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In 2019 hebt u mogelijk meegedacht over de Omgevingsvisie van de gemeente
Heerenveen. Deze beschrijft hoe we in de toekomst onze leefomgeving willen
inrichten, gebruiken en beheren. Hoe staat het nu met de Omgevingsvisie?
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Beleidskoers klaar voor bespreking
Het concept van de ‘Beleidskoers fysieke
leefomgeving’ is klaar. In dit stuk staan de
belangrijkste uitgangspunten voor het
omgevingsbeleid van de gemeente
Heerenveen. De gemeenteraad gaat de
Beleidskoers dit voorjaar bespreken en
vaststellen. Daarna volgt een uitwerking
van de keuzes in de Omgevingsvisie.
Wat staat er in de Beleidskoers?
De beleidskoers gaat over de ambities die
inwoners, bedrijven en de gemeente
Heerenveen in 2040 willen bereiken. En
over de stappen die we daarvoor de
komende tien jaar moeten zetten.
Deze kwaliteiten willen we samen
behouden en versterken:
1. Een landelijk onderscheidend profiel
als (top)sportgemeente
2. Uitstekende bereikbaarheid
3. Nabijheid van regionale voorzieningen
4. Landschappelijke diversiteit
5. De zichtbaarheid van de
veenontginningsgeschiedenis

6. Een robuust netwerk met natuur- en
bosgebieden, waterstructuren en
openbaar groen

Bereikbaar Heerenveen

De gemeente zet de komende tien jaar in
op de volgende speerpunten:
1. Heerenveen versterken als
(boven)regionaal centrum voor
(top)sport, werk en voorzieningen
2. Toekomstbestendige woningen
3. Gezonde, leefbare en
klimaatbestendige wijken en dorpen
4. De kwaliteit en veerkracht van het
landelijk gebied
De gemeente start samen met andere
partners verschillende projecten op om
aan deze doelen te werken.

Vervolgproces Omgevingsvisie
De gemeenteraad stelt op 22 juni de
Beleidskoers fysieke leefomgeving
definitief vast.
De rest van het jaar werkt de gemeente
aan de Omgevingsvisie. Dit wordt een
gebiedsgericht, digitaal raadpleegbaar
document. U kunt straks in één oogopslag
op een kaart zien welk beleid in uw
woonplaats geldt.
De ontwerp-Omgevingsvisie moet dit
najaar klaar zijn. U kunt deze dan inzien
en eventueel een zienswijze indienen.
Naar verwachting stelt de raad begin 2021
de definitieve Omgevingsvisie vast.
Wat merkt u van de Omgevingswet?
Op 1 januari 2021 treedt de
Omgevingswet in werking. Wat verandert
er voor u als inwoner?

Sportstad Heerenveen

Sneller een vergunning
Er zijn op dit moment twee soorten
vergunningen:
- Reguliere omgevingsvergunning
(beslistermijn 8 weken)
- Uitgebreide omgevingsvergunning
(beslistermijn 26 weken)
Vanaf 2021 moet de gemeente over bijna
alle vergunningaanvragen binnen 8 weken
beslissen. Hoe beter een aanvraag is
voorbereid, hoe sneller deze kan worden
afgehandeld. Bij sommige bouwplannen is
het verstandig dat u hiervoor een
vooroverleg inplant.
Meer afstemming vooraf
Het wordt straks belangrijker om
omwonenden en belanghebbenden te
betrekken bij de voorbereiding van uw
bouwplan. Omgekeerd zult u ook vaker
worden uitgenodigd bijeenkomsten over
bouwplannen van anderen.

Alle regels op één plek
In 2021 wordt het bestaande
Omgevingsloket samengevoegd met de
website voor de aanvraag van
milieuvergunningen en de website
www.ruimtelijkeplannen.nl. Daardoor kunt
u de omgevingsregels van de overheid
straks op één plek vinden en makkelijker
een vergunning aanvragen.

Het idee daarachter is dat belangen
hierdoor beter op elkaar worden
afgestemd en dat er minder juridische
procedures nodig zijn. De gemeente moet
nog beslissen op welke manier invulling
wordt gegeven aan deze
‘participatieplicht’.

