STAATSCOURANT

Nr. 33509
13 juni
2018

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

Kennisgeving tervisielegging
ontwerp-Omgevingsvisie Gaaf
Gelderland

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 5 juni 2018 de ontwerp-Omgevingsvisie Gaaf Gelderland
vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak.

Tervisielegging
Het ontwerp van de vernieuwde Omgevingsvisie ligt van 14 juni tot en met 9 augustus 2018 ter inzage,
samen met de daarop betrekking hebbende stukken.
U kunt zienswijzen indienen op de volgende onderdelen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12
13

Hoofdstuk 1 Gaaf Gelderland
Hoofdstuk 2 Ons doel: gezond, veilig, schoon en welvarend
Hoofdstuk 3 Waarde toevoegen: vanuit een brede blik focussen (inleiding)
Hoofdstuk 3, paragraaf 1: Energietransitie: van fossiel naar duurzaam
Hoofdstuk 3, paragraaf 2: Klimaatadaptatie: omgaan met veranderend weer
Hoofdstuk 3, paragraaf 3: Circulaire economie: sluiten van kringlopen
Hoofdstuk 3, paragraaf 4: Biodiversiteit: werken met de natuur
Hoofdstuk 3, paragraaf 5: Bereikbaarheid: duurzaam verbonden
Hoofdstuk 3, paragraaf 6: Vestigingsklimaat: Een krachtige, duurzame topregio!
Hoofdstuk 3, paragraaf 7: Woon- en leefomgeving: dynamisch, divers, duurzaam
Hoofdstuk 4 Een visie met werking: vier Gelderse DOE principes
Hoofdstuk 5 Gaaf Gelderland maken we samen
Bijlage 1 Wat we blijven doen

Procedure zienswijzen
Tijdens de bovengenoemde periode kan eenieder zijn of haar zienswijze naar voren brengen op de
ontwerp-Omgevingsvisie Gaaf Gelderland. Dat kan digitaal, schriftelijk of mondeling. Digitaal inspreken
via de website heeft de voorkeur:
•
•

•

Digitaal: u kunt uw zienswijze digitaal indienen via de Planoviewer. Een link naar deze viewer
vindt u vanaf 14 juni 2018 op www.gelderland.nl/omgevingsvisie-actueel.
Schriftelijk: schriftelijke reacties kunt u richten aan: het college van Gedeputeerde Staten van
Gelderland. Graag onder vermelding van ontwerp-Omgevingsvisie Gaaf Gelderland zaaknummer
2018-003629. U kunt uw reactie sturen naar POSTBUS 9090, 6800 GX Arnhem.
Mondeling : wilt u uw zienswijze mondeling indienen? Daarvoor kunt u gedurende de inzageperiode van maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 en 16:30 uur contact opnemen met het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99.

Waar kunt u de ontwerp-omgevingsvisie vinden?
U kunt de ontwerp-omgevingsvisie Gaaf Gelderland raadplegen:
•
•

1

in de Planoviewer (via www.gelderland.nl/omgevingsvisie-actueel)
op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl via de link: www.ruimtelijkeplannen.nl/webroo/?planidn= NL.IMRO.9925.SVOmgvisieGG-ontw

Staatscourant 2018 nr. 33509

13 juni 2018

•

bij de balie van het provinciehuis, markt 11, 6811 CG Arnhem. U kunt hier tijdens de periode van
de tervisielegging terecht van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 16:30 uur.

Informatiebijeenkomsten
Gedurende de termijn van terinzagelegging worden er drie informatiebijeenkomsten georganiseerd:
op 20 juni 2018, 2 juli 2018 en 2 augustus 2018, van 19:00 tot 21:00 uur bij het provinciehuis, markt 11,
6811 CG Arnhem. U kunt dan vragen stellen en nadere toelichting krijgen.

Verder verloop en rechtsbescherming
Na het sluiten van de termijn van terinzagelegging zullen Gedeputeerde Staten, mede naar aanleiding
van de ingediende zienswijzen een definitief voorstel aanbieden aan Provinciale Staten.
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