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BIJZONDERHEDEN

TER KENNISNAME
PUNTEN

BESPREEKPUNTEN

PRESENTATIES &
WERKBEZOEKEN

29 oktober 2019 19.00-21.30
Bijeenkomst
volksvertegenwoordigers
(gemeenteraden, algemeen
besturen waterschappen en
PS)
Informatiebijeenkomst voor PS U NED/BO MIRT 5-11-2019
Informatiebijeenkomst voor raads- en statenleden U NED/BO MIRT 6-11-2019
Extra commissievergadering 13-11-2019
Omgevingsverordening
Wonen: afwegingskader
uitbreiding woningbouwlocatie
(vervolg op 11/9 o.b.v. memo)
Werken (vervolg 16/10)
27 november 2019 (PS 11 december 2019)
Outline Omgevingsvisie en
visiekaarten
Landelijk gebied
Energie (vervolg 16/10)
Participatie
15 januari 2020 (PS 29 januari)
Statenvoorstel voor de
bouwsteen Afwegingskader
uitbreidingslocaties voor wonen
Concept-Ontwerp
Omgevingsvisie en -verordening
19 februari 2020 (PS 4 maart)

25 maart 2020 (PS 8 april)

20 mei 2020 (PS 3 juni)

24 juni 2020 (PS 8 juli)

9 september 2020 (PS 23 september)
Bespreking concept
Omgevingsvisie en -verordening
met nota van beantwoording
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planMER
28 oktober 2020 (PS 11 november )
Statenvoorstel vaststelling
Omgevingsvisie en -verordening
met Nota van Beantwoording
planMER
2 december 2020 (PS 9 december)

GROSLIJST BIJEENKOMSTEN
Relatie tussen U Ned en omgevingsvisie en
het BO Mirt

Nadere uitwerking criteria verstedelijking
wonen & werken
Bespreken verstedelijkingsrichtingen en
gebiedsgerichte uitwerking

TOEZEGGINGEN
Gedeputeerde zal nagaan hoe met
gemeenten om te gaan om de wederzijdse
voeding/positieve beïnvloeding tot stand te
brengen (Ad hoc cie 9-4-2018)

Koersdocument (PS 10-12-1018):
• Bij Omgevingsvisie wordt samen met
natuurorganisaties gekeken hoe de
grenzen van NNN goed vorm te geven
(deze toezegging is gedaan bij PRS)
• De 3D-lagenbenadering zal
meegenomen worden.
Een week voor de bijeenkomsten volgen
stukken die de commissieleden vooraf
kunnen lezen
Bezien wordt of er een apart kader voor
energietransitie vastgesteld kan worden

Extra informatieve
vergadering inplannen
Of behandelen in een
andere commissie
extra bijeenkomst

Oktober

extra bijeenkomst

November

AFDOENING
Wederzijdse voeding
loopt via opstellen
gebiedsuitwerkingen met
regiodialogen en
deelname aan
gemeentelijke/regionale
visies
Concept ontwerp
omgevingsvisie Q1 2020
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STAND VAN ZAKEN
Wordt teruggekoppeld
in sessie over
gebiedsgerichte
uitwerking

