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DE OMGEVINGSWET IN STEENWIJKERLAND

Wat is een Omgevingsvisie? 
Wat vinden we belangrijk voor de omgeving 
waarin we wonen, werken en onze vrije tijd 
doorbrengen? Hoe passen we toekomstige 
ontwikkelingen in? En hoe zorgen we tege-
lijkertijd dat ons landschap mooi blijft? Daar-
voor moeten we keuzes maken. Daar gaat de 
Omgevingsvisie over. 

Deze nieuwe Omgevingsvisie is de opvolger 
van de visie die we nu hebben. Dat we onze 
huidige visie ‘Waardevast landschap’ gaan 
aanpassen, heeft diverse redenen:
 
-  Naast ‘Waardevast landschap’ zijn er nu 

nog meer visies en beleidsdocumenten die 
over onze fysieke leefomgeving gaan. Dat 
is straks verleden tijd. Want met de nieuwe 
Omgevingsvisie is er één visie voor de ge-
hele gemeente.

 
-  Er zijn een aantal actuele thema’s die we in 

de nieuwe Omgevingsvisie verder willen  
uitwerken dan nu gedaan is.  

Denk aan klimaat, energie en bodemda-
ling. Omdat hier de afgelopen periode 
meerdere rapporten over zijn gemaakt, 
kunnen we hier ook concreter invulling aan 
geven. 

 
-  De visie die we nu hebben voldoet niet aan 

de eisen van de Omgevingswet. Met de 
visie die er straks ligt, is dat wel het geval.  

Hoe ziet het traject eruit? 
We zijn begonnen met het verzamelen van 
de beleidsdocumenten die er nu zijn over 
onze fysieke leefomgeving. Dat zijn er heel 
wat. Nu we die inventarisatie hebben ge-
daan, weten we wat actueel is, wat nog niet 
en met welke trends en ontwikkelingen we 
rekening moeten houden. 
Bij de volgende stap gaan we nog wat dieper 
op de inhoud in. Dan wordt duidelijk welke 
keuzes er straks gemaakt moeten worden. 
Daarover gaan we nog dit jaar met de ge-
meenteraad in gesprek. 

Ook weten we dan in welke gebieden we 
met meerdere vraagstukken en initiatieven te 
maken hebben. Die gebieden willen we ver-
volgens verder uitwerken.  

U kunt straks meepraten over de 
nieuwe Omgevingsvisie
Die uitwerking willen we samen met u doen: 
met bewoners, ondernemers en gebieds-
partners. Met elkaar gaan we kijken welk 
toekomstbeeld we voor de verschillende 
gebieden hebben. Dat gaan we daarna uit-
werken in de nieuwe Omgevingsvisie voor 
Steenwijkerland. 

Zover is het nog niet. Dit jaar gebruiken 
we voor een goede voorbereiding op het 
gesprek dat we met u willen voeren. We 
verwachten u daarvoor in de eerste helft van 
2022 te kunnen uitnodigen. 

n  Meer weten over de Omgevingswet?  
Kijk op  
www.steenwijkerland.nl/omgevingswet

In onze gemeente houden we de vaart erin als het gaat om de voorbereidingen op de nieuwe 
Omgevingswet. Onderdeel van de wet is dat er ook een Omgevingsvisie komt. Dat hoeft ove-
rigens niet meteen. Als de wet in werking treedt (naar verwachting in 2022) dan krijgen we 
3 jaar de tijd om een visie op te stellen. Dat lijkt ver weg. Toch wordt er – nu nog achter de 
schermen – hard gewerkt om straks de goede keuzes te kunnen maken. Wat is een Omge-
vingsvisie? En hoe ziet het traject er in onze gemeente uit? 

http://www.steenwijkerland.nl/omgevingswet

