
Omgevingsvisie Apeldoorn en 
bijbehorend 
Omgevingseffectrapport 
vastgesteld 
 

De gemeenteraad heeft op 24 februari 2022 de Omgevingsvisie Apeldoorn vastgesteld. 

 

Omgevingsvisie 

In een Omgevingsvisie wordt de langetermijnvisie weergegeven op de ontwikkeling van de fysieke 
leefomgeving tot 2030, met een doorkijk naar 2040. Deze wordt opgesteld in het kader van de 
Omgevingswet, die naar verwachting op 1 januari 2023 in werking treedt. Een Omgevingsvisie is 
zelfbindend voor de overheid die hem opstelt. Dat betekent, dat de gemeente Apeldoorn gehouden 
kan worden aan hetgeen zij heeft opgenomen in de Omgevingsvisie. Voor anderen brengt de 
Omgevingsvisie geen verplichtingen met zich mee. Wel zullen beoogde ontwikkelingen moeten passen 
binnen de doelstellingen zoals opgenomen in de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie Apeldoorn vormt 
dus de leidraad voor toekomstige ontwikkelingen van de fysieke leefomgeving en gaat de 
Structuurvisie van Apeldoorn uit 2013 vervangen. De Omgevingsvisie is daarbij breder van opzet dan 
de Structuurvisie. 

De Omgevingsvisie Apeldoorn is een toekomstvisie voor Apeldoorn, waarin een brede ruimtelijke 
vertaling wordt gemaakt van de belangrijke opgaves waar Apeldoorn voor staat. De grote 
hoofdopgaven voor Apeldoorn zijn beschreven en uitgewerkt in zes gebiedsprofielen. De 
hoofdopgaven zullen daarnaast voor heel Apeldoorn de basis leggen voor een afwegingskader bij 
initiatieven buiten de uitgewerkte gebiedsprofielen.  

 

Omgevingseffectrapport bij de Omgevingsvisie Apeldoorn 

Het Omgevingseffectrapport bij de Omgevingsvisie Apeldoorn laat zien wat de effecten zijn van de 
voorgenomen beleidswijzigingen die voortvloeien uit de Omgevingsvisie, en van de gemaakte keuzes. 
Het Omgevingseffectrapport gaat vergezeld van een aanvulling, waarin het onderzoek naar de effecten 
is verdiept. Het Omgevingseffectrapport en bijbehorende aanvulling dienen als onderbouwing van de 
gemaakte keuzes. Ook brengt het in beeld welke (milieu)effecten bij de uitwerking van de 
Omgevingseffecten verder in beeld moeten worden gebracht en afgewogen. 

 

Wijzigingen 

De door de gemeenteraad vastgestelde Omgevingsvisie Apeldoorn is gewijzigd ten opzichte van de 
ontwerpversie naar aanleiding van ingediende zienswijzen en de door de gemeenteraad in maart 2021 



aangenomen moties. De wijzigingen en afwegingen daarbij zijn terug te vinden in de reactienota 
behorende bij de Omgevingsvisie.  

 

Inzien  

De Omgevingsvisie, het Omgevingseffectrapport met bijbehorende aanvulling en de reactienota zijn te 
raadplegen via onze website www.apeldoorn.nl/omgevingsvisie.  

Ook kunt u de stukken rechtstreeks raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Op deze website kunt u onder het tabblad ‘een plan bekijken’ zoeken op Omgevingsvisie Apeldoorn of 
gebruikmaken van het planidentificatienummer NL.IMRO.0200.sv1009-vas1. 

De stukken zijn ook digitaal in te zien bij het Omgevingsloket. De medewerkers van het 
Omgevingsloket kunnen u er meer over vertellen. Bij het Omgevingsloket kunt u alleen op afspraak 
terecht. Informatie over het maken van een afspraak en over de locatie van het Omgevingsloket vindt u 
op www.apeldoorn.nl/afspraakomgevingsloket. 

 

Inwerkingtreding 

De Omgevingsvisie treedt in werking op 24 februari 2022. De wettelijke procedure eindigt na de 
vaststelling van de Omgevingsvisie door de gemeenteraad. Tegen de Omgevingsvisie staat geen 
beroep open. Ook tegen het Omgevingseffectrapport en de aanvulling daarop is geen beroep mogelijk. 

 

Apeldoorn, 9 maart 2022 
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