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Samenvatting
In uw vergadering van 4 maart 2020 heeft u de Omgevingsvisie Westerwolde in ontwerp vastgesteld.
Aansluitend heeft de ontwerp Omgevingsvisie van 12 maart 2020 t/m 22 april 2020 ter visie gelegen. Hierop
zijn 10 inspraakreacties binnen gekomen. Deze zijn bijgevoegd. Deze inspraakreacties zijn beantwoord.
Daar waar de inspraakreactie aanleiding is geweest de visie aan te passen, wordt in dit raadsvoorstel hiertoe
een tekstvoorstel gedaan. Voor de volledigheid wordt voor de inhoudelijke afhandeling van de reacties naar
de bijgevoegde nota van reactie verwezen. Daar waar voorstellen voor wijzigingen in de visie in de nota zijn
opgenomen, zijn ze in bijgaande Omgevingsvisie Westerwolde verwerkt.
Relatie met Programmabegroting/beleid
Het opstellen van de Omgevingsvisie is opgenomen in de programmabegroting 2020 onder programma 2:
Openbaar gebied.
Motivering / alternatieven
De datum van inwerkingtreding van Omgevingswet is voorzien op 1 januari 2022. De gemeente
Westerwolde heeft er echter voor gekozen om al voor de inwerkingtreding van deze wet een Omgevingsvisie
vast te stellen.
De Invoeringswet Omgevingswet bepaalt over een omgevingsvisie het volgende:
“Een gemeentelijke omgevingsvisie die:
a.
b.

voldoet aan de artikelen 3.2 en 3.3 van de Omgevingswet , en
voor de inwerkingtreding van artikel 3.1, eerste lid, van de Omgevingswet van kracht is of
onmiddellijk na de inwerkingtreding van die bepaling van kracht wordt, geldt als een gemeentelijke
omgevingsvisie als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Omgevingswet.”

Naar onze mening voldoet de (ontwerp-)Omgevingsvisie Westerwolde aan de artikelen 3.2 en 3.3 van de
Omgevingswet. Dit betekent dat zodra de Omgevingsvisie van kracht is, deze geldt als een omgevingsvisie
als bedoeld in de Omgevingswet.
De Omgevingsvisie Westerwolde is een integrale langetermijnvisie die zich richt op de hele breedte van de
fysieke leefomgeving. Uitgaande van de gehele fysieke leefomgeving kunnen in een omgevingsvisie
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accenten worden gelegd en prioriteiten worden gesteld. In de voorliggende omgevingsvisie is hieraan
invulling gegeven.
De voorliggende Omgevingsvisie Westerwolde is een visie op hoofdlijnen. In de zienswijzen wordt gevraagd
hier en daar concreter te zijn. Dat zal vooral gebeuren in het Omgevingsplan. Wij stellen u voor deze
omgevingsvisie, mede aangepast naar aanleiding van de ingediende zienswijzen, vast te stellen.
Financiën
Het opstellen van de Omgevingsvisie is gefinancierd uit MIP Implementatie Omgevingswet.
Aanpak / uitvoering
De Omgevingsvisie is het kaderende en richtinggevende document voor het later op te stellen
Omgevingsplan.

Wedde, 20 oktober 2020
Het college van burgemeester en wethouders van Westerwolde,

H. Scheper,
gemeentesecretaris

J.W. Velema,
burgemeester
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No. 11.
De raad van de gemeente Westerwolde;
op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 20 oktober 2020, no. Z/19/097952/DV.20-269, afdeling
Programma’s en Projecten;
Vaststellen Omgevingsvisie Westerwolde;

besluit:

met in achtneming van de Nota van reactie de Omgevingsvisie Westerwolde vast te stellen..

Aldus besloten in de openbare
vergadering van 9 december 2020.
De raad voornoemd,

raadsgriffier

voorzitter
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