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Zienswijze provinciale Omgevingsvisie

Geachte mevrouw, heer,
Onlangs hebt u een zienswijze (inspraakreactie) ingediend op de ontwerp Omgevingsvisie
Provincie Gelderland. In totaal zijn er ruim 470 unieke zienswijzen over ruim 1000 thema’s
ingediend. Uit een groot aantal daarvan blijkt de betrokkenheid op diverse maatschappelijke
opgaven.
Planning
Om een goed overzicht te krijgen worden de zienswijzen nu samengevat. Zo ontstaat een beeld
van de beleidskeuzes die om extra scherpte of meer duidelijkheid vragen en waar aanpassingen
nodig zijn. Het verwerken van de zienswijzen loopt nog tot en met december 2013. De reacties
op de zienswijzen worden gepresenteerd in een Commentaarnota. Daarna volgt de
besluitvorming in Provinciale Staten in februari/maart 2014. De voortgang en tijdsplanning van
de Commentaarnota, Omgevingsvisie, Omgevingsverordening, planMER en Omgevingsagenda
kunt u volgen op www.gelderland.nl.
Uitnodigingsplanologie
De Omgevingsvisie geeft een lange termijn doorkijk op Gelderland. Om daar vorm aan te geven,
wil de provincie blijvend samenwerken aan maatschappelijke opgaven. Daarom stellen wij het op
prijs dat uit verschillende zienswijzen blijkt dat er gehoor gegeven wordt aan de oproep om in
gesprek te blijven. Het is niet altijd mogelijk om met alle betrokken partijen direct in bestuurlijk
overleg te gaan. Het platform www.gelderlandanders.nl geeft iedereen de mogelijkheid om over
en weer en kennis en ervaringen te delen. Wij nodigen u uit op dit platform mee te praten of de
gesprekken te volgen.
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Meer informatie
Meer informatie over de Omgevingsvisie vindt u op www.gelderland.nl.
Om mee te praten over de afronding van de visie en de vervolgstappen verwijzen wij u naar
www.gelderlandanders.nl
U kunt ook een e-mail sturen naar post@gelderland.nl of bellen naar (026)359 99 99.
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