
Ontwerp omgevingsvisie Achtkarspelen 2021 – 2040 

Van donderdag 2 december 2021 tot en met woensdag 12 januari 2022 ligt de ontwerp omgevingsvisie 

Achtkarspelen 2021-2040 ter inzage. 

Toelichting 

Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet naar verwachting in werking. De regels voor de omgeving waar 

we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen worden daarin samengevoegd en vereenvoudigd. 

Binnen de wet is meer ruimte voor maatwerk en ideeën uit de samenleving. De omgevingsvisie is een 

belangrijk nieuw instrument uit de Omgevingswet, die daarin de kaders geeft. Deze visie beschrijft na- 

melijk op hoofdlijnen wat de kwaliteiten van onze gemeente zijn, welke trends en opgaven invloed 

hebben op onze leefomgeving en wat de gewenste koers voor ruimtelijke ontwikkelingen in de toekomst 

is. Na een periode van meedenken en afstemmen is een ontwerp omgevingsvisie gereed. 

Bekijken 

De ontwerp omgevingsvisie ligt met ingang van 2 december 2021 tot en met woensdag 12 januari 2022 

ter inzage. U kunt deze op de volgende manieren bekijken: 

  

1. Op afspraak in het gemeentehuis Stationsstraat 18 in Buitenpost. Via 14 0511 kunt u hiervoor 

tussen 9.00 en 16.30 uur een afspraak maken. 

2. Op de gemeentelijke websites https://www.achtkarspelen.nl/omgevingswet-en-omgevingsvisie/ 

en www.denkmee.achtkarspelen.nl 

3. Op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl 

Meer informatie 

Heeft u vragen over de ontwerp omgevingsvisie? U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 

14 0511 of via omgevingsvisie8K@achtkarspelen.nl. 

Reageren 

Wilt u reageren op de ontwerp omgevingsvisie? Dan kunt u in de periode dat de ontwerp omgevings- 

visie ter inzage ligt, uw zienswijze indienen. Dat kan per post, per mail of mondeling. 

Per post/mail  Schrijf een brief aan de gemeente Achtkarspelen, t.a.v. de gemeenteraad, Stationsstraat 

18, 9285 NH Buitenpost. Of stuur uw mail naar gemeente@achtkarspelen.nl, t.a.v. de gemeenteraad. 

Vermeld in uw brief/mail in ieder geval: 

1. het onderwerp: ontwerp omgevingsvisie Achtkarspelen 

2. waarom u een zienswijze indient 

3. de datum 

4. uw naam en adres 

MondelingU kunt daarvoor een afspraak maken via telefoonnummer 14 0511. Wij vragen u om praktische 

redenen uiterlijk 14 dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, 

zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag 

gemaakt. Afhankelijk van de coronamaatregelen vindt deze afspraak digitaal plaats. 

Vervolgprocedure 

Na afloop van de terinzagelegging stellen we een zienswijzennota op, waarbij we ingaan op de inge- 

brachte zienswijzen. Afhankelijk van de zienswijzen passen we de ontwerp omgevingsvisie aan. Vervol- 

gens leggen we de zienswijzennota en de omgevingsvisie voor besluitvorming voor aan de gemeente- 

raad. 
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