
Omgevingsvisie 
Westerkwartier2040

ontwerp



1) Proces
2) De Omgevingsvisie
3) Vervolg



Proces stap 1
Analyse- en 
Waardendocument 

• Analyse fysieke 
leefomgeving/beleid/ontwikkelingen

• Expertsessies juni & december 2020
• Wedstrijd basisschoolleerlingen: ‘hoe moet 

jouw woonomgeving eruit komen te zien’? 
(oktober-december 2020)

• Enquête onder inwoners (+ antwoordformulier)  
Uitnodiging via streekkrant, email, website, 
social media (december 2020)

Analyse- en waardendocument
• Schriftelijke consultatie 2 maart-29 maart 2021 

Dorpsbelangen, klankbordgroep, 
belangenorganisaties

• Ter info aan raad via raadsbrief 8 juni 2021



Proces stap 2
Toekomst-
scenario’s

Online festival 22 april 2021
Uitnodiging via streekkrant, email, website, 
social media

vier mogelijke toekomstbeelden: 
• Beste woongemeente van Nederland 
• Klimaatneutraal en aangepast aan de 

klimaatverandering 
• Ons landschap boven alles 
• Economisch toonaangevend in het 

Noorden 

(ook voor raadsleden)

Via vragen en stellingen toekomstbeeld zo 
concreet mogelijk maken. 
live getekend verslag



Proces stap 3
ontwerp-
omgevingsvisie

Opstellen ontwerp Omgevingsvisie-
keuzes voor fysieke leefomgeving van de 
gemeente Westerkwartier

Basis
Analyse- en Waardendocument 
tekeningen van de 4 toekomstscenario’s 

Ruwbouw besproken
• Expertsessies (ambtelijk en maatschappelijk) 

7 en 8 september 2021
• klankbordgroep 7 september 2021

Bijdragen verwerkt in ontwerp-omgevingsvisie. 

Ontwerp-omgevingsvisie 26 oktober 2021. 
College (vrijgave ontwerp)



Intro

Wat is de 
Omgevingswet?

Ruimte voor ontwikkeling

Maatwerk

Het initiatief centraal

Ja, mits…

Draagvlak

Samengevat: de Omgevingswet vraagt om een integrale afweging, 
met als uitgangspunt: ‘Hoe kunnen we dit initiatief mogelijk maken?’



Intro

Wat is een 
Omgevingsvisie?

Hoofdlijn

Lange termijn

Fysieke leefomgeving

Zelfbindend

Vormvrij

Kortom: de Omgevingsvisie geeft richting, maar 
vraagt vaak nadere uitwerking 
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1. Visie

vier ambities

Verbonden met de omgeving, 
verbonden met elkaar 

Een toekomstbestendig 
Westerkwartier voor jong en oud 

Een bedrijvig en innovatief 
Westerkwartier in een sterke regio 

Een gastvrije, aantrekkelijke niet-
stedelijke woongemeente 



1. Visie 

Samenwerken

Meedenken, meehelpen, faciliteren

Minder regels, maatwerk

Vertrouwen

Waar nodig sturen



1. Visie 

Randvoorwaarden

We bieden ruimte voor 
ontwikkelingen, maar willen dat 

onze waarden en kwaliteiten 
behouden blijven en waar 

mogelijk worden ontwikkeld en 
versterkt.

Bij nieuwe ontwikkelingen 
houden wij rekening met de 

mogelijkheden en beperkingen 
van het natuurlijk bodem-, en 

watersysteem.

We leggen minder op voorhand 
vast in regels, maar willen in 

dialoog komen tot maatwerk. Of 
andersom: we laten waar 

mogelijk vrij, en reguleren daar 
waar nodig.

We benaderen de opgaven in de 
fysieke leefomgeving integraal. 

Dit betekent dat we altijd op 
zoek gaan naar mogelijkheden 

om verschillende kansen te 
koppelen, zodat de beschikbare 
ruimte optimaal wordt gebruikt.

De Omgevingsvisie beschrijft 
onze visie. Daar waar de 

Omgevingsvisie afwijkt van 
beleid en regels van Rijk en 

provincie gaan we in overleg op 
zoek naar ruimte om te 

experimenteren en pionieren.

We onderzoeken óf en hoe de 
ambities uit deze Omgevingsvisie 

gerealiseerd worden en sturen 
bij wanneer dat wenselijk is.
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2. Gebiedskompassen

7 Gebieden:

• 4 Landschapstypen

• 3 Dorpstypen



Een paar 
highlights uit 

Gebieden en kwaliteiten staan centraal

Zorgvuldig ruimtegebruik, hoogbouwaccenten zijn 
mogelijk bij Leek en Zuidhorn

Nieuwe functies op vrijkomende agrarische locaties

Volwaardig aanbod aan voorzieningen, wel clusteren

In elk dorp een ontmoetingsmogelijkheid



Een paar 
highlights uit 

Aanpassen aan klimaatverandering: meer groen en 
waterberging

Lokale initiatieven voor verduurzaming

Samen werken aan de transitie van de landbouw 

Nieuwvestiging bedrijven: langs de A7 bij de Leek

Ruimte voor innovatie(werkplaatsen)



Een paar 
highlights uit 

Grootschalige woningbouw bij Leek en Zuidhorn

Overige dorpen: maatwerk en bouwen naar 
behoefte 

Behouden en versterken leefbaarheid kleine dorpen

Ontwerp-opgave A7-zone

Verkenning gebiedstransformatie heide- en veenont-
ginningslandschap
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3. Idee

Handvat/stappenplan voor 
initiatiefnemers. Hoe kan ik de 
omgevingsvisie gebruiken bij 
het maken van mijn plan?

1 – Check aan bestemmingsplan / Omgevingsplan

2 – Check aan gebiedskompas

Buiten dorp Binnen dorp

Typering
Waarden

Koers 

Koers
Type dorp (5 typen) 

3 – Uitwerken van het plan door initiatiefnemer

4 – Participatie door initiatiefnemer

5 – Bespreken op Omgevingstafel gemeente
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4. Uitvoering &
Monitoring

• Relatie met instrumenten van de Omgevingswet
• Omgevingsprogramma
• Omgevingsplan

• Beleidscyclus (om 4 jaar actualiseren)
• Kostenverhaal
• Wet voorkeursrecht
• Milieu en milieubeginselen
• Uitvoeringsagenda
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5. Achtergrond

• Verantwoording proces

• Relatie met beleid van gemeente, rijk en 
provincie

• Gebruikte bronnen



1) Proces
2) De Omgevingsvisie
3) Vervolg



Vervolg -
Route naar 
vaststelling

• 3 november t/m 14 december 2021
Ontwerp 6 weken ter inzage (uw zienswijze indienen)

• 25 november 2021 
online bijeenkomst

• (15 december 2021-5 januari 2022)
reactienota/aanpassen omgevingsvisie/college- en 
raadsvoorstel

• 18 januari 2022
College

• 2 februari 2022 
Raadsoverleg

• 16 februari 2022 
Raadsvergadering (vaststelling)

• Toezenden reactienota (geen bezwaar&beroep)



Oneens, aanvullingen, suggesties stuur 
een zienswijze: 
https://www.omgevingsvisiewesterkwartier.nl

of
https://omgevingsvisiewesterkwartier.maglr.com/westerkwartier/home

of maak een afspraak.

https://www.omgevingsvisiewesterkwartier.nl/
https://omgevingsvisiewesterkwartier.maglr.com/westerkwartier/home


Vragen of opmerkingen?


