Stappen procedure Gebiedsvisie
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Stappen
Voorbereiding
Startbijeenkomst intern ( verzamelen informatie)
Verwerken analyse in storybord
Contact met EOP Rietlanden en Parc Sandur, uitleg over wat we gaan doen;
Bijeenkomst 2 met stellingen (intern)
Werkbijeenkomst omgeving/ bewoners met stellingen
Uitwerken reacties stellingen en vragen
Toezenden: verzamelde reactie, beantwoorde vragen, presentatie, planning;
Analyse gegevens
Voorleggen analyse aan EOP en collega’s
Beschrijven keuzes;
o overleg op basis van keuze vragen met EOP, omwonenden waterschap,
erkende overlegpartners, etc).
o voorbereiden besluitvorming en beslismoment door college
Keuzevragen voorleggen aan college en laten besluiten
Start opstellen concept-gebiedsvisie

Concept gebiedsvisie
Opstellen concept-gebiedsvisie
Het college besluit tot vrijgeven van het conceptgebiedsvisie
Concept-gebiedsvisie voorleggen aan EOP
o Een eerste concept van de gebiedsvisie wordt ter bespreking aan de
EOP voorgelegd en nav overleg eventueel aangepast.
16. Definitief concept ter inzage leggen
o Bij de voorbereiding peilt de gemeente de meningen van de bevolking.
Tijdens een inloopbijeenkomst kan men vragen stellen en eventueel
schriftelijke reacties indienen (aankondiging inloopbijeenkomst via pers
en website gemeente)
17. Ontwerp - zienswijze
18. Voorbereiden besluitvorming en terinzagelegging ontwerp-gebiedsvisie
19. Opstellen van Nota van Participatie.
o Hierin geeft de gemeente aan hoe zij met alle ingekomen en betrokken
belangen en reacties is omgegaan;
20. Het college besluit over de ontwerpgebiedsvisie en de Nota van Beantwoording;
o Pas na dit besluit kan het ontwerp ter inzage
21. De ontwerpgebiedsvisie en de Nota van Beantwoording liggen 6 weken ter inzage
(publicatie pers en website gemeente) en is in te zien via ruimtelijkeplannen.nl.
o Iedereen kan mondelinge en schriftelijke zienswijzen indienen bij de
gemeenteraad
o Aan het indienen van zienswijzen zijn geen kosten verbonden
22. Behandelen reacties op gebiedsvisie, voorbereiden besluitvorming vaststelling
van de gebiedsvisie;
23. Vaststelling en Beroep
24. De Raad besluit de gebiedsvisie vast te stellen en geeft aan hoe zij met de
zienswijzen is omgegaan;
25. De vastgestelde gebiedsvisie ligt 6 weken ter inzage (huis-aan-huisblad, website
gemeente en Staatscourant).
26. Tegen een vastgestelde gebiedsvisie staat geen beroep open.
= Hier zijn we nu mee bezig

Planning
29 oktober 2018
November 2018
Januari 2019
26 maart
april -mei
mei
Mei/ juni
juli

Augustus/
september 2019

13.
14.
15.

Eind 2019

2020

Vervolg na vaststelling gebiedsvisie
Na vaststelling van de gebiedsvisie zal de visie vertaald worden in een omgevingsplan. In dit omgevingsplan
wordt op concrete wijze de visie uitgewerkt en zullen activiteiten zoals bouwen en gebruik concreet geregeld
worden.
Het is in het proces van het omgevingsplan weer mogelijk om zienswijzen, beroep in te stellen.
Hier wordt u te zijner tijd over geïnformeerd.

Gemeente Emmen
Informatie: Team ROW

