
Gemeente Scherpenzeel - ontwerp 

omgevingsvisie en ontwerp 

milieuimpactbeoordeling 

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel maken bekend, dat de Omgevingsvisie Scherpenzeel 

en de Milieuimpactbeoordeling Omgevingsvisie Scherpenzeel, met ingang van 26 mei 2021 tot en met 

6 juli 2021 als ontwerp voor iedereen ter inzage liggen. 

Omgevingsvisie 

De Omgevingsvisie Scherpenzeel geeft voor de lange termijn aan wat we met elkaar belangrijk vinden 

als het om de fysieke leefomgeving gaat. Alle beleidsthema's die betrekking hebben op de leefomgeving 

komen in de omgevingsvisie samen. De onderdelen van de leefomgeving waar we trots op zijn, willen 

we graag beschermen en verbeteren (waarden). Maar we willen ook nieuwe doelen bereiken (ambities). 

Dit heeft een vertaling gekregen naar de 5 deelgebieden noord, woongebieden, bedrijventerreinen, 

centrum en zuid. Het geheel aan thema’s, waarden en ambities vormen de kaders voor nieuwe initia- 

tieven en ontwikkelingen. Binnen deze kaders nodigen we bewoners, organisaties en ondernemers uit 

om met plannen te komen die hierbij aansluiten. 

De ontwerp Omgevingsvisie Scherpenzeel is tot stand gekomen na een jaar van diverse gesprekken 

met en digitale inbreng van bewoners, ondernemers, organisaties en (samenwerkings)partners. In de 

ontwerp Omgevingsvisie zijn alle opbrengsten uit de participatie, de belangrijkste opgaven uit beleid 

en visies en de keuzes van de gemeenteraad samengebracht tot één omgevingsvisie. 

Milieuimpactbeoordeling 

De Milieuimpactbeoordeling Omgevingsvisie Scherpenzeel (MIB) geeft op de aspecten gezondheid en 

veiligheid, omgevingskwaliteit, leefbaarheid en duurzaamheid een beeld van de impact op de fysieke 

leefomgeving van de keuzes die in de omgevingsvisie worden gemaakt. De MIB maakt onderdeel uit 

van de besluitvorming over de omgevingsvisie door de gemeenteraad later dit jaar. 

U kunt de omgevingsvisie en MIB inzien 

De ontwerp omgevingsvisie met identificatienummer NL.IMRO.0279.SV2021omgvngsvisie-ow01 en 

bijbehorende MIB kunt u inzien via omgevingsvisie.scherpenzeel.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. De 

ontwerp Omgevingsvisie heeft de vorm van een website en is alleen digitaal te lezen. De MIB kunt u 

digitaal bekijken en ligt ook ter inzage op het gemeentehuis. Wilt u deze op het gemeentehuis inzien, 

maak dan eerst een afspraak via het secretariaat door te bellen naar (033) 277 23 24. 

Hoe kunt u reageren 

U kunt schriftelijk of mondeling een reactie indienen binnen de gestelde termijn (dus tot en met 6 juli 

2021). Een schriftelijke reactie kunt u richten aan burgemeester en wethouders van Scherpenzeel, 

postbus 100, 3925 ZJ in Scherpenzeel, of mail naar omgevingsvisie@scherpenzeel.nl of gebruik de 

contactpagina van de website omgevingsvisie.scherpenzeel.nl. Voor het indienen van een mondelinge 

reactie kunt u contact opnemen met Wouter Algra (projectleider) of Lisanne Sluis (projectmedewerker) 

via telefoonnummer (033) 277 23 24. 
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