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Omgevingsvisie Westvoorne 2030  

 
Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken hierbij bekend dat de gemeenteraad op 5 
juli 2016 de Omgevingsvisie Westvoorne 2030 heeft vastgesteld.  
Aan het begin van dit jaar heeft de ontwerpvisie in het kader van de inspraakprocedure ter 
inzage gelegen. Bij de vaststelling heeft de raad diverse wijzigingen aangebracht ten opzichte 
van de ontwerpvisie. 
 
Inzien Omgevingsvisie Westvoorne 2030 
De vastgestelde visie ligt vanaf 27 oktober 2016 voor een ieder ter inzage. Bij de stukken die ter 
inzage liggen vindt u ook het raadsbesluit met daarbij de beantwoording van de ontvangen 
inspraakreacties op de ontwerpvisie. De gemeenteraad heeft besloten dat de omgevingsvisie in 
werking treedt op de dag na publicatie.  
De visie is te downloaden van de gemeentelijke website www.westvoorne.nl/grondgebied, 
onder het kopje ‘bestemmingsplannen’, ‘geldende plannen’. De omgevingsvisie is ook te 
raadplegen via de website RO-Online, www.ruimtelijkeplannen.nl. De IMRO-code van de 
vastgestelde visie is NL.IMRO.0614.Omgevingsvisie-0100. Tot slot kunt u de omgevingsvisie 
zowel digitaal als op papier inzien bij het Servicepunt in het gemeentehuis, Raadhuislaan 6 in 
Rockanje.  
 
Vervolg 
De omgevingsvisie geeft onze visie op Westvoorne voor de langere termijn. Nu de visie is 
vastgesteld betekent dit niet dat daarmee het proces afgerond is. Voor een klein deel van onze 
gemeente wordt nog gewerkt aan de uitwerking van een visie. Ook werken we aan de opstelling 
van het Handboek kwaliteitsverbetering buitengebied. Verder geeft de omgevingsvisie diverse 
projecten die we als uitwerking van de visie oppakken. De omgevingsvisie is een dynamisch 
visiedocument waar we ook de komende jaren mee aan de slag blijven. 
De omgevingsvisie is ook het beleidskader voor herzieningen van bestemmingsplannen. 
Concreet beginnen we nu bijvoorbeeld met de actualisatie van de diverse bestemmingsplannen 
voor ons landelijk gebied. Over de manier waarop we de omgevingsvisie verwerken in dit 
nieuwe omgevingsplan Buitengebied Westvoorne komen we graag binnenkort met u te spreken.  
 
Rockanje, 26 oktober 2016 
de secretaris, R.G. Beek  
de burgemeester, P.E. de Jong 


