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Aanleiding
Het traject om te komen tot een omgevingsvisie voor gemeente Heusden is opgestart met de
aanbesteding van de startnotitie. Daarnaast hebben college en raad een brief ontvangen van
Klimaatplein Heusden met het verzoek een eigen omgevingsvisie op te mogen stellen.
Bij deze informeren we u graag over de stand van zaken.
Informatie
Startnotitie omgevingsvisie Heusden
Met de invoering van de Omgevingswet is elke gemeente in Nederland ook verplicht om een
omgevingsvisie op te stellen. Dit is een strategische lange termijnvisie op de leefomgeving. Het proces
naar een omgevingsvisie voor Heusden wordt gestart met het opstellen van een startnotitie. Deze
startnotitie wordt het koersdocument voor het proces dat we gaan doorlopen om tot een
omgevingsvisie te komen en zal op hoofdlijnen de ambities, belangrijke thema’s en de aanpak
beschrijven. Door gezamenlijk de uitgangspunten voor de visie te bepalen en vast te stellen in een
startnotitie, ontstaat er een gemeenschappelijke focus, richting en toetsingskader waar tijdens het
opstellen van de omgevingsvisie op teruggegrepen kan worden.
Afgelopen weken is de aanbesteding geweest voor het opstellen van deze startnotitie. Vijf
verschillende bureaus zijn gevraagd hiervoor een offerte uit te brengen, waarvan uiteindelijk drie
bureaus dat gedaan hebben. Na een zorgvuldige afweging zijn de twee bureaus met de best scorende
offertes uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en toelichting van hun offerte. Uiteindelijk gaf
bureau Over Morgen daarin de beste indruk en het vertrouwen dat zij tot een startnotitie kunnen
komen die het beste past bij de ambities van onze gemeente. De opdracht voor de startnotitie is dan
ook aan hen gegund. Zij zijn hun werkzaamheden per 15 juli 2019 gestart en zullen naar verwachting
in het eerste kwartaal van 2020 de startnotitie opleveren, waarna deze aan u ter vaststelling zal
worden aangeboden. In het proces van het opstellen van de startnotitie zullen verschillende
werksessies worden gehouden waarin zowel de raadswerkgroep Omgevingswet, als de volledige raad
om inbreng zal worden gevraagd.
Verzoek Klimaatplein Heusden
Op 4 juni 2019 ontvingen college en raad een brief van Klimaatplein Heusden met daarin het verzoek
om in samenwerking met de gemeente een omgevingsvisie op te stellen voor het Land van ’t Oude
Maasje. Bij deze brief zat ook een voorgesteld plan van aanpak.
Klimaatplein Heusden is een netwerkorganisatie en samenwerkingsverband van de kernen
Hedikhuizen, Herpt, Vesting Heusden, Heesbeen en Doeveren. Het verbindt daarmee verschillende
initiatieven die in deze kernen al zelfstandig zijn ontstaan. Het idee van het Klimaatplein is door samen
te werken het wiel uit te vinden als het gaat om de energietransitie, het klimaatbestendig maken van
de leefomgeving en het vergroten van biodiversiteit. Het Klimaatplein is een groeiende organisatie en
staat open voor verbinding met andere dorpen, wijken en initiatieven in de gemeente op het gebied
van energie, duurzaamheid en klimaat. Op dit moment wordt er vanuit het Klimaatplein geïnvesteerd

in een initiatiefgroep in Oudheusden en is een verbinding gelegd met een initiatief voor duurzame
warmte in de wijk Vliedberg in Vlijmen.
Het Klimaatplein Heusden heeft met haar brief bij de gemeente het verzoek neergelegd om zelf de
omgevingsvisie voor de aangesloten kernen op te stellen en deze samen met de gemeente uit te
werken tot één omgevingsvisie en programma voor het noordelijke deel van de gemeente Heusden.
Zij hebben hiervoor een plan van aanpak op hoofdlijnen uitgewerkt. Het Klimaatplein wil graag het
gesprek aangaan met de gemeente om de voorgestelde aanpak uit te werken en in gang te zetten.
Het Klimaatplein is goed georganiseerd, heeft- en bouwt aan een sterk netwerk in de verschillende
kernen en weet zo een stevige participatiestructuur op te zetten. Het verzoek van het Klimaatplein
Heusden om een eigen omgevingsvisie op te stellen, komt daarnaast op het moment dat het
gemeentelijke proces naar een startnotitie voor de omgevingsvisie net is opgestart. Deze twee paden
zouden mooi samen kunnen komen. In een co-creatief proces kan samen worden gewerkt aan een
gedeelde visie op de leefomgeving, waarbij de uitdaging ligt in het verenigen van perspectieven en
belangen. De gemeente heeft daarin natuurlijk een belangrijke rol als behartiger van het algemeen
belang.
Het college heeft naar aanleiding van het verzoek van Klimaatplein Heusden besloten het gesprek
met hen aan te gaan over de samenwerking aan een gedeelde visie op de leefomgeving.

