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Beste participanten, collega’s, kopgroep leden. 
 
Met trots kunnen we vertellen dat op 16 november 2021 het “Koersdocument Omgevingsvisie 
Beverwijk” door het college is vastgesteld.  
 
Stand van zaken  
Samen met u hebben we in de afgelopen maanden intensief gewerkt en enorm veel informatie 
opgehaald voor het opstellen van dit Koersdocument.  
Het koersdocument is bij wijze van spreken een verslag van het proces dat we hebben 
doorlopen. Het benoemt de hoofdlijnen van het relevante regionale en gemeentelijke beleid, 
en de mogelijke gemeentelijke sturingsfilosofie die is verkend. Het geeft de samenvatting weer 
van de verdiepende studies op thema’s en van de lokale verkenningen die we hebben gedaan. 
Het koersdocument sluit af met een aantal aanbevelingen en keuze(opties) of schuurpunten 
omtrent de belangrijkste beleidsthema’s voor de gemeente.  
Dit koersdocument vormt daarmee een goed fundament, een goede basis, voor verdere 
gesprekken en afwegingen ten behoeve van de Omgevingsvisie voor Beverwijk.  
 
Het vastgestelde koersdocument is via de volgende link te downloaden: 
 
https://we.tl/t-R6ITUgL99P  
 
Vervolgstappen 
Met besluitvorming over dit document door het zijn we er nog niet. Het koersdocument wordt 
ook nog ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad van Beverwijk. 
Commissie: 9 december 2021 
Raad:  23 december 2021  
 
Na het raadsbesluit volgt een soort stilte periode tot na de verkiezingen en na installatie van 
een nieuw gemeente bestuur. 
Achter de schermen wordt er echter hard doorgewerkt. We treffen bijvoorbeeld 
voorbereidingen voor:  

- De botsproef, waarbij het koersdocument en de dilemma’s worden voorgelegd aan het 
nieuwe bestuur 

- Hoe we de participatie in de “week van de omgevingsvisie” gaan vormgeven, wie we 
daarbij nodig hebben en welke middelen we gaan inzetten. 

- Een plan-MER, dat inzicht moet geven in consequenties van mogelijke keuzen.  
 
In het voorjaar 2022 verwachten wij bij u terug te komen.  
Hopelijk kunnen we dan weer op uw denk- en doe-kracht rekenen bij de volgende stappen op 
weg naar een Omgevingsvisie Beverwijk !  
 
Dank u wel! 
We willen u nogmaals hartelijk bedanken voor uw inzet. Zonder uw steun,  coöperatieve en 
positief kritische inzet kunnen we geen integrale en gedragen koers voor de toekomst van 
Beverwijk opstellen. We zien u graag volgend jaar terug bij dit onderwerp. Mocht u tussentijds 
nog vragen of suggesties hebben, dan kunt u contact opnemen met Josselin of Esther.   
 
Met vriendelijke groet,  
Josselin Bakker      Esther Matthijsen  
Projectleider Omgevingsvisie    Programmamanager Omgevingswet  
E-mail: J.Bakker@beverwijk.nl    E-mail: E.Matthijsen@beverwijk.nl   
Tel: 06 22427596      Tel: 06 41280764 
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