
Inspraakprocedure Omgevingsvisie Opsterland

In de procedure om te komen tot een gemeentelijke Omgevingsvisie onder de Omgevingswet geven 
wij invulling aan participatie en inspraak. De inspraakprocedure is onder meer vormgegeven op basis 
van de Algemene Inspraakverordening 2006. In deze bijlage staat hoe wij dat hebben gedaan en gaan 
doen.

1. Participatie
De Omgevingsvisie Opsterland is gebaseerd op de Omgevingsvisie Opsterland 2015-2030 en 
bestaande beleidsstukken. Voor deze stukken geldt dat afzonderlijk participatie bij de totstandkoming 
heeft plaatsgevonden. Daarom is niet gekozen voor een uitgebreid aanvullend participatieproces.

Allereerst hebben wij een concepttekst opgesteld. Rondom deze concepttekst is ‘De week van de 
participatie’ georganiseerd, van 9 tot 23 mei 2022. We hebben de inwoners via de gebruikelijke 
kanalen (SA!, social media) op de hoogte gesteld van deze week. 
De concepttekst heeft tijdens deze periode als pdf op de gemeentewebsite gestaan. Daarnaast is de 
tekst verkort en interactief naar een digitale omgeving vertaalt, die voor iedereen in die periode 
raadpleegbaar was. In die omgeving zijn aan deze bezoekers vragen gesteld over wat zij belangrijk 
vinden in de omgevingsvisie. Er is één inloopbijeenkomst gehouden, op 18 mei. Daarbij is de visie in 
de vorm van informatieborden in beeld gebracht. Op deze borden konden bezoekers een reactie 
achterlaten en ook kon men in gesprek met beleidsambtenaren.
Een aantal belanghebbende partijen heeft een schriftelijke reactie ingestuurd. Deze reacties worden 
meegenomen in de inspraakprocedure. De ingekomen reacties waren ook aanleiding om met een 
aantal partijen een verdiepend gesprek te houden. Dit gesprek heeft op 29 september 2022 
plaatsgevonden en heeft een dieper inzicht gegeven vooral in de opgaven Energietransitie, Landbouw 
met toekomst en Biodiversiteit.

2. Ontwerp Omgevingsvisie
Alle informatie die tijdens het participatie proces is binnengekomen, heeft bijgedragen aan het 
opstellen van de Ontwerp omgevingsvisie. Omdat de definitieve versie van de omgevingsvisie de 
vorm van een website krijgt, zal de Ontwerp omgevingsvisie, naast een pdf tekst, ook in de vorm van 
een website openbaar gemaakt worden.
Na vaststelling van de tekst door het college start de inspraakprocedure. De gemeenteraad wordt op 
de hoogte gesteld van de vastgestelde tekst en de start van de procedure.

3. Inspraakprocedure
De omgevingsvisie is niet vatbaar voor bezwaar en beroep. Daarom is het van belang in onze reactie 
op de inspraakreacties goed aan te geven wat wij met reacties op de ontwerptekst doen. 
De inspraakprocedure voor de Ontwerp omgevingsvisie ziet er als volgt uit:

1. Zo spoedig mogelijk na het collegebesluit over de ontwerp Omgevingsvisie volgt bekendmaking 
van ter inzagelegging via de gebruikelijke communicatiekanalen:
op de gemeentepagina van huis-aan-huisblad SA, de gemeentelijke website. 

2. Per email sturen we bericht aan relevante partijen en belangenbehartigende organisaties met het 
verzoek om zo gewenst te reageren. 

3. Ter inzagelegging duurt 6 weken, van maandag 9 januari tot en met maandag 20 februari 2023. 
4. Periode (februari, maart, april 2023) van verzamelen reacties en het opstellen van een reactie: 

- Eindverslag van de inspraak opstellen (met een overzicht van de gevolgde procedure en een 
weergave van de zienswijzen die tijdens de inspraak naar voren zijn gebracht. En de door 
ons opgestelde reacties op indieners)

- Opstellen voorstel tot aanpassing Ontwerp omgevingsvisie
5. April 2023: Voorstel tot vaststelling van de omgevingsvisie met daarin opgenomen het 

eindverslag van de inspraak en voorstel tot aanpassing wordt aan het college voorgelegd. 
6. Mei 2023: Voorstel tot vaststelling van de omgevingsvisie met daarin opgenomen het eindverslag 

van de inspraak en voorstel tot aanpassing wordt oriënterend aan de gemeenteraad voorgelegd. 
7. Juni 2023: Omgevingsvisie wordt al dan niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp door 

gemeenteraad vastgesteld.
8. Juni/Juli 2023: Definitieve Omgevingsvisie wordt gepubliceerd.


