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Voorstel
Samenvatting:
In januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deze verplicht gemeenten een omgevingsvisie op te stellen. In de
Omgevingsvisie Roosendaal bundelen we bestaand ruimtelijk beleid, en zorgen we dat belangrijke ontwikkelingen als
Stadsoevers, De Bulkenaar, Rondje Roosendaal en de Regionale Energiestrategie een plek krijgen. De definitieve
omgevingsvisie wordt naar verwachting dit najaar ter besluitvorming aan de Raad voorgelegd. Op dit moment stellen we
de raad voor de voorontwerp-omgevingsvisie vrij te geven voor inspraak.
In de (voorontwerp) Omgevingsvisie geven we de overkoepelende visie op Roosendaal in 2030 weer. De ambitie is om
Roosendaal verder te ontwikkelen als "verbonden gemeente". Een gemeente waar inwoners zich verbonden voelen met
elkaar en met hun leefomgeving, maar ook waar stad, dorpen, bedrijventerreinen en regio een sterke onderlinge
verbinding hebben. Daarbij zien we de komende jaren drie overkoepelende opgaven:
1: inspelen op extra groei
2: inzetten op klimaatmaatregelen en positieve gezondheid
3: werken aan een inclusieve stad.
Na de inspraak op de voorontwerp-omgevingsvisie stellen we de ontwerp-omgevingsvisie en het omgevingseffectrapport
op. Die worden beiden opnieuw ter inzage gelegd, waarna op basis van de zienswijzen een definitieve omgevingsvisie
ter besluitvorming aan de raad zal worden aangeboden.
Wij stellen u voor:
1. De voorontwerp-Omgevingsvisie “De verbonden stad” vrijgeven voor inspraak;
2. In het kader van het overleg ex artikel 3.1.3 van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening de voorontwerpOmgevingsvisie “De verbonden stad” naar de gebruikelijke instanties sturen;
3. De inspraak van de voorontwerp-Omgevingsvisie conform de inspraakverordening via de gebruikelijke weg te
publiceren (Stadserf en digitaal) en gedurende 6 weken ter inzage te leggen voor inspraak (zowel analoog als digitaal via
ruimtelijke plannen).
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
De secretaris,

De burgemeester,

