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Gebiedsontwikkeling en Planeconomie

Geachte adviesraad Sociaal Domein,
Op 28 april 2021 ontvingen wij uw advies ten aanzien van de ontwerp omgevingsvisie Zuidplas.
Hartelijk dank voor uw advies.
Onderstaand zullen we uw advies per onderwerp - conform uw brief- van een reactie voorzien.
Over de omgevingsvisie, algemeen en sociaal domein
U geeft aan dat de omgevingsvisie, naar uw oordeel, zoals deze nu voorligt, goede bedoelingen en
goede voornemens bevat en alle opties openlaat. Dit geldt In algemene zin en ook voor het sociale deel
van de ontwerp omgevingsvisie.
De omgevingsvisie geeft op hoofdlijnen weer wat er mogelijk is met betrekking tot de ontwikkeling van
de fysieke leefomgeving. Het geeft ambities en opgaven aan voor de langere termijn tot 2040. De
omgevingsvisie laat wellicht veel open, maar belangrijker dan dat is dat de visie richting geeft aan de
ontwikkeling van Zuidplas. In het verleden werd de visie op de ruimtelijke inrichting in hoofdlijnen
vastgelegd in een structuurvisie. Een omgevingsvisie is de nieuwe structuurvisie, maar meer dan dat.
Het is een integrale visie. Dat wil zeggen dat het niet alleen om ruimtelijke vraagstukken gaat, maar ook
over zaken als gezondheid, sociale ontwikkelingen, economie en milieu. Zaken die een directe of
indirecte invloed hebben op de fysieke ruimte van de gemeente. De concretisering van de ambitie zal
plaatsvinden in de totstandkoming van de uitvoeringsprogramma’s en het omgevingsplan.
Participatie inwoners
U bent van oordeel dat op grond van de participatie niet gesteld kan worden dat de omgevingsvisie
“samen met de inwoners" is opgesteld.
Wij delen niet uw mening dat de omgevingsvisie niet samen met de inwoners is opgesteld. De
omgevingsvisie gaat uit van bestaand beleid, dat immers door participatie tot stand is gekomen.
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Daarom is een van de uitgangspunten in de door de gemeenteraad vastgestelde startnotitie (januari
2020) dat een gericht participatietraject ingezet zou worden. Het participatietraject is uiteindelijk
uitvoerig tot stand gekomen. De uitkomsten van het participatietraject zijn te lezen op pagina 13 van de
omgevingsvisie. In totaal hebben 1250 inwoners mee kunnen denken met de totstandkoming van de
omgevingsvisie. Alle input vanuit het gehele participatietraject is meegenomen in de keuzes en
afwegingen die gemaakt zijn in de omgevingsvisie.
Afsluitend: bevindingen en advies
In uw brief stelt u de volgende vragen:
- of deze ‘visie’ wel richting kan geven voor toekomstige ontwikkelingen en wel een afwegingskader
kan zijn (zie de definitie van omgevingsvisie op p. 14, zie ook de startnotitie omgevingsvisie),
- waarom voor deze omgevingsvisie 111 pagina’s nodig zijn en
- wat de waarde van deze omgevingsvisie is voorde inwoners van Zuidplas.
- Zoals eerder aangegeven is de omgevingsvisie een kaderstellend document en geeft richting aan de
ontwikkelingen binnen de gemeente Zuidplas. In de uitvoeringsprogramma’s en het omgevingsplan
worden de ambities en hoofdlijnen van de omgevingsvisie geconcretiseerd.
- De omgevingsvisie is vormvrij. Dit betekent dat een omgevingsvisie thematisch, doelgroepgericht of
gebiedsgericht kan worden ingericht. Onze omgevingsvisie is zowel thematisch, alsmede
gebiedsgericht ingericht. Ook om tegemoet te komen aan de wens vanuit de raad om dorpsvisies op te
stellen. Daarnaast is een publieksvriendelijke samenvatting opgesteld, waar in 1 oogopslag te lezen is
wat de omgevingsvisie inhoudt, thematisch en gebiedsgericht.
- Met het opstellen van de omgevingsvisie is het voor initiatiefnemers gemakkelijker om duidelijk te
krijgen waar zij aan toe zijn en aan welke kaders zij moeten voldoen met hun Initiatief als zij zich tot de
gemeente richten. De concrete uitwerking van de omgevingsvisie zal plaatsvinden door middel van de
nog op te stellen uitvoeringsprogramma’s.
De adviesraad adviseert bij de uitwerking van de omgevingsvisie:
a) de inwoners actief en al in de beginfase bij het opstellen van deelplannen te betrekken.
b) de ‘sociale’ aspecten van de omgeving nadrukkelijk bij alle plannen te betrekken,
c) duidelijk aan te geven welke keuzes voorliggen en wat de consequenties van die keuzes zijn.
a) Het college beaamt uw advies, en zal met het verder concretiseren van de ambities vanuit de
omgevingsvisie Zuidplas 2040- middels het opstellen van de uitvoeringsprogramma’s en het
omgevingsplan -de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties blijven betrekken.
b) Vanwege het integrale karakter van de omgevingsvisie worden ook de sociaal-maatschappelijke
aspecten meegenomen bij de uitwerking van de uitvoeringsprogramma’s en het omgevingsplan.
c) De concretisering, oftewel de te maken keuzes in het uitvoeren van de ontwikkelingsrichtingen vanuit
de omgevingsvisie, zal plaatsvinden in de uitvoeringsprogramma’s en het omgevingsplan.
Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders van de gepaeé'nte'2^idplas.
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