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Betreft: Proces omgevingsvisie Julianadorp 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 
Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over het proces rondom de omgevingsvisie voor 
Julianadorp. 
 
Achtergrond 
 
In oktober vorig jaar heeft u ons via een motie opgeroepen om in 2018 te komen met een 
omgevingsvisie voor Julianadorp. In deze visie brengen wij de samenhang tussen de huidige en 
toekomstige ontwikkelingen en initiatieven in beeld, op zowel ruimtelijk als maatschappelijk gebied. 
Wij maken deze visie samen met de belanghebbende partijen in en rondom het dorp, zoals inwoners, 
ondernemers, (maatschappelijke) partijen en andere overheden. Zo komen we tot een richting die wij 
met z’n allen op willen.  
 
Naast deze raadsinformatiebrief ligt er op dit moment een raadsvoorstel voor het actualiseren van de 
grondexploitatie van het project Willem-Alexanderhof. Hierin worden geen onomkeerbare keuzes 
gemaakt, om hiermee ruimte te geven voor het opstellen van de omgevingsvisie Julianadorp. 
 
Proces 

 

De visie wordt dus zoveel mogelijk gemaakt door ‘Dorpers’: wij dagen ondernemers, (betrokken) 

bewoners en andere geïnteresseerde en/of belanghebbende partijen uit om actief na te denken over 

thema’s en gebieden die voor hen van belang zijn. Daarnaast organiseren wij diverse bijeenkomsten 

waarin de nadruk ligt op participatie van bewoners. Wij richten ons daarbij op belangrijke onderdelen 

van het maatschappelijke leven in Julianadorp, zoals de diverse evenementen en het kusttoerisme, 

onder het mom van ‘aansluiten bij waar het gebeurt’. Op deze manier hopen wij zoveel mogelijk 
informatie over Julianadorp als woon-, werk- en leefomgeving op te halen. Aan de hand hiervan 

formuleren wij in de omgevingsvisie ambities en prioriteiten voor het dorp. 

 

Onze rol als gemeente, als initiatiefnemer van dit proces, is stimuleren en faciliteren. Wij zorgen voor 

de verbinding tussen de verschillende onderdelen en maken er een overkoepelende visie voor heel 

Julianadorp van. Zijn er belangrijke onderdelen die moeilijk van de grond komen, dan pakken wij dit 

op. Wij brengen ook eigen kaders en ambities in, net als die van andere overheden – indien van 

toepassing.  
 

De omgevingsvisie is meer dan alleen ruimtelijke ordening. Ook raakvlakken met (openbare) 

veiligheid & handhaving, gezondheid en de sociale leefomgeving spelen hierin een belangrijke rol.  

We brengen dan ook  nadrukkelijk de verschillende expertises die wij als gemeente zelf in huis 

hebben, in bij het proces. Ook geven wij graag diverse ketenpartners (RUD, GGD, HHNK, 

Veiligheidsregio, provincie Noord-Holland) op basis van hun deskundigheid een rol in de organisatie 

van het project. Wij hebben hiermee in de pilot omgevingsvisie Huisduinen al goede ervaring 

opgedaan. 
 
Planning 
 

Het bovenstaande proces neemt zo’n half jaar in beslag. We zijn op 30 januari begonnen met een 

verkennende sessie met het wijkplatform Julianadorp. Daarna organiseren wij op korte termijn een 

brede participatiesessie, waarin we de belangrijke verhalen, waarden en thema’s in Julianadorp 
zoveel mogelijk benoemen. Tijdens de bijeenkomst maken we ook een start met de aanpak van de 

omgevingsvisie in verschillende onderdelen. Deze onderdelen pakken wij concreter op tussen februari 

en juni. In deze periode organiseren we diverse bijeenkomsten voor betrokkenen en geïnteresseerden 

in Julianadorp om over de visie mee te praten. Zo werken wij van oriëntatie op de onderdelen naar 

een steeds verder uitgewerkt verhaal, dat is opgebouwd uit verschillende thema’s en gebieden. 
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Tussen juni en september maken we de vertaalslag van de opbrengst van al die bijeenkomsten naar 

een conceptvisie. De richting hiervoor bespreken wij in juni met alle betrokkenen, in juli en augustus 

werken wij alles verder uit. Begin september bespreken we de conceptvisie met alle betrokkenen in 

het proces. 

 

Besluitvorming 

 

Wij informeren en betrekken u op diverse momenten actief over/ bij de voortgang. U krijgt in ieder 

geval de gelegenheid uw visie op hoofdlijnen neer te leggen als input voor de conceptvisie. 

Na de laatste consultatie en eventuele actualisatie van het concept leggen wij de visie gedurende zes 

weken ter inzage. Na afloop van de inspraakprocedure informeren wij u over onze beantwoording van 

eventuele zienswijzen. 

Wij verwachten u in het laatste kwartaal van dit jaar de Omgevingsvisie Julianadorp ter besluitvorming 

voor te leggen.  
 
 
Den Helder, 31 januari 2018. 
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