advies te geven aan de raad. De definitieve richting is bepaald door de raad. 

  

Openbaarheid documenten 

 Openbaar  Het voorstel bevat niet-openbare documenten 
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De raad besluit: 

 

 

 

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 november 2016 

 

 

 

Griffier                                                                            Voorzitter 
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Aanleiding voor en korte toelichting bij het advies 

Op 26 juni 2014 is door uw raad de bestuursopdracht omgevingsvisie vastgesteld. In de bestuursopdracht is 

opgenomen dat er een uitnodigende omgevingsvisie wordt opgesteld, waarin niet alleen ruimtelijke 

ordening, maar o.a. ook veiligheid, economische en technologische ontwikkelingen, natuur, milieu en 

bereikbaarheid en de sociale gevolgen hiervan worden meegenomen, kortom de fysieke leefomgeving!  

 

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect 

Het hebben van een integrale visie, en een helder fundament voor het beleid van Hollands kroon en de 

uitvoering ervan, voor de fysieke leefomgeving. 

 

Motivering per voorgesteld besluit 

1. De gemeenteraad heeft het ontwerp van de omgevingsvisie Hollands Kroon gedurende zes weken 

(23 mei 2016 tot 7 juli 2016) ter inzage gelegd. Er zijn 24 reacties ontvangen. Twee reacties zijn 

buiten de gestelde termijn ontvangen, deze reacties zijn door de stuurgroep beoordeeld en indien 

deze leiden tot aanpassingen meegenomen als ambtshalve wijziging.; 

2. Te bepalen dat de omgevingsvisie langs elektronische weg is vastgelegd in het GML-bestand 

NL.IMRO.1911.Omgevingsvisie2016-va01 en via omgevingsvisie.hollandskroon.nl te bekijken is. 

 

Kanttekeningen en risico’s (incl. argumenten) 

 Bij de daadwerkelijke uitvoering van bepaalde richtingen kunnen hogere (onderzoeks)kosten, of 

planschade ontstaan, of mogelijk toch geen doorgang vinden door (eventueel gewijzigde) hogere kaders.  

 

Alternatieven (incl. argumenten) 

Indien u onderdelen van de omgevingsvisie wilt veranderen heeft u de mogelijkheid om een amendement in 

te dienen. 

 

Gevolgen algemene middelen en begroting 

Kosten: geen 

Toelichting: 

 

 

Communicatie 

De vaststelling zal bekend worden gemaakt via facebook, twitter, CTR en het digitale gemeente blad. 
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Bijlagen 

1. Bijlage 1a - Deel I-II-II - Omgevingsvisie.pdf 

2. Bijlage 1b - Deel IV - Bijlagen.pdf 

3. Bijlage 1c - Deel V - Kaarten.pdf 

4. Bijlage 2a - Nota van beantwoording Inspraak.pdf 

5. Bijlage 2b - Totaal Overzicht Inspraakreactie.pdf 

 


