
 

 

Terinzagelegging ontwerp 

omgevingsvisie Soest en 

Soesterberg  
 

Algemeen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 8 juli 2021 

heeft ingestemd met het ontwerp van de omgevingsvisie Soest en Soesterberg en dat de ontwerpvisie 

wordt vrijgegeven voor terinzagelegging. 

 

Wat is de (ontwerp) omgevingsvisie Soest en Soesterberg?  

In de ontwerp omgevingsvisie staat beschreven in welke richting Soest en Soesterberg zich moeten 

ontwikkelen richting 2040: een toekomstbeeld.  

Het opstellen van een omgevingsvisie is een verplichting voor elke overheid in het kader van de 

Omgevingswet. Deze wet treedt naar verwachting op 1 juli 2022 in werking.  

Een omgevingsvisie is zelfbindend voor de overheid die hem opstelt. Voor de gemeente Soest betekent 

dit dat zij kan worden gehouden aan wat er in de visie staat.  Voor anderen biedt de visie 

aanknopingspunten om samen te werken, initiatief te nemen en bij te dragen aan de ontwikkeling en 

het beheer van de gemeente. Maar de visie brengt voor anderen geen verplichtingen met zich mee.  

 

Waar en wanneer kunt u de ontwerpvisie inzien?  

De ontwerp omgevingsvisie Soest en Soesterberg ligt met ingang van donderdag 2 september 2021 tot 

en met woensdag 13 oktober 2021 ter inzage.  

 

Er ligt een papieren exemplaar bij het Omgevingsloket van de afdeling Dienstverlening in het 

gemeentehuis. Het inzien van dit exemplaar kan alleen op afspraak. In verband met de corona-

richtlijnen is het dringende advies om de stukken digitaal te bekijken.  

Heeft u geen digitale mogelijkheden? Neemt u dan voor een afspraak contact op met dhr. R. de Goede 

van de afdeling Ruimte via het algemene nummer 035-6093411. Dit nummer is op werkdagen 

bereikbaar van 8.30 uur tot 12.30 uur. 

 

Digitaal raadplegen 

U kunt de ontwerp omgevingsvisie digitaal raadplegen op de gemeentelijke bestemmingsplansite 

https://0342.ropubliceer.nl/?phID=735DECEC-DCE0-4B36-B288-60F60D3E0CA7   

 

De ontwerp omgevingsvisie Soest en Soesterberg is bovendien digitaal raadpleegbaar via 

www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is: NL.IMRO.0342.OVSOE0001-0201.  

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0342.OVSOE0001-0201  

 

Daarnaast is de ontwerp omgevingsvisie Soest en Soesterberg te raadplegen op de projectwebsite van 

de omgevingsvisie https://omgevingsvisiesoestensoesterberg.nl/Algemeen/Documenten  

Via deze projectwebsite wordt ook een digitale samenvatting aangeboden van de ontwerpvisie: 

https://omgevingsvisiesoestensoesterberg.nl/Portals/25/ontwerp_omgevingsvisie/index.html  
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Indienen zienswijzen 

Tijdens de terinzagelegging van zes weken (2 september t/m 13 oktober) kan iedereen een zienswijze 

over de ontwerp omgevingsvisie Soest en Soesterberg naar voren brengen bij de gemeenteraad Soest.  

Dit kan schriftelijk (waar de voorkeur naar uitgaat) of mondeling.  

 

Schriftelijke zienswijzen kunnen gericht worden aan de gemeenteraad van Soest 

• Per post: t.a.v. de afdeling Ruimte, Postbus 2000, 3760 CA  Soest, of  

• Per mail: omgevingsvisie@soest.nl , onder vermelding van: zienswijze omgevingsvisie  

 

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via het algemene 

telefoonnummer (035-6093411) met dhr. R. de Goede. Dit nummer is op werkdagen bereikbaar van 

8.30 uur tot 12.30 uur. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt u verzocht om uiterlijk 14 dagen 

vóór afloop van de inzage-termijn een afspraak te maken.  

 

Wat gebeurt er met uw reactie?  

Na de periode van terinzagelegging worden alle ontvangen zienswijzen voorzien van een gemeentelijke 

reactie in een zogenaamde Nota van beantwoording. Deze Nota van beantwoording zal vervolgens 

worden betrokken bij de vaststelling van de omgevingsvisie Soest en Soesterberg door de 

gemeenteraad. Vaststelling zal naar verwachting in december 2021 plaatsvinden. De wettelijke 

procedure eindigt na de vaststelling van de omgevingsvisie door de gemeenteraad. Tegen de 

vaststelling van een omgevingsvisie staan geen rechtsmiddelen open.  
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