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Onderwerp
Communicatieplan bekendmaking omgevingsplan Buitengebied Brielle

Achtergrondinformatie
Gemeente Brielle is samen met de gemeente Westvoorne een pilot gestart met een ontheffing op de
Crisis- en Herstelwet voor het opstellen van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, oftewel
het omgevingsplan Buitengebied Brielle (en Westvoorne). In oktober zal het voorontwerp formeel
naar buiten worden gebracht, met het starten van een inspraakprocedure en een wettelijke
vooroverleg. Deze plannen zien er door de opzet en opmaak anders uit dan reguliere
bestemmingsplannen. Daarom is het nu zaak om naast de gemeenteraad en het college ook
bewoners, ondernemers en de pers te informeren over (de werking van) het nieuwe omgevingsplan.
Daarnaast is het zaak dat belanghebbenden gedurende het gehele proces betrokken en geïnformeerd
worden.
Doel
Het college, de gemeenteraad, de klankbordgroep, bewoners en ondernemers en de pers betrekken
en informeren over (de werking van) het nieuwe voorontwerp omgevingsplan.

Communicatie
Het omgevingsplan wordt geagendeerd voor een nadere toelichting en bespreking in de commissie
Grondgebied van 2 oktober 2018. Het plan wordt in Westvoorne besproken in de commissie van 1
oktober 2018. Hierna wordt het traject van inspraak en wettelijk vooroverleg gestart. De
bekendmaking van dit traject vindt plaats op de gebruikelijke wijze, via de publicatie op onze website
en in het Briels Nieuwsland. Ondanks dat het geen wettelijke verplichting is wordt voorgesteld om de
publicatie ook te plaatsen in de Staatscourant vanwege de pilot-status van de omgevingsplannen
Buitengebied Brielle en Westvoorne. Op 3 oktober wordt de pers uitgenodigd om ook hen mondeling
te informeren over (de werking van) het voorontwerp van het nieuwe omgevingsplan. Dit gebeurt
vanuit de ambtelijke ondersteuning waar ook medewerkers van de afdeling communicatie bij
aanwezig zijn.
Naast dit traject wordt het plan als voorontwerp aangeboden aan de overlegpartners, tevens leden
van de klankbordgroep. Er zal ten minste één klankbordgroep bijeenkomst georganiseerd worden.
Daarnaast worden bewoners en ondernemers uitgenodigd voor één informatiebijeenkomst en één
inloopbijeenkomst in zowel gemeente Brielle als Westvoorne. Tijdens de informatiebijeenkomst
worden zij mede geïnformeerd aan de hand van een instructievideo die Rho heeft ontwikkelt, deze
video zal tevens ook op de website worden geplaatst en gedeeld worden via de sociale media
kanalen.
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De eerste informatiebijeenkomst vanuit gemeente Brielle vindt plaats op woensdagavond 10 oktober
2018 in ’t Dijckhuis in Vierpolders. Gemeente Westvoorne streeft ernaar deze in diezelfde week te
organiseren. De inloopbijeenkomst vanuit gemeente Brielle zal naar verwachting in de week na de
herfstvakantie plaatsvinden in de foyer en de leeskamer van het stadskantoor. Gemeente Westvoorne
streeft ernaar deze in diezelfde week te organiseren. Voor beide bijeenkomsten worden
belanghebbenden uitgenodigd via de sociale media kanalen van de gemeente, het Brielse Nieuwsblad
en via een publicatie op de website.
Zodra de eventuele inspraakreacties en andere ambtelijke wijzigingen zijn verwerkt kan het ontwerp
omgevingsplan vrijgegeven worden voor de ter inzage legging gedurende zes weken. Er wordt dan
opnieuw een informatiebijeenkomst in zowel gemeente Brielle als Westvoorne georganiseerd. Deze
avonden zijn gericht op bewoners en ondernemers van de twee gemeenten. Naar verwachting vinden
beide bijeenkomsten eind eerste kwartaal of begin tweede kwartaal van 2019 plaats. Gemeente
Brielle en gemeente Westvoorne streven er wederom naar deze in dezelfde week te organiseren. Voor
beide bijeenkomsten worden belanghebbenden uitgenodigd via de sociale media kanalen van de
gemeente, het Brielse Nieuwsblad en via een publicatie op de website.
Uit de ter inzage legging van het ontwerp omgevingsplan kunnen wederom zienswijzen worden
ontvangen. Deze zienswijzen zullen vervolgens verwerkt worden in het vast te stellen omgevingsplan.
Naar verwachting zal het omgevingsplan Buitengebied medio 2019 gereed zijn voor vaststelling.
Uiteraard wordt ook het Ministerie geïnformeerd over de voortgang en blijven wij op bijeenkomsten
en tijdens overleggen in relatie tot de Omgevingswet uitdragen waar wij mee bezig zijn. Ondanks de
vele pilots Omgevingswet die momenteel lopen zijn wij met onze algehele herziening voor het hele
buitengebied nog steeds een interessant plan, zeker ook door de samenwerking met Westvoorne.

Planning
Wie

Wat

Datum

College & raad

Vergadering

18 september

Commissie grondgebied

Vergadering

2 oktober

Pers

Informatiebijeenkomst

3 oktober

Klankbordgroep

klankbordgroepbijeenkomst

nader te bepalen

Bewoners en ondernemers

Informatiebijeenkomst

10 oktober

Brielle
Bewoners en ondernemers
Bewoners en ondernemers
Bewoners en ondernemers

Informatiebijeenkomst

Week 41 (datum nog niet

Westvoorne

bekend)

Inloopavond gemeente

Week 44 (data nog niet

Brielle en Westvoorne

bekend)

Informatiebijeenkomst

Eind eerste kwartaal of

Brielle

begin tweede kwartaal van
2019 (exacte datum nader
te bepalen)

Bewoners en ondernemers

Informatiebijeenkomst

Eind eerste kwartaal of

Westvoorne

begin tweede kwartaal van
2019 (exacte datum nader
te bepalen)
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