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DATUM  16 september 2019 
AGENDAPUNT  03.06.03 

ONDERWERP  Participatie bij Verkenningen, denkrichtingen en Omgevingsplan Kernen 
PORTEFEUILLEHOUDER  C. van de Pol 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma III: Wonen & Ondernemen 

Omgevingstaken 
ZAAKNUMMER  ZK19001959 

AANLEIDING  Onze gemeente bereidt zich in zowel regionaal als lokaal verband actief voor op de komst 

van de Omgevingswet in 2021. Zo heeft uw raad bij de vaststelling van het regionaal 

voorbereide Koersdocument Omgevingswet in april van dit jaar besloten om te komen tot 

een “Kadervisie Koggenland” vooruitlopend op een complete Omgevingsvisie voor onze 

gemeente in 2023.  

 

De kadervisie wordt vorm gegeven aan de hand van Verkenningen en Denkrichtingen op 

gebied van wonen, duurzaamheid, economie, recreatie en toerisme en de Nota lokaal 

volksgezondheidsbeleid 2018-2021. Deze informatie is op 24 juni 2019 tijdens een 

informatieavond met u gedeeld. 

Daarnaast bent u op 25 juni 2019 verder geïnformeerd over de stappen die gezet zullen 

worden bij de Pilot Omgevingsplan Kernen, waarin op basis van de Crisis- en Herstelwet en 

met toestemming van de Minister wordt vooruit gelopen op de Omgevingswet.  

Ook is er toen met u gesproken over de wijze waarop inhoud kan worden gegeven aan het 

participatietraject bij de Kadervisie, de daarbij behorende verkenningen met denkrichtingen 

en het Omgevingsplan Kernen. De resultaten zijn samengevat in de notitie “ Aanpak 

participatie bij Kadervisie Koggenland en Omgevingsplan Kernen Koggenland” (bijlage). 

KADER  Omgevingswet, Koersdocument, Raadsopdrachten Wonen en Duurzaamheid, 

Collegeprogramma (economische verkenning) en Nota lokaal volksgezondheidsbeleid 2018-

2021. 

WIJ STELLEN VOOR  In te stemmen met : 

 

1. het inzetten van de Verkenningen Wonen, Duurzaamheid, Economie, Recreatie en  

Toerisme met de daarbij behorende denkrichtingen in een participatietraject voor 

de Kadervisie Koggenland  

 

2. de notitie “Aanpak participatie bij Kadervisie en Omgevingsplan Kernen 

Koggenland”; 
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BEOOGD 

 

RESULTAAT 

 Het in een vroegtijdig stadium betrekken van inwoners, bedrijven, maatschappelijke 

organisaties en belanghebbenden bij planvorming over de fysieke leefomgeving in de  

gemeente. Het doel is om een breed draagvlak binnen onze gemeente te organiseren voor 

het toekomstige beleid voor de fysieke leefomgeving.  

ONDERBOUWING  op 15 januari en 25 juni 2018 zijn in werksessie met uw raad globale ambities geformuleerd 

om rekening mee te houden bij de planvorming rond een Kadervisie 

Koggenland/Omgevingsplan Kernen. 

 

Deze ambities zijn: 

- Globale en gebiedsgerichte kaders, met – op argumenten – soms mogelijkheid om 

af te wijken. 

- Regels voor de leefomgeving opnieuw bepalen. 

- De gemeente heeft een faciliterende rol: het participatietraject is belangrijk (veelal 

bepalend) en een verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer. 

- De raad wenst actief betrokken te worden bij de implementatie.’ 
 

In het projectplan Omgevingswet wordt verder genoemd dat voor het opstellen van de 

kadervisie de volgende bouwstenen worden gebruikt:  

 

- de Verkenning Wonen, resultaat van de raadsopdracht woningbouw (raadsbesluit 

26 november 2018); 

- de Verkenning Duurzaamheid, resultaat van de raadsopdracht duurzaamheid 

(raadsbesluit 28 januari 2019).  

- de Verkenning Economie, Recreatie en Toerisme; 

- de Nota lokaal volksgezondheidsbeleid 2018-2021 (raadsbesluit 26 november 2018) 

 

Deze stukken zijn u bij de voorbereiding van de informatiebijeenkomsten van juni 

toegestuurd en nu als bijlage bij dit voorstel gevoegd. 

 

Aan de verkenningen is de afgelopen periode intensief gewerkt, met bijgaande concepten 

als resultaat. Elke verkenning is voorzien van een aantal ‘denkrichtingen’ (of perspectieven, 

ontwikkelrichtingen) en hieraan zijn ook denkrichtingen behorende bij al vaststaand beleid 

in het sociaal domein toegevoegd. Tijdens de informatiebijeenkomst voor uw raad van 24 

juni 2019 zijn deze verkenningen met bijbehorende denkrichtingen verder toegelicht en op 

25 juni 2019 is met u gesproken over de vormgeving van het participatietraject voor de 

Kadervisie en het Omgevingsplan Kernen. Dat heeft geleid tot de Notitie aanpak 

participatie Kadervisie en Omgevingsplan Kernen. De resultaten van het uit te voeren 

participatietraject zullen in deze plannen worden verwerkt. Bij dit traject zal in het kader 

van een integrale aanpak ook de kwaliteit van de openbare ruimte worden betrokken. 

Hiermee kan tevens verder inhoud worden gegeven aan de in de Kadernota 2020 

opgenomen doelstelling om de kwaliteit van de leefomgeving in onze gemeente te 

verhogen. 
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In het participatietraject voor de Kadervisie houden we er overigens rekening mee dat – 

naar verwachting – begin 2020 ook de participatie voor de Regionale Energie Strategie 

(RES) van start gaat. Hoewel beide trajecten wat kort na elkaar plaatsvinden, heeft de 

volgorde het voordeel dat aandachtspunten vanuit het lokale proces meegenomen 

kunnen worden in de regionale ontwikkeling. 

 

 

 

 

Datum college: 27 augustus 2019 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

 

 

 

Bijlagen: 

 

1. De Verkenning Wonen, resultaat van de raadsopdracht woningbouw  

2. De Verkenning Duurzaamheid, resultaat van de raadsopdracht duurzaamheid de 

Verkenning Economie, Recreatie en Toerisme; 

3. De Nota lokaal volksgezondheidsbeleid 2018-2021. 

4. Verslag informatieavonden voor raadsleden op 24 en 25 juni 2019. 

5. De Nota aanpak participatie bij Kadervisie Koggenland en Omgevingsplan Kernen 

Koggenland 

 

 

KANTTEKENINGEN  De aanpak van het participatietraject wordt opgezet om een zo breed mogelijk draagvlak 

te bereiken onder onze inwoners, stakeholders en andere belanghebbenden. Er is sprake 

van een nieuw proces waar we ervaring mee op willen doen. De praktijk zal uitwijzen in 

hoeverre dit participatietraject succesvol is dan wel dat de leerpunten in de toekomst tot 

bijstellingen in de participatie zullen leiden. 

FINANCIËN  De kosten kunnen worden gedekt uit het budget van € 550.000, - dat u voor de periode 

2019-2021 voor de implementatie van de Omgevingswet beschikbaar heeft gesteld.. 

DUURZAAMHEID  De verkenning duurzaamheid vormt een bouwsteen voor de kadervisie en maakt dan ook 

onderdeel uit van het participatietraject. 

   

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 Het opstellen van een gemeentelijke Kadervisie (en later omgevingsvisie) helpt om binnen 

het Pact van West-Friesland en het daarbij horend Uitvoeringsprogramma de kwaliteiten en 

belangen van Koggenland in de regio goed neer te zetten. 

COMMUNICATIE  In de Koggennieuws de website van onze gemeente zal aan het participatietraject voor 

deze plannen aandacht worden besteed. 

VERVOLG  Naar verwachting zal dit participatietraject in het laatste kwartaal van dit jaar worden 

uitgevoerd. 
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