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Inspraak ontwerp Omgevingsvisie Gooise Meren

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de ontwerp Omgevingsvisie “Samen wonen, werken,
ondernemen en recreëren in een groen en historisch gebied” met ingang van 21 april 2022, gedurende zes
weken ter inzage ligt (dus tot en met 1 juni 2022) en in het gemeentehuis en via de website in te zien is. Dit
op grond van de Inspraakverordening Gooise Meren.

Deze ontwerp Omgevingsvisie loopt vooruit op de Omgevingswet die naar verwachting op 1 januari 2023 in
werking treedt. Een omgevingsvisie is de opvolger van een structuurvisie zoals bedoeld in de nu nog
geldende Wet ruimtelijke ordening.

De omgevingsvisie

De omgevingsvisie is een strategische, integrale en lange termijn visie over de ontwikkeling van de fysieke
leefomgeving van onze gemeente en betreft een breed scala aan thema’s, zoals wonen, recreëren, werken,
veiligheid, gezondheid, duurzaamheid, klimaat, landschap, cultuurhistorie en leefbaarheid. Belangrijk in de
omgevingsvisie is de integraliteit en de samenhang die terugkomt in de beschrijving van de waardevolle
leefomgeving, de opgaven waarvoor we staan, de doelstellingen die we nastreven en de ruimtelijke keuzes
die we daarom maken. Onderdeel van deze wettelijke besluitvorming is de milieueffectrapportage (m.e.r.).
De omgevingsvisie is daarmee een richtinggevend instrument geworden.

De omgevingsvisie is het kader voor m.e.r.-plichtige activiteiten en de gevolgen die de activiteiten hebben
voor (onder andere) Natura 2000-gebieden. In die gevallen is het opstellen van een planMER verplicht,
omdat de omgevingsvisie nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. De gemeente Gooise Meren ziet
het opstellen van de omgevingsvisie en het milieueffectrapport (planMER) als één geïntegreerd proces. Het
milieueffectrapport is gebruikt als middel bij het maken van keuzes voor de omgevingsvisie. Daarnaast kan
het milieueffectrapport worden gebruikt voor het monitoren en bijsturen van beleid tijdens de uitvoering.

Het planMER

Het planMER beschrijft de huidige staat van de leefomgeving en autonome ontwikkelingen die de komende
decennia buiten de invloedssfeer van de omgevingsvisie gaan spelen. Hierop gebaseerd zijn in het
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planMER adviezen opgenomen over het doelbereik van het opgenomen beleid, de te maken keuzes en de
gevolgen voor de fysieke leefomgeving van de ontwerp Omgevingsvisie.

Het planMER ligt gelijk met de ontwerp Omgevingsvisie ter inzage. Er vindt ook een toetsing van het
planMER plaats door de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage.

Zienswijze

Gedurende 6 weken kunnen ingezetenen van de gemeente en andere belanghebbenden een zienswijze op
beide stukken indienen. Na afloop van deze periode worden alle zienswijzen en adviezen verwerkt in een
Nota van Zienswijzen. Deze wordt samen met de Omgevingsvisie vastgesteld door de gemeenteraad van
Gooise Meren. Het milieueffectrapport wordt niet vastgesteld, omdat dit document een ondersteunend
middel is en de uiteindelijke keuzes alleen in de Omgevingsvisie staan.

Inzien

Fysieke stukken

De ontwerp Omgevingsvisie en het planMER liggen met ingang van donderdag 21 april tot en met
woensdag 1 juni (zes weken) voor een ieder ter inzage. De stukken kunnen worden ingezien in de centrale
hal van het gemeentehuis aan de Brinklaan 35 te Bussum. Voor de actuele openingstijden, zie

. Kunt of wilt u niet naar het gemeentehuis komen, neemt u dan contact op, dan
zoeken we een passende oplossing.
www.gooisemeren.nl

Digitaal

De documenten zijn ook digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website:
  dan wel via de landelijke website  met
planidentificatienummer:
https://omgevingsvisie.gooisemeren.nl/ www.ruimtelijkeplannen.nl

NL.IMRO.1942.2022OVGM-OW01.

Zienswijze

Uw zienswijze kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van de Gemeente Gooise Meren, Brinklaan
35, 1404 EP Bussum, onder vermelding van Zienswijze ontwerp Omgevingsvisie Gooise Meren.

Informatie

Als u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met mevrouw Antoinette Soede van de afdeling PRO,
bereikbaar via haar e-mailadres . Met haar kunt u ook een afspraak maken voor
het indienen van een mondelinge zienswijze.

a.soede@gooisemeren.nl

 

 Bussum, 20 april 2022
Burgemeester en wethouder gemeente Gooise Meren

De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad,
waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de
Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor
pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier
aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.
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