
 
 

Raadsvoorstel 
 
 
 
Onderwerp  : Vaststellen Omgevingsvisie Westerkwartier 2040 
Zaaknummer  : 196930906 
Verantwoordelijk  
portefeuillehouder: Hielke Westra 
Bijlagen  :   Omgevingsvisie Westerkwartier 2040,  

  Nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen 
   ..Ontvangen zienswijzen omgevingsvisie Westerkwartier. 
 

 
 Voorgesteld besluit 

In te stemmen met de nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen; 
De Omgevingsvisie Westerkwartier 2040 (met de IMRO-code 
NL.IMRO.1969.OMGEVINGSVISIE2022-VA01) vast te stellen; 
In te stemmen met een veegronde voor recent beleid voor onderdelen van de fysieke 
leefomgeving. 
 

 Inhoudelijke toelichting 
Bijgaand vindt u de omgevingsvisie Westerkwartier 2040, de nota van zienswijzen en 
ambtshalve aanpassingen en de ontvangen zienswijzen (geanonimiseerd). Ons college 
vraagt u in te stemmen met de nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen en de 
wijzigingen die daaruit voortvloeien voor de definitieve omgevingsvisie. Ons college stelt u 
voor om de omgevingsvisie (met de IMRO-code NL.IMRO.1969.OMGEVINGSVISIE2022-
VA01) vast te stellen. Omdat zeer recent sectoraal beleid en beleid dat nog in ontwikkeling is 
voor de fysieke leefomgeving geen plek konden krijgen in de omgevingsvisie stellen wij voor 
dit op te lossen via een zogenaamde veegronde. Daarover leest u later meer in dit 
raadsvoorstel. 
 
De ontwerp-omgevingsvisie lag gedurende 6 weken ter inzage van woensdag 3 november 
tot en met dinsdag 14 december 2022. In de nota van zienswijzen en ambtshalve 
aanpassingen kunt u zien welke reacties werden ingediend en hoe wij deze beoordelen. De 
namen van de organisaties zijn in de nota genoemd. De namen van de inwoners 
(reclamanten) zijn met het oog op privacywetgeving niet genoemd. De lijst met de naam en 
adresgegevens van de reclamanten is bij ons college bekend en op te vragen. 
 
De omgevingsvisie is het resultaat van een intensief proces waarbij wij, onder begeleiding 
van het bureau Bügel Hajema, samenwerkten met de projectgroep omgevingsvisie, 
belangstellende collega’s, inwoners, belangenorganisaties en samenwerkingspartners. 

 
Vorm en opzet van de omgevingsvisie 
De omgevingsvisie die u als bijlage bij het raadsvoorstel aantreft is een pdf-bestand dat ook 
als papieren document afgedrukt kan worden. De bedoeling is dat wij de omgevingsvisie 
naast het papieren document (in pdf formaat) ook als interactieve website aanbieden. De 
verschillende delen/hoofdstukken komen op de website dan onder verschillende knoppen te 
staan. Via een interactieve kaart kunnen bezoekers van de website dan de relevante teksten 
voor dorpen en gebieden raadplegen. We maken deze website in orde nadat uw 
gemeenteraad de omgevingsvisie vaststelt. 

 



De omgevingsvisie bestaat uit 5 delen. Deel 1 Visie en Deel 2 Gebiedskompassen vormen de 
essentie van de omgevingsvisie. Hierin staan de koers en keuzes gemeentebreed en voor 
deelgebieden. De gebiedsbenadering biedt de mogelijkheid om per deelgebied specifieke 
keuzes te maken. Deze opzet doet recht aan onze grote en landschappelijk zeer gevarieerde 
gemeente. Bovendien helpt de gebiedsbenadering ons om straks het omgevingsplan op 
goede wijze in te richten. De koers van de omgevingsvisie zetten wij neer via vier 
overkoepelende Westerkwartierse, ambities:  
1. Verbonden met de omgeving, verbonden met elkaar; 
2. Een toekomstbestendig Westerkwartier voor jong en oud; 
3. Een bedrijvig en innovatief Westerkwartier in een sterke regio; 
4. Een gastvrije, aantrekkelijke niet-stedelijke woongemeente. 
Deze vier ambities stimuleren dat de opgaven in de fysieke leefomgeving integraal worden 
benaderd en sluiten daarmee aan bij de Omgevingswet. 
 
Deel 3 Idee helpt initiatiefnemers bij het maken van plannen die recht doen aan enerzijds de 
wensen van de initiatiefnemer en anderzijds de kwaliteiten van onze gemeente. In deel 4 
Uitvoering en monitoring staat informatie over de zogenaamde beleidscyclus en de manier 
waarop we de omgevingsvisie achteraf beoordelen (evalueren) en blijven controleren 
(monitoren). In dit deel vindt u ook een aantal juridische en milieutechnische zaken en de 
motivatie waarom we geen Milieueffectrapport opstelden. Belangrijk onderwerp in dit deel 
is ook het uitvoeringsprogramma.  
 
In deel 5 Achtergrond vindt u informatie die we gebruikten om deze omgevingsvisie te 
maken. Daar vindt u ook via welke stappen we tot deze omgevingsvisie kwamen en een 
verantwoording van de participatie.  
 
Alle delen vormen samen met de kaart, met daarop de ambities die geografisch te duiden 
zijn, de omgevingsvisie Westerkwartier 2040. 

 
 Uitvoering en Financiële onderbouwing 

Voor het opstellen van de omgevingsvisie is budget beschikbaar. De omgevingsvisie zet de 
koers uit voor de fysieke leefomgeving van de gemeente Westerkwartier. Voor uitvoering is 
de gemeente soms aan zet maar zal de uitvoering ook vaak van bewoners, bedrijven en 
instellingen komen. De financiële consequenties hangen af van de verdere uitwerking en 
kunnen wij in dit stadium nog niet inzichtelijk maken. Voor de uitvoering van de 
verschillende acties in uitvoeringsprogramma zal na de vaststelling samen met betrokken 
teams gekeken worden wanneer de projecten opgepakt kunnen worden en hoe deze 
financieel gedekt worden. Projecten en nadere uitwerkingen met financiële gevolgen 
waarvoor geen financiële dekking is in bestaande budgetten leggen wij dan te zijner tijd via 
de planning en controlcyclus voor.  
 
 

 Juridische onderbouwing 
De omgevingsvisie is één van de kerninstrumenten van de Omgevingswet (Ow) die naar 
verwachting 1 juli 2022 in werking treedt. Eventueel verder uitstel van de Ow heeft geen 
consequenties voor de ambitie om de omgevingsvisie nog deze bestuursperiode (dan wel in 
de volgende bestuursperiode) vast te stellen. De omgevingsvisie is een beleidsdocument dat 
zelfbindend is. Met andere woorden: inwoners, bedrijven en organisaties kunnen geen 
directe rechten ontlenen aan de omgevingsvisie. De omgevingsvisie staat na de 
zienswijzeperiode daarom ook niet open voor bezwaar en beroep bij de rechter. 

 
 



Verder is het van belang te onderkennen dat wanneer uw raad de omgevingsvisie vaststelt 
voordat de Ow in werking treedt, de omgevingsvisie wordt vastgesteld onder de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro). Dat is de reden waarom we de omgevingsvisie ook publiceren op 
de website www.ruimtelijkeplannen.nl. 
 
Bij vaststelling van de omgevingsvisie onder de huidige Wro en wat dat betekent voor de 
werking onder de toekomstige Ow is art. 4.10 (gelijkstelling omgevingsvisie) van de 
Invoeringswet Ow van belang. In deze bepaling wordt de gemeentelijke omgevingsvisie, die 
in overeenstemming met het oude recht tot stand kwam, gelijkgesteld met de 
omgevingsvisie als bedoeld in art. 3.1 Ow. Om voor deze gelijkstelling in aanmerking te 
komen moet aan twee voorwaarden zijn voldaan. In de eerste plaats moet de 
omgevingsvisie aan de inhoudelijke vereisten van de artikelen 3.2 en 3.3 Ow voldoen. Daarbij 
gaat het om: 

• beschrijving hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving; 

• beschrijving voorgenomen ontwikkeling, gebruik, beheer,  

• bescherming en behoud van het grondgebied; 

• hoofdzaken van het te voeren integrale beleid; 

• rekening houdend met omgevingsbeginselen. 
 
In de tweede plaats moet de omgevingsvisie vóór de inwerkingtreding van art. 3.1 Ow van 
kracht zijn of onmiddellijk na de inwerkingtreding daarvan van kracht worden. Aanvullend 
zal het participatieproces verantwoord moeten worden. Aan voornoemde voorwaarden 
wordt voldaan. 
 
Door de gelijkstelling wordt de rechtsgeldigheid van de omgevingsvisie buiten twijfel 
geplaatst en kan deze na inwerkingtreding van de Ow blijven dienen als omgevingsvisie. 
 
Tot slot merken wij op dat de omgevingsvisie een belangrijke onderlegger vormt voor het op 
te stellen omgevingsplan dat wij voor 31 december 2029 voor de hele gemeente 
Westerkwartier moeten maken. 
 

 Relatie met bestuursakkoord  
In het bestuursakkoord wordt het opstellen van de omgevingsvisie benoemd. Gesteld wordt: 
“In 2021 wordt naar verwachting de Omgevingswet van kracht. Deze wet vormt de basis voor 
een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving, waarin veiligheid, gezondheid en 
duurzaamheid samen met een goede omgevingskwaliteit centraal staan in de planologie. De 
Omgevingswet maakt ons als gemeente medeverantwoordelijk voor het behoud van de 
omgevingskwaliteit. We stellen als gemeente samen met onze inwoners een omgevingsvisie 
op.” 
 

 Inspraak 
Na een periode van voorbereiding, waarbij wij afgelopen jaar op verschillende momenten en 
op verschillende wijzen inwoners en (belangen)organisaties hebben gevraagd om mee te 
praten en mee te denken is de omgevingsvisie formeel als ontwerp-omgevingsvisie ter 
inzage gelegd. De omgevingsvisie is een nieuw instrument in het kader van de Ow. De Ow is 
echter nog niet ingevoerd. Tot het moment dat de Ow is ingevoerd fungeert de 
omgevingsvisie als structuurvisie in de zin van artikel 2.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro). Op 
basis van artikel 3.4. Algemene wet bestuursrecht legden wij de ontwerp- 
omgevingsvisie voor 6 weken ter inzage. Gedurende deze termijn kon een ieder zienswijzen 
indienen. De opbrengst van de zienswijzen is behandeld in de nota van zienswijzen en 
ambtshalve aanpassingen die als bijlage bij dit raadsvoorstel is gevoegd. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


 Bekendmaking 
De omgevingsvisie maakten we bekend via de bekende kanalen zoals De Streekkrant, onze 
website en via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.   
Iedereen die heeft meegewerkt en meegedacht stuurden we persoonlijk bericht. De 
omgevingsvisie is eveneens toegestuurd aan al onze overlegpartners zoals verschillende 
Ministeries, Provincie Groningen (en Fryslân en Drenthe), Waterschappen en alle 
omliggende gemeenten. 
 

 Communicatie 
Voor het project is een website opgezet: www.omgevingsvisiewesterkwartier.nl . Op de 
website plaatsen we onder andere nieuwsberichten en plaatsen we tussenproducten die we 
opleveren. De website zal bij de vaststelling van de omgevingsvisie transformeren tot een 
omgevingsvisie in de vorm van een interactieve website.  

 
In de periode dat de omgevingsvisie ter inzage lag organiseerden we een online 
informatieavond. Deze informatieavond was voor iedereen toegankelijk. De voorgenomen 
fysieke inloopbijeeenkomst kon niet doorgaan door de aangescherpte corona-maatregelen. 
Uw raad is tijdens het proces via diverse raadsactiviteiten meegenomen in de voortgang van 
de omgevingsvisie. 

 
 Programma 

Het opstellen van de omgevingsvisie valt binnen de taakstelling die is uitgewerkt in het 
Programma Omgevingswet, te weten spoor 1 – Planinstrumenten. 
 

 Veegronde 
Parallel tijdens het opstellen van de omgevingsvisie werd voor verschillende beleidssectoren 
gewerkt aan beleid. Vaak konden we het beleidsdocument nog meenemen bij het schrijven 
van de omgevingsvisie, zoals de Woonvisie, de Visie hernieuwbare energie en de Visie 
recreatie en toerisme. Soms was het document te laat klaar om nog te vertalen in de 
omgevingsvisie, zoals het Klimaatadaptatieplan en de Verkeersvisie. En soms is beleid ook 
nog niet af zoals bijvoorbeeld het Landbouwbeleid. Voornoemde beleidsstukken kunnen bij 
de afronding van de omgevingsvisie niet even meegenomen worden bij de aanstaande 
vaststelling van de omgevingsvisie. Belangrijke wijzigingen voor de omgevingsvisie, die 
eventueel voortvloeien uit onder andere de genoemde beleidsnota’s, zullen namelijk 
opnieuw via een publicatie van een aangepaste ontwerp-omgevingsvisie ter inzage gelegd 
moeten worden. Over deze wijzigingen van de omgevingsvisie kan een ieder eventueel een 
zienswijze indienen.  
 
Uiteindelijk streven we er op langere termijn naar dat we geen zogenaamd sectorbeleid 
meer opstellen. De omgevingsvisie moet de paraplu worden voor de hele fysieke 
leefomgeving. Verdieping, uitwerking en op uitvoering gerichte acties kunnen te zijner tijd 
hun plek vinden in het zogenaamde omgevingsprogramma. We bevinden ons nu in de 
overgangsfase.  
 
Wij stellen voor om de recente beleidsnota’s die nog geen plek konden krijgen in de 
omgevingsvisie in de toekomst te analyseren en indien nodig te vertalen via een 
zogenaamde veegronde in de omgevingsvisie. Op deze wijze kan recent en nog 
aankomende beleid alsnog een plek krijgen in de omgevingsvisie en hoeft dit niet te 
wachten op de vierjaarlijkse evaluatie die in 2026 gestalte krijgt.  

  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.omgevingsvisiewesterkwartier.nl/


De volgende limitatieve lijst van beleidsnota’s willen wij nog analyseren en betrekken in de 
eventuele veegronde: 

• Klimaatadaptatieplan (vastgesteld 1 december 2021) 

• Verkeersvisie (vastgesteld 1 december 2021) 

• Transitievisie warmte (vastgesteld 1 december 2021) 

• Landbouwbeleid (nog vast te stellen) 

• Antennebeleid (nog vast te stellen) 

 
Na vaststelling van het Landbouwbeleid en Antennebeleid bepalen wij de planning voor de 
aanpassing van de omgevingsvisie en gaan wij na welke kosten daarmee eventueel gemoeid 
zijn. 
 

 
het college van burgemeester en wethouders 
 
 
 
 
A. van der Tuuk, burgemeester   A. Schulting, secretaris  



 
 
 

Raadsbesluit 

 
De raad van de gemeente Westerkwartier, 
 
Gelezen het voorstel Vaststellen Omgevingsvisie Westerkwartier 2040 van 18 januari 2021,   
 
 
Besluit: 
• In te stemmen met de nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen; 

• De Omgevingsvisie Westerkwartier 2040 (met de IMRO-code 
NL.IMRO.1969.OMGEVINGSVISIE2022-VA01) vast te stellen; 

• In te stemmen met een veegronde voor recent beleid voor onderdelen van de fysieke 
leefomgeving. 

 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering  
van de raad van de gemeente Westerkwartier,  
d.d. 16 februari 2022. 
 
 
 
 
A. van der Tuuk      J.L. de Jong 
Voorzitter      Griffier 
 
 


