Rijksoverheid

Informatiebijeenkomst ontwerp Nationale Omgevingsvisie
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Toekomstbestendige
ontwikkeling van
het landelijk gebied

Met de Nationale Omgevingsvisie geeft het Rijk een langetermijnvisie op
de toekomstige ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. Ook over
30 jaar moet ons land nog steeds prettig en gezond zijn om in te wonen,
werken en recreëren. Daarom is het belangrijk nu al na te denken over
de keuzes die daarvoor nodig zijn. De vraagstukken zijn groot en vaak met
elkaar verweven. Denk aan klimaatverandering, energietransitie, circulaire
economie, bereikbaarheid, woningbouw en kringlooplandbouw.
Ze vragen meer ruimte dan zomaar beschikbaar.
De NOVI helpt om keuzes te maken, te kiezen voor slimme combinaties
van functies en uit te gaan van de specifieke kenmerken en kwaliteiten
van gebieden. En er nu mee aan de slag te gaan en beslissingen niet uit
te stellen of door te schuiven. Het Rijk doet dit samen met provincies,
gemeenten, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners van
ons land. Zo bouwen we samen aan een mooier en duurzamer Nederland.
Het PlanMER brengt de milieueffecten in beeld van de beleidskeuzes in
de ontwerp-NOVI. Daarnaast is er een passende beoordeling uitgevoerd.
Hierin zijn mogelijke consequenties van de beleidskeuzes voor de
Natura 2000-gebieden getoetst.

Informatiebijeenkomst in de provincies Friesland, Groningen
en Drenthe
U bent welkom op onze informatiebijeenkomst over de ontwerp
Nationale Omgevingsvisie (ontwerp-NOVI) en het milieueffectrapport
(PlanMER NOVI). Tijdens deze bijeenkomst kunt u kennis nemen van
de inhoud en hier vragen over stellen. De bijeenkomsten vinden plaats op:
- maandag 2 september 2019, provinciehuis, Tweebaksmarkt 52,
8911 KZ Leeuwarden;
- dinsdag 3 september 2019, provinciehuis, Martinikerkhof 12,
9712 JN Groningen;
- donderdag 5 september 2019, provinciehuis, Westerbrink 1,
9405 BJ Assen.
Tussen 19.00 uur en 21.00 uur kunt u op elk moment binnenlopen.
U hoeft u van tevoren niet aan te melden. Om 19.30 uur zal er een korte
presentatie zijn over de Nationale Omgevingsvisie.
U kunt tijdens deze informatiebijeenkomst ook formeel een zienswijze
over de ontwerp-NOVI of PlanMER NOVI indienen.
Tot en met 30 september 2019 kunt u uw zienswijze ook digitaal of
per post indienen. Digitaal via www.platformparticipatie.nl/NOVI of
per post (Directie participatie, t.a.v. NOVI, Postbus 20901, 2500 EX Den Haag).

STUKKEN BEKIJKEN
Alle documenten staan vanaf 20 augustus 2019 op:
www.platformparticipatie.nl/NOVI en www.ontwerpnovi.nl.
Op papier kunt u de stukken tot en met 30 september 2019 bekijken op
alle provinciehuizen en bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijk Relaties.

INFORMATIE
Meer informatie over de NOVI kunt u vinden op:
www.platformparticipatie.nl/NOVI en www.ontwerpnovi.nl.
Vragen over de procedure? Telefoon 070 456 89 99. Vragen over de inhoud
van de NOVI? Via e-mail: postbusnationaleomgevingsvisie@minbzk.nl.

