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Opening

• Team was: Willem Buunk en Geert Lonterman

• Wordt: Bas Martens, Geert Lonterman & Jeroen Niemans

• Nu: Ward Deckers

• Begeleiding proces van opstellen omgevingsvisie

• Aandacht voor identiteit en waarden



Instrumenten voor gemeentelijk omgevingsbeleid

Omgevingsvisie Programma’s Omgevingsplan Omgevingsvergunning

Strategische kaders Algemene regels Besluit toestemming



Instrument omgevingsvisie

• eenduidig beleidskader voor gehele grondgebied 
gemeente

• opgave gericht & integraal

• kaderstellend instrument voor verkenning, strategische 
keuzes en sturing (op allerlei manieren)

• bindt alleen de gemeente zelf

• formele betekenis vooral groot bij afwijking van 
Omgevingsplan



Bouwstenen omgevingsvisie

• de hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving

• de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling, het gebruik, 
het beheer, de bescherming en het behoud van het 
grondgebied, en

• de hoofdzaken van het beleid op alle relevante terreinen van de 
fysieke leefomgeving

LET OP: DE VAL VAN VOLLEDIGHEID,

ER IS AL ONTZETTEND VEEL



Instrument programma

• strategisch kaderstellend instrument voor thema of deelgebied
voor het bereiken van doelen en/of omgevingswaarden

• opgave gericht & integraal (met nadruk op de opgave)

• uitvoeringsgericht: verbindt strategische keuzes met realisatie

• OF: “reparatiegericht” om omgevingswaarden te bereiken

• besluit B&W (instemming raad kan gevraagd worden)

• bindt gemeente zelf + partners die zich er aan verbinden

• soms is instemming andere overheid vereist (bijv. voor riolering: 
waterschap)



Bouwstenen van een programma

• het aanscherpen van bestaande 
omgevingsvergunningen 

• de inzet van communicatie- of informatie-instrumenten

• de inzet van financiële instrumenten, bijvoorbeeld 
gerichte inzet van overheidsinvesteringen of het 
beschikbaar stellen van subsidie 

• afspraken met organisaties

• uitvoeren van projecten 

(bron: Verkenning kerninstrument programma - Aan de 
slag met de Omgevingswet 2018)



Oude IJsselstreek



Ingesprongen op proces omgeving visie

•Analyse van de brede oproep in de samenleving, bijv. 

gesprekken in de dorpen

•Verrijkt met analyse van beleidsdocumenten

•Dominante thema’s en waarden opgehaald ter inspiratie voor 

verder proces van de omgevingsvisie

•Onze kijk (!!) op wat leent zich voor programma’s en wat zijn 

thema’s voor de omgevingsvisie

Wat hebben we gedaan



Dominante opvattingen

Wonen

Economie
& ondernemerschap

Voorzieningen

Identiteit



• er is al veel aan (actueel) beleid, visie’s, plannen, etc

• opgavengericht in beeld brengen

• opgavengerichte programma’s kunnen leidraad vormen voor 

de komende jaren 

• Waarden gedreven dilemma’s op schaalniveau van de hele 

gemeente -> omgevingsvisie

Op weg naar programma’s



Kaders voor omgevingsbeleid Oude IJsselstreek

Omgevingsvisie

Kaders in huidige instrumenten

Woonvisie  2018

GVVP 2012-2020

Economische beleidsvisie OIJ

Duurzaamheidsagenda 

(energietransitie en klimaatbeleid) 

Uitvoeringsplan VANG 2016-2020

Regio Achterhoek: Afsprakenkader 

detailhandel

Regionale uitvoeringsagenda 

duurzame energie

Plattelandsontwikkeling

Beleidskader Volksgezondheid

Visie op het sociaal domein 2017

Regionaal Preventieprogramma 

Sociaal Domein/Volksgezondheid

Kaders in nieuwe instrumenten

Programma X (thema)

Programma Y (thema)

Programma Z (gebied)



Voorsorteren op programma’s…

Programma Wonen 

Programma Energietransitie en 

circulaire economie* (*nieuw)

Programma detailhandel (& 

leisure?)

Programma leefbare en veilige buurt

(inrichting openbare ruimte)

Programma bedrijventerreinen & 

bereikbaarheid (ontwikkeling, 

gebieden en netwerken)

Hoofdmotief: verdeling bouwrechten & woningtypen. 

Waarde (nu): proportionaliteit. Verrijken op: eigenheid

Hoofdmotief: aanpassen inrichting voor optimaal gebruik 

en (veranderende) maatschappelijke wensen.

Waarde (nu): bescherming. Verrijken op: eigenheid

Hoofdmotief: ontwikkeling bedrijventerrein, stimuleren 

bedrijvigheid. Bereikbaarheid op hoofdassen. 

maatschappelijke wensen.

Waarden (nu): groei & ontplooiing (samenwerking). 

Verrijken op: diversiteit & eigenheid

Hoofdmotief: energietransitie en afvalverwerking

Waarde (nu): bescherming. 

Verrijken op: diversiteit (innovatie)

Hoofdmotief: verdelen schaarse vraag, aanpak leegstand, 

behoud kwaliteit centra grotere kernen

Waarden (nu): hierarchie, proportionaliteit. 

Verrijken op: diversiteit & samenwerking



1. Herkennen jullie deze opgaven als programma’s

2. Wat mis je?

In gesprek (1)



•wees selectief in opgaven waar de gemeente nu aan moet

werken (komende 5 jaar)

•gebruik het hogere schaalniveau van regio en de verre

tijdshorizon van 10 à 15 jaar en alleen als referentie voor

keuzes over het hier en nu

•sluit aan bij de identiteit van de gemeenschappen in de dorpen

en buurtschappen

•maak die keuzes transparant (maak het “politiek”)

•benoem de maatschappelijke meerwaarde van de visie

Omgevingsvisie conform principes Ow



De zoektocht



Dominante opvattingen

Wonen

Economie
& ondernemerschap

Voorzieningen

Identiteit



Dilemma Wonen
Het dominante dilemma ligt in de sfeer van verdeling

• lange termijn overschot, korte termijn tekort

•betaalbare woningen voor jongeren

•passende woningen voor ouderen + woonzorg

combinaties

Maar ook

•kwaliteit woningbestand op lange termijn (i.h.b. 

Gendringen, Ulft, Terborg, Silvolde?)

•energietransitie: energiezuinig maken & energieopwekking



Dominante opvattingen over wonen en kernen



Dilemma voorzieningen

•zorg: afbouw intramurale zorg gaat sneller dan 

beschikbaarheid ambulante zorg in de buurt

•onderwijs: welke basisscholen in welke kernen, 

middelbare school in gemeente

•detailhandel/winkels in kleine kernen

•verdeling van maatschappelijke voorzieningen: sport, 

zwembaden, enz.

•detailhandel als voorziening of als commercieel

benaderen?



Dominante opvattingen over voorzieningen



“Dilemma” economische ontwikkeling

•benutten sterk ontwikkeld ondernemerschap, versterken

samenwerking: gerichte benadering deelgebieden?

•versterken innovatie, smart industry, technologie, 

creatieve sector. Welke partners? Waar?

•circulair maken productieprocessen en energietransitie

•werkgelegenheid en beschikbaarheid goed opgeleide

werknemers

•vergroten beschikbaarheid van bedrijventerreinen Hoe 

flexibel maken, hoe ruimte voor ruimte?



Dominante opvattingen over ondernemerschap



Reikwijdte van de omgevingsvisie

Gezond buitenleven

arbeidsmarkt

stedelijk patroon

Identiteit
innovatie

samenwerking
evenementen

recreatie

landschap

gezond

voorzieningen

wijk

buurtschap

positie in (grens)regio 

klimaatadaptatie

ciruculair



1. Welke thema’s wil je benoemen in de omgevingsvisie?

In gesprek (2)



Afsluiting: het vervolg proces



Thema’s voor de omgevingsvisie
Demografie als context: vergrijzing en krimp zijn niet de boodschap, 
demografische ontwikkeling is dat wel
Anders omgaan met verdelingsvraagstuk van voorzieningen over kernen
Nieuwe economie (start ups) en benutten leegstaand vastgoed
Plattelandsontwikkeling
Circulaire economie vraagt uitwerking in de visie: kansen voor ondernemers
Toekomstbestendig maken van bestaande (particuliere) woningvoorraad: 
energiezuinig, levensloop bestendig, asbest), mede vanuit een economische 
argumentatie om aantrekkelijk te zijn voor (nieuwe) werknemers
Ontwikkeling in de mobiliteit en het infrastructuur netwerk buiten de gemeente: 
congestie bij Zevenaar en rond Arnhem, spoorverdubbeling Zevenaar-
Doetinchem
Leegstaand agrarische en industriële panden, maatschappelijk vastgoed
Ontwikkeling onderwijs i.r.t. ontwikkeling kernen & i.r.t. vraag uit de industrie
Baakse beek-Veengoot: visievorming is in project, mogelijk lessen voor elders
Vrijetijdseconomie: meer met de Oude IJssel doen & noodzaak 
kwaliteitsverbetering
Visie-wensen benoemd in het coalitieakkoord: DRU gebied & Oude IJsselzone



Thema’s en waarden voor ontwerpproces

Gezond buitenleven

Identiteit
Diversiteit
(innovatie)

Samenwerking
Gemeenschap

Groei

Traditie

Bescherming

Ontplooiing
Eigenheid

Orde



Grondslag voor programma’s

• verplicht: programmatische aanpak overschrijding omgevingswaarde uit 
omgevingsplan (bijvoorbeeld huidig saneringsplan geluid cf. Wgh)

• onverplicht (dus beleidswens bestuur): 

✴ uitwerking van omgevingsvisie (daarin dus aangekondigd)

✴ eigenstandig beleid: rioleringsplan, mobiliteit (voorheen GVVP)

✴ uitwerking van omgevingsplan (daarin dus aangekondigd) om 
gewenste kwaliteit leefomgeving (en omgevingswaarde(n) te 
realiseren

NB let op verplichte programma’s van de provincie: Actieplan geluid, 
regionaal waterprogramma, programmatische aanpak overschrijding 
omgevingswaarde (Bkl of omgevingsverordening) (bijvoorbeeld wat nu de 
PAS is), beheerplan Natura 2000


