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Onderwerp: Aangepaste planning omgevingsvisie 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Graag informeren wij u – vooruitlopend op de behandeling van een raadsvoorstel in september – 

over ons voornemen om de planning voor de ontwikkeling van de omgevingsvisie aan te passen. 

 

De implementatie van de Omgevingswet is door het Rijk uitgesteld van 1 januari 2022 naar 1 juli 

2022. Hierdoor ontstaat ruimte die we graag willen benutten om meer aandacht te besteden aan de 

majeure ontwikkelingen die op Midden-Groningen afkomen. Tevens is dit een kans om beter 

voorbereid in gesprek te gaan met de samenleving over de echte dilemma’s en keuzes rond de 

omgevingsvisie. Tenslotte is het college van oordeel dat de nieuwe gemeenteraad in de 

gelegenheid moet worden gesteld om zich een oordeel te vormen over de omgevingsvisie, maar ook 

om het proces rond de dialoog met de samenleving vorm te geven. 

 

Op basis van deze overwegingen heeft het college een nieuwe planning voorbereid. Die planning 

start met het maken van een strategisch ontwikkeldocument omgevingsvisie. Hierin worden alle 

belangrijke ontwikkelingen in samenhang in kaart gebracht. Hier worden de belangrijke dilemma’s 

en keuzes voor Midden-Groningen zichtbaar en bespreekbaar gemaakt.  
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De route ziet er dan als volgt uit. 

 

 

 

Deze aanpassing is besproken in de raadswerkgroep Omgevingswet. Graag gaat het college hierover 

met de gemeenteraad in gesprek in uw vergadering van september 2021. 

 

Om wel de snelheid erin te houden start het college vast met de voorbereiding van het strategisch 

ontwikkeldocument omgevingsvisie. 

 

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 
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