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1.Totstandkoming en opbouw
Inleiding
In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Onderdeel daarvan is de verplichting voor gemeenten
om een Omgevingsvisie op te stellen. Oude IJsselstreek heeft ervoor gekozen deze Omgevingsvisie te
verbreden met onderwerpen uit de economische en sociale domeinen. Daarmee zijn we in de overtuiging
een integrale en breed gedragen blik te kunnen werpen op onze gemeente, op weg naar 2030. Daarom
noemen we deze visie dan ook de ‘Toekomstvisie Oude IJsselstreek 2030’.
De Toekomstvisie is het richtinggevende en kaderstellende document van de Omgevingswet. De invulling
van alle andere instrumenten van de Omgevingswet, zoals het Omgevingsplan en de
Omgevingsprogramma’s, vloeit voort uit de Toekomstvisie. De gemeenteraad stelt deze dan ook vast.
Kaderstellend betekent dat de Toekomstvisie niet in detail treedt. De Toekomstvisie doet ook nog geen
uitspraken over concrete gevallen of ideeën. Voor de initiatiefnemer geldt namelijk na invoering van de
Omgevingswet het ‘Ja, mits…’, in plaats van ‘Nee, tenzij…’. Daarom geeft de Toekomstvisie de richting aan
waar wij als gemeente Oude IJsselstreek naartoe willen.
Participatie
De Toekomstvisie geldt straks voor iedereen in gemeente Oude IJsselstreek. Daarom zijn we het proces ook
begonnen met iedereen in de gemeente Oude IJsselstreek. In meer dan 100 gesprekken met inwoners,
verenigingen, ondernemers en belangengroepen hebben we opgehaald wat we met z’n allen willen met
deze gemeente. De resultaten uit deze gesprekken hebben we vervolgens getoetst en uitgebreid in een
aantal Expertsessies. De experts in deze sessies kwamen wederom uit deze gemeente.
Structuur
De uitkomsten uit de 100+ gesprekken, Expertsessies, ons eigen onderzoek en de aanvullingen van de
gemeenteraad, hebben geleid tot de basis voor de Toekomstvisie. Deze basis bestaat uit drie delen. Ten
eerste onze Identiteit, zowel die van de inwoners als van de gemeente. Ten tweede Feiten en Cijfers, onze
kennis over onszelf en onze ontwikkeling, gecombineerd met Trends en Ontwikkelingen, onze kennis over
wat om ons heen gebeurt en op ons af komt.
Daarnaast hebben we ook tientallen concrete inhoudelijke thema’s opgehaald. Ideeën, vraagstukken,
opgaves en kansen die spelen in de hele gemeente. De invulling van deze concrete thema’s gaat straks
(mede) bepaald worden door de richting die gegeven wordt in de Toekomstvisie. Daarom worden de
inhoudelijke thema’s wel beschreven in de Toekomstvisie, en heeft de gemeenteraad er ook gewenste
maatschappelijke effecten bij benoemd. De concrete invulling ervan gaat echter later plaatsvinden, in de
Omgevingsprogramma’s en het Omgevingsplan.
Gemeenteraad
De gemeenteraad is vanaf het begin nauw betrokken geweest bij het ontwikkelingsproces. Naast alle
informatie uit het participatieve traject heeft de gemeenteraad steeds aanvullingen kunnen doen, en ook op
het ‘hoog over’-niveau richting gegeven. De door de gemeenteraad gekozen afslagen vormden dan ook de
start van het produceren van het gedeelte Visie.

1e opzet ambtelijke notitie Toekomstvisie ter bespreking met de raad d.d. 6 juni 2019

-3-

2.Identiteit als basis
Bescheiden trots
Oude IJsselstrekers kloppen zich niet zo snel op de borst. Onze bescheidenheid leent zich niet voor
pronken, pochen en pralen. Voor grootspraak en opschepperij is hier geen plaats. Doe maar normaal, met
de nadruk op doen. Onze doenersmentaliteit leverde ons veel op. Moerassen turnden wij om in dorpen. Op
zand, klei en heide floreerden onze boerenbedrijven. Onze stad en ons kasteel verdienden aanzien. De
Nederlandse industriële revolutie startte hier. Onze geschiedenis geeft veel om trots op te zijn, maar we
dragen die trots bescheiden.
Tevredenheid en creativiteit
Onze bescheiden trots uit zich met name in tevredenheid. We hebben het goed. Met ons groene landschap,
de hoge kwaliteit van leven en de gelijkwaardige manier waarop we met elkaar omgaan. Dat willen we graag
koesteren. Daarom zetten wij ons in grote getalen in als vrijwilliger voor ons rijke verenigingsleven, voor
uitstekende zorg en voor de heersende harmonie en saamhorigheid. Al sinds de oprichting van onze kernen
zijn we sterk van elkaar afhankelijk. Het voelt dan ook als een vanzelfsprekendheid dat we voor elkaar klaar
staan, voor elkaar zorgen en elkaar iets gunnen. Dat zit in onze genen, maar is ook heel bijzonder! Net als
onze creativiteit, ondernemerszin en goed werkgeverschap die maken dat onze streek tot de meest
innovatieve regio’s van Nederland behoort.
Onderlinge competitie en verbondenheid
Onze bescheidenheid buiten de gemeentegrenzen contrasteert de trotse wedijver binnen de
gemeentegrenzen. Iedere kern heeft zijn eigen verenigingen, rituelen en karakter. We hechten veel waarde
aan onze eigen kernen. Het liefst gaan alle kinderen in de eigen kern naar school en is iedere kern volledig
zelfvoorzienend. En dat betekent dat de verschillende belangen en inzichten weleens botsen.
Dan is er ook behoefte aan een gemeente die keuzes maakt. Want zelf kiezen vinden we best moeilijk. Dan
sluiten we het liefst compromissen om de goede vrede te bewaren. Maar ook omdat we stiekem best veel
met elkaar gemeen hebben. De Oude IJssel verbindt ons. Zeker wanneer één van onze sporters een
topprestatie levert.
Onze identiteit in 2030
Onze identiteit is vrij constant en zal in 2030 niet heel anders zijn. Wel kunnen we een aantal kansen
verzilveren door bewust met onze identiteit bezig te zijn. We willen onze jeugd meer een stem geven in de
ontwikkeling van onze gemeente, zodat onze jonge inwoners graag bij ons blijven. We willen onze
bescheiden trots wat meer tentoonspreiden, zodat onze streek bij buitenstaanders bekender wordt. En we
willen nieuwkomers van buiten onze gemeente meer welkom laten voelen door meer ruimte te laten voor
diversiteit. Want het duurt best even voordat iemand hier geaccepteerd is, maar wie eenmaal een van ons is
wil hier nooit meer weg!

Gegeven deze beschrijving van de identiteit willen wij deze visie het volgende motto weergeven:

BIJ ONS
WERKEN | LEVEN | INNOVEREN
Alle uitdagingen, oplossingen, maatregelen, ideeën en opgaves die te voorzien zijn voor Oude IJsselstreek,
zijn uit te leggen in termen van Werken | Leven | Innoveren. Of het nu Klimaatadaptatie is, of Smart Industry.
Of we nu kijken naar Landschapskwaliteit of naar Veranderende demografie. Door terug te gaan naar de
basis van onze identiteit, is Werken | Leven | Innoveren de doorsnede die we kunnen maken van elk thema
die ons richting geeft voor plannen en beleid.
Met ‘Bij ons’ willen we daarbij aangeven dat deze visie over Ons gaat. Ons Oude IJsselstreek, onze
inwoners, onze toekomst. Maar er spreekt ook een richting uit, voor iedereen die nog niet van hier is. Kom
naar ons, want bij ons is het goed werken, leven en innoveren.
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3. De toekomst van de gemeente Oude IJsselstreek: Op naar 2030!
Visie
De visie voor de gemeente Oude IJsselstreek begint met motto Bij ons: Werken | Leven | Innoveren, dat een
korte en krachtige weergave is van de identiteit van de gemeente en haar inwoners. Dat is echter pas het
begin, want om in 2030 werken, leven en innoveren nog steeds hoog in het vaandel te hebben moeten we
nu keuzes maken.
[PM Nadere beschrijving van het gesprek rondom de afslagen]

Zwaartepunten
Om structuur aan te brengen in de visie is ervoor gekozen een viertal zwaartepunten aan te brengen. Deze
vier zwaartepunten benoemen letterlijk het inhoudelijke hart van de visie, ze vatten de onderliggende
thema´s samen. De benaming en indeling komen voort uit het participatieve proces, en het proces met de
raad:
VERGEZICHTEN | DUURZAAMHEID | POSITIEVE GEZONDHEID | D´RAN
Vergezichten hebben we letterlijk, in onze gemeente waar het goed leven is. En die vergezichten houden we
graag in stand, zo mooi mogelijk. Dat gaat dus over ons gebied, ons landschap. Juist over dat gebied en
landschap willen we ook wat vergezichten voor ontwikkeling meenemen, belichaamd in de DRU-visie en de
Visie Oude IJsselzone.
Duurzaamheid gaat, welhaast vanzelfsprekend, over energietransitie en klimaatadaptatie. De doelen voor de
Achterhoek en dus Oude IJsselstreek zijn duidelijk: energieneutraal in 2030. Maar duurzaamheid gaat
bijvoorbeeld ook over het duurzaam inrichten van onze leefomgeving, zodat we er lang van kunnen
genieten. Dan hebben we het over bijvoorbeeld mobiliteit, maar ook over circulaire landbouw, industrie en
bouw.
Positieve gezondheid gaat over het zodanig inrichten van onze samenleving en leefomgeving dat gezond
worden, blijven en samenleven normaal zijn. Het bevorderen en faciliteren van gemeenschapszin en
daarmee naoberschap zijn dan bijna vanzelfsprekend. Daarnaast kan hierbij gedacht worden aan een
vernieuwende blik op wonen, waarbij nieuwe woonvormen niet geschuwd worden. Maar ook vorm geven aan
professionele zorg, en het stimuleren van een gezonde demografische ontwikkeling horen hierbij.
Tot slot is d´ran een zwaartepunt dat staat voor waar we goed in zijn: dingen maken en realiseren. Enerzijds
denken we daarbij aan het faciliteren van bedrijven, als motor voor innovatie en economie. Maar ook aan
stimuleren van start-ups, smart industry, en vernieuwende initiatieven. Anderzijds zoeken we ook de
samenwerking op met onze buren, zowel binnen de Achterhoek als aan de andere kant van de grens. Zeker
als het gaat om de voor onze gemeente belangrijke toeristische en recreatieve sector.
[PM Nadere beschrijving van de koppeling met de visie/motto]

Inhoudelijke thema’s
Rondom de zwaartepunten cirkelen als het ware inhoudelijke thema’s. Deze inhoudelijke thema’s vormen
het meest concrete niveau van de visie, en zijn grotere en kleinere opgaven waarmee we aan de slag
kunnen om Vergezichten, Duurzaamheid, Positieve Gezondheid en D´ran te realiseren.

GEGROEPEERD NAAR ZWAARTEPUNT
VERGEZICHTEN
Oude IJsselzone
DRU Industriepark
Natuur, landschap en
groen
Plattelandsontwikkeling

DUURZAAMHEID
Energietransitie
Klimaatadaptatie
Circulaire leven
Voorzieningenniveau
Mobiliteit

POSITIEVE
GEZONDHEID
Gemeenschapszin
Wonen en zorg
Leefomgeving
Demografie
Leven lang leren

D´RAN
Bedrijvigheid
Toerisme en Recreatie
Smart Industry
(grensoverschrijdende)
Samenwerking
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Mogelijke grafische weergaven van de samenhang
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Beknopte uitwerking inhoudelijke thema’s
Vergezichten | Inhoudelijke thema’s
Visie op de DRU
PM
Visie op de Oude IJsselzone
PM
Landschapskwaliteit
PM
Plattelandsontwikkeling
PM
Duurzaamheid | Inhoudelijke thema’s
Energietransitie
PM
Klimaatneutraal
PM
Circulaire landbouw
PM
Voorzieningenniveau
PM
Mobiliteit
PM
Positieve Gezondheid | Inhoudelijke thema’s
Naoberschap
PM
Zorg
PM
Wonen
PM
Demografie
PM
Gemeenschapszin
PM
Aanpakken | Inhoudelijke thema’s
Bedrijvigheid
PM
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Smart Industry
PM
Toerisme en recreatie
PM
(Grensoverschrijdende) samenwerking
PM
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4.Integrale opgaven
[De hierboven weergegeven visie, zwaartepunten en inhoudelijke thema’s zullen leiden tot een aantal
integrale opgaven. Deze opgaven, concreet aan te pakken vraagstukken, dragen bij aan de realisatie van
een aantal inhoudelijke thema’s. Er wordt dus niet in isolatie naar de thema’s gekeken, maar op integraal
niveau. Deze integrale opgaven kunnen we na bespreking van het bovenstaande vorm gaan geven]
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Bijlage 1. Opzet van beknopte uitwerking van een Zwaartepunt

DUURZAAMHEID
Beknopte feiten en cijfers

Beknopte trends en ontwikkelingen

Doorsnede naar strategische visie
Werken

Leven

Innoveren

Bijbehorende inhoudelijke thema’s
Energietransitie

Mobiliteit

Voorzieningeniveau

Circulaire leven

Aansprekende voorbeelden
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Bijlage 2. Feiten, Cijfers, Trends en Ontwikkelingen
[PM]
De bijdrage hier zal in de lijn liggen met de gepresenteerde feiten, cijfers, trends en ontwikkelingen tijdens de
raadscommissie van 9 mei 2019.
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