
 

Memo 

Aan: Raadscommissie Fysieke Leefomgeving 

Cc: André Putker; Tineke Vos 

Van: Ria Ankersmit 

Datum: 30-10-2019 

Kenmerk:  

Onderwerp: Doorstart visie op landschap, natuur en (stedelijk) groen 

 

Aanleiding 
Op 15 mei is het plan van aanpak gepresenteerd en besproken in de raadscommissie Fysieke 
Leefomgeving. In verband met het vertrek van verschillende medewerkers is, aanvullend op dit plan 
van aanpak, deze memo ‘doorstart’ gemaakt. Het is een stappenplan van de acties die genomen 
moeten worden tot aan het te nemen besluit in juni 2020.  
Deze visie heeft betrekking op het beheer van landschap, natuur en (stedelijk) groen en staat los van 
de visie op vitaal platteland, waarbij de focus meer ligt op leefbaarheid. 
 

Opdracht 
In het plan van aanpak is de opdracht als volgt geformuleerd: 
“De opdracht is te komen tot een door inwoners en partijen gedragen visie op natuur, landschap en 
groen. Deze visie zal dienen als kapstok waar prioritaire thema’s aan gekoppeld gaan worden en waar 
uitvoeringsprojecten uit voortvloeien.” 
Deze opdracht blijft uiteraard gelijk. In dit memo lichten we verder toe hoe we komen tot deze visie, 
met welke participatieve inzet en op welke termijn. 
 

Structuur van de visie / stappenplan 
Verkennen Wat Wie 

Stap 0, 
Voorbereidingen 

Voorbereidingen om visietraject vervolg te 
geven. 

Interne kopgroep. 

Stap 1, 
Ontstaansgeschiedenis 
en huidige 
karakteristieken.  

Beschrijving van de ontstaansgeschiedenis 
van (het landschap van) gemeente Oude 
IJsselstreek. Daarbij horen de verschillende 
landschapstypen, de huidige karakteristieke 
natuurgebieden en stedelijke groengebieden. 
Dit is een belangrijke stap: om een visie te 
ontwikkelen is begrip van de 
ontstaansgeschiedenis en kennis over 
huidige karakteristieke gebieden essentieel. 

De inhoud wordt 
aangedragen door 
kopgroep en 
getoetst/aangevuld door 
de externe 
klankbordgroep. Extern 
bureau maakt de 
beschrijving. 

Stap 2, De waarde van 
landschap, natuur en 
(stedelijk) groen. 

Beschrijving van de waarde van landschap, 
natuur en (stedelijk) groen in het licht van 
actuele maatschappelijke thema’s.  

Inhoud wordt 
aangedragen door de 
kopgroep. 
Klankbordgroep wordt 
voor inhoud bevraagd 
tijdens interview(s). 
Extern bureau 
ondersteunt en maakt 
de beschrijving.  

Verdiepen   

Stap 3, Avond van het 
vraagstuk. 

Bij inwoners toetsen we kort de beschreven 
waarden in relatie met de actuele 
maatschappelijke thema’s; Missen mensen 
iets? Of zien ze het heel anders? Daarna 
gaan we uiteen in thematafels om de 
waarden om te vormen naar acties. De 
thematafels vormen de pijlers van de visie: 

• Behouden (wat, hoe, waarom) 

Uitnodiging voor alle 
inwoners en bijzonder 
voor belangenpartijen. 
Avond wordt geleid door 
kopgroep en is 
voorbereid samen met 
de klankbordgroep. 



 

• Stimuleren (wat, hoe, waarom, voor 
wie, door wie, wat mag het kosten) 

• Gemeente als goede voorbeeld (hoe 
moet de gemeente omgaan met haar 
eigendommen? Bermen, bomen, 
openbaar groen, pachtgronden) (wat, 
hoe, waarom, wat mag het kosten) 

Extern bureau 
ondersteunt. 

Stap 4, Een goed 
gesprek college 

Het college nemen we mee in een korte 
versie van ‘de avond van het vraagstuk’. 
Daarna koppelen we de resultaten van de 
avond met de inwoners terug en behandelen 
een aantal uitkomsten als casus.   

Sessie wordt geleid door 
de kopgroep. Extern 
bureau ondersteunt.  

Stap 5, Beeldvormende 
sessie commissie FL 

De leden van de commissie FL nemen we 
mee in een korte versie van ‘de avond van 
het vraagstuk’. Daarna koppelen we de 
resultaten van de avond met de inwoners 
terug en behandelen een aantal uitkomsten 
als casus.  

Sessie wordt geleid door 
de kopgroep en is 
voorbereid met de 
klankbordgroep. Extern 
bureau ondersteunt. 

Verbinden   

Stap 6, Concept visie Stap 1 en 2 zijn in concept af. Informatie uit 
stappen 3, 4 en 5 wordt omgezet naar de 
concept visie. Per pijler worden de ambities 
worden geformuleerd en uitgewerkt in een 
uitvoeringsprogramma. In het 
uitvoeringsprogramma staat centraal: 

• Wat is de ambitie? 

• Wat gebeurt er nu al? 

• Wat is er nog nodig? 

• Welke stappen gaan we (gemeente 
en andere partners) zetten? 

In de uitvoeringsprogramma’s zijn de 
financiën de rode draad.  

Extern bureau schrijft 
met input van de 
voorgaande stappen. 
Kopgroep reflecteert en 
schaaft aan de concept 
visie. Daarna volgt een 
sessie met de 
klankbordgroep om hun 
input te verwerken.  

Stap 7, Aan de slag met 
het vraagstuk 

Terugkoppeling van de conceptvisie bij 
inwoners. In subgroepen uiteen en het 
gesprek voeren met vragen als: 

• Welke kansen worden verzilverd? 
Welke niet? Waarom is dat? Is dat 
erg?  

• Zijn de ambities te realiseren met de 
voorgestelde stappen in de 
uitvoeringsprogramma’s?  

 

Uitnodiging voor alle 
inwoners en bijzonder 
voor belangenpartijen. 
Avond wordt geleid door 
kopgroep en is 
voorbereid samen met 
de klankbordgroep. 
Extern bureau 
ondersteunt. 

Stap 8, Terugkoppeling 
college 

Terugkoppeling van de conceptvisie en de 
avond met inwoners. We voeren het gesprek 
met het college: 

• Welke kansen worden verzilverd? 
Welke niet? 

• Zijn de ambities te realiseren met de 
voorgestelde stappen in de 
uitvoeringsprogramma’s?  

• We bespreken ook een aantal 
casussen die uit de avond ‘aan de 
slag met het vraagstuk’ met de 
inwoners naar voren zijn gekomen en 
waar een principe besluit over nodig 
is. 

Sessie wordt geleid door 
de kopgroep. Extern 
bureau ondersteunt. 

Stap 9, Afrondend 
gesprek commissie FL 

Terugkoppeling van de conceptvisie en de 
avond met inwoners. We voeren het gesprek 

Sessie wordt geleid door 
de kopgroep en is 
voorbereid met de 



 

met de leden van de commissie Fysieke 
Leefomgeving: 

• Welke kansen worden verzilverd? 
Welke niet? 

• Zijn de ambities te realiseren met de 
voorgestelde stappen in de 
uitvoeringsprogramma’s?  

• We bespreken ook een aantal 
casussen die uit de avond ‘aan de 
slag met het vraagstuk’ met de 
inwoners naar voren zijn gekomen en 
waar een principe besluit over nodig 
is. 

klankbordgroep. Extern 
bureau ondersteunt. 

Verankeren   

Stap 10, Schrijven 
definitieve visie 

De concept visie wordt op onderdelen 
aangepast naar aanleiding van de stappen 7, 
8 en 9.  

Extern bureau schrijft 
met input van de 
voorgaande stappen. 
Kopgroep reflecteert en 
schaaft aan de visie. 
Daarna volgt een sessie 
met de klankbordgroep 
om hun input te 
verwerken. 

Stap 11, Besluitvorming 
college en 
gemeenteraad 

De visie wordt aangeboden ter besluitvorming 
aan college en gemeenteraad. 

Kopgroep schrijft deze 
stukken en begeleidt de 
besluitvorming 

Stap 12, Implementatie  
visie 

Kopgroep maakt een communicatieplan om 
de visie breed uit te dragen onder onze 
inwoners. Daarnaast wordt een plan/planning 
gemaakt om te starten met de 
uitvoeringsprogramma’s. We hebben een 
afsluitende sessie met de klankbordgroep om 
hen te bedanken voor hun inzet en mee te 
nemen in het communicatieplan en de 
plannen voor de uitvoeringsprogramma’s. 

Kopgroep schrijft deze 
stukken. Kopgroep sluit 
af met de 
klankbordgroep. 

Stap 13, Uitvoering van 
de 
uitvoeringsprogramma’s 

Uitvoering van de uitvoeringsprogramma’s. Kopgroep. 
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Planning 

 okt nov dec jan feb mrt apr mei juni 

Stap 0; Voorbereidingen          

Stap 1; Geschiedenis en karakter          

Stap 2; Waarden           

Stap 3; Avond van het vraagstuk          

Stap 4; Gesprek college          

Stap 5; Gesprek commissie FL          

Stap 6; Concept visie          

Stap 7; Aan de slag met vraagstuk          

Stap 8; Terugkoppeling college          

Stap 9; Afsluitend gesprek 
commissie FL 

         

Stap 10; Schrijven visie          

Stap 11; Besluit college en 
gemeenteraad 

         

Stap 12; Implementatie visie         En verder… 

Stap 13; Uitvoering         En verder… 

 
 
Stand van zaken 
Voor het visietraject landschap, natuur en (stedelijk) groen zijn we op dit moment met de 
voorbereidingen aan het werk. De stand van zaken op dit moment is: 

• De interne kopgroep is gevormd. 

• Gesprekken met externe bureaus voor ondersteuning worden gevoerd. 

• Gesprekken met potentiële leden klankbordgroep worden gevoerd. 
 
In de tussentijd 
Parallel aan het visietraject landschap, natuur en (stedelijk) groen worden nog een aantal zaken vanuit 
dit vakgebied uitgevoerd. Dit zijn: 

• Pilot ecologisch bermbeheer in combinatie met Bokashi, welke als proef gebruikt wordt door 
een aantal agrariërs. 

• Het ontwikkelen van een bomenbeheerplan voor de gemeentelijke bomen.  

• Verkennen of een pilot om bomenlanen te herstellen rondom Sinderen op initiatief van 
Werkgroep Groen op Sinderen wordt gestart. 

• Voorbereidende werkzaamheden voor het aanvragen van de subsidieregeling Landschap en 
Biodiversiteit van provincie Gelderland. Op deze wijze kunnen we doorgaan om onze 
inwoners te steunen met hun plannen voor een groen en divers buitengebied.   

• Project Levend landschap onder leiding van Stichting Landschapsbeheer Gelderland samen 
met de dorpsbelangenverenigingen Megchelen. De dorpsbelangenorganisaties 
Breedenbroek-Voorst en Varsselder-Veldhunten zijn ook geïnteresseerd en gaan ook starten.   


