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Inleiding 
 
In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Onderdeel van deze wet is de verplichting voor 
gemeenten om een Omgevingsvisie op te stellen. Dit is een strategische visie voor de lange termijn 
voor de gehele fysieke leefomgeving, waarin samenhang wordt gebracht tussen ruimte, water, milieu, 
natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Oude IJsselstreek heeft er 
voor gekozen deze Omgevingsvisie te verbreden met ook onderwerpen als economie en sociaal en 
noemt deze dan ook ‘Toekomstvisie Oude IJsselstreek 2030’. Wij stellen de toekomstvisie op, samen 
met inwoners, partners en bedrijven. 
 
Op dit moment zitten we middenin dit participatieve proces. Er zijn tientallen bijeenkomsten geweest 
waarin kennis en kunde vanuit de samenleving, bij partners en uit de ambtelijke organisatie is 
opgehaald. Ook de raad en haar leden zijn op verschillende momenten en in verschillende gremia bij 
dit proces betrokken. Diverse raadsleden en fractieassistenten hebben wij mogen ontmoeten bij de 
verschillende bijeenkomsten, er is een raadsbegeleidingscommissie en er zijn verscheidene 
raadsavonden aan dit onderwerp geweid. 
 
De betrokkenheid van uw raad blijkt ook uit diverse moties die de afgelopen jaren zijn aangenomen, 
die gerelateerd zijn aan de fysieke leefomgeving in het algemeen en de strategische visie hierop in het 
bijzonder. Hieronder noemen wij er een aantal, zonder daarin volledig te willen zijn:  
 

Motie: Bereikbaarheid Achterhoek (8 november 2018) 
Motie: Gevolgen ICE station en bereikbaarheid (8 november 2018) 
Motie: Gevolgen demografische ontwikkelingen (8 november 2018) 
Motie: Water als economische drager (8 november 2018) 
Motie: Sportvoorzieningen toekomstbestendig (8 november 2018) 
Motie: Samenwerking Bedrijventerreinen West-Achterhoek (22 februari 2018) 
Motie: Toekomstvisie DRU Industriepark opnemen in omgevingsvisie (9 februari 2017) 
Motie: Gendringen (2 juli 2016)  

 
Het proces dat we nu doorlopen, levert veel informatie op. Deze zal uiteindelijk een plek moeten 
krijgen in de ‘Toekomstvisie Oude IJsselstreek 2030’. En het liefst op een begrijpelijke, aansprekende 
en inspirerende wijze. Dit willen wij doen door de Toekomstvisie te visualiseren in een webpagina, met 
de volgende bouwstenen: 
 

Hoofdstuk 1 : De identiteit van de Oude IJsselstreek en haar kernen 
Hoofdstuk 2 : Feiten en cijfers 
Hoofdstuk 3 : Trends en ontwikkelingen 
Hoofdstuk 4 : Leidende principes voor de (verdere) samenwerking tussen de gemeente, inwoners,  
    partners en bedrijven 
Hoofdstuk 5 : Plan voor verdere uitwerking van de visie in gebiedsgerichte en thematische  
    programma’s 
Hoofdstuk 6 : Een visie op de belangrijkste opgaven  

 



 
Deze webpagina met daarin de Toekomstvisie willen wij voor de zomer van 2019 ter besluitvorming 
aan uw raad te voorleggen. Om daar te komen, moeten wij samen nog veel werk verzetten. Het 
dossier is nog niet compleet en de informatie, dilemma’s en keuzes moeten nog gericht worden. Ook 
zullen er nieuwe opgaven naar voren komen vanuit verschillende onderwerpen, zoals Identiteit, 
Trends & Ontwikkelingen en de bestuurlijke wensen. Wij merken dat wij zoeken naar de manier 
waarop we daar samen kunnen komen. Enerzijds willen we graag per afzonderlijk 
bouwsteen/hoofdstuk werken, zodat we focus, richting en prioritering aan kunnen brengen. Anderzijds 
willen we de verschillende bouwstenen/hoofdstukken met elkaar in verbinding brengen (en houden) 
om de samenhang en afhankelijkheid te kunnen begrijpen.  
 
Over deze ambivalentie willen wij graag met u in gesprek tijdens de commissiebijeenkomst van 7 
maart 2019. Daarnaast willen wij deze avond gebruiken om met u te onderzoeken hoe we samen de 
keuzes met elkaar bespreken.  
 
Daarnaast willen we deze avond gebruiken om focus en prioritering aan te brengen in hoofdstuk 6: 
een visie op de belangrijkste opgaven. In dit memo geven wij u informatie ter voorbereiding op de 
bijeenkomst. Hiertoe schetsen wij als eerste het proces tot nu toe, waarna wij ingaan op het 
programma van de avond zelf. In de bijlagen vindt u meer informatie over de gemeentelijke 
instrumenten van de Omgevingswet en de opbrengsten van de bijeenkomsten over de zeven meest 
actuele opgaven.  
 
Proces tot nu toe 
 
Het totstandkomingsproces van de Toekomstvisie bestaat uit drie fasen. De eerste fase is het ophalen 
van input, de tweede het verkennen van keuzes en dilemma’s en de derde fase de prioritering. De 
eerste twee fases zijn inmiddels afgerond. Met de commissiebijeenkomst van 7 maart start de derde 
fase.  
 

- Fase 1 (afgerond):  
Het ophalen van input van alle inwoners, partners en bedrijven die mee willen praten over de 
toekomst van de Oude IJsselstreek. In deze fase hebben wij een analyse gemaakt van de meer dan 
100 gesprekken die de gemeente begin 2018 met betrokkenen voerde en van al het beleid dat de 
gemeente in de afgelopen jaren zelf vaststelde.  
 
Aan het eind van deze fase heeft de gemeenteraad negen thema’s omarmd die het meest prominent 
uit de analyse naar voren kwamen. Ook heeft de raad ruimte gelaten voor nieuwe ideeën en 
toekomstige ontwikkelingen door een spreekwoordelijk ‘leeg vel’ als thema op te nemen. 
 

De negen thema’s voor onze visie zijn voortgekomen gesprekken met inwoners, 
verenigingen, organisaties, bedrijven. Deze thema’s zijn:  

  
economische ontwikkelingen, (grensoverschrijdende) samenwerking, voorzieningen,  

wonen, leefbare en veilige buurt, positieve gezondheid, bedrijvigheid en bereikbaarheid, 
duurzaamheid en detailhandel & vrijetijdseconomie.  

 
De gemeenteraad heeft de thema’s plattelandsontwikkeling en DRU-Industriepark en 

wonen hieraan toegevoegd.  

 
- Fase 2 (afgerond):  

Gericht met experts van en uit de gemeente in gesprek over de belangrijkste opgaven binnen de 
omarmde thema’s. In drie expertsessies zijn in de herfst van 2018 opgaven, mogelijke keuzes en 
dilemma’s verkend die in de bovenstaande thema’s een belangrijke rol spelen.  
 
Een analyse van de uitkomsten van alle drie de sessies heeft geleid tot een voorzet van de meest 
actuele en besproken opgaven voor de Oude IJsselstreek (zie bijlage 2).  
 
Op 13 februari zijn deze uitkomsten toegelicht in een terugkomavond in Varsseveld.  
 



 

Actuele opgaven: 
 

1. Naoberschap is wat ons bindt: we staan klaar voor onze naasten als dat nodig is. 
2. De gemeente Oude IJsselstreek is er voor alle inwoners en stimuleert 

gemeenschapszin. 
3. De gemeente zet zich in voor samenwerking met en tussen agrarische bedrijven die 

samen een circulair sluitend landbouwsysteem onderhouden. 
4. Gemeente zet aan tot actie en inspireert inwoners tot positieve gezondheidskeuzes. 
5. De Oude IJsselstreek staat bekend om de innovatieve- en de 

aanpakkersmentaliteit. 
6. De gemeente Oude IJsselstreek zet in op het vergroten van de kwaliteit van leven 

door gebiedsgerichte versterking van de landschapskwaliteit. 
7. Het versterken van de positie van de Oude IJsselstreek als dé regio voor smart 

industry in Oost-Nederland. 
8. Wonen en zorg: inspelen op de veranderingen in de demografie.  
9. Nog komende opgaven (het witte vel) 

 
 

- Fase 3 (start op 7 maart):  
De daadwerkelijke keuzes die nodig zijn om te komen tot een visie op de belangrijkste opgaven 
worden gemaakt door de gemeenteraad. Deze fase start met de commissiebijeenkomst van 7 maart. 
Waarin we een opsomming maken van de belangrijkste opgaven voor Oude IJsselstreek.  
Deze prioritering gebruiken we om dilemma’s, keuzes en consequenties van deze keuzes verder uit te 
werken in een verdiepende expertsessie met deskundigen van- en uit de gemeente. Dit leidt tot een 
keuzedocument met de belangrijkste voorliggende keuzes en dilemma’s. 
 
Vervolgens komt de commissie op 15 april bijeen om te discussiëren over de voorliggende keuzes. 
Deze discussie wordt gebruikt voor verdere verrijking van het keuzedocument. Op 9 mei vragen we de 
commissie om daadwerkelijk keuzes te maken.  
 
Hierna wordt de Toekomstvisie volledig uitgewerkt en op 27 juni ter besluitvorming voorgelegd aan de 
gemeenteraad. In juli en augustus wordt de Toekomstvisie vrijgegeven voor inspraak. Na de zomer 
worden inspraakreacties verwerkt en wordt de eerste versie van de Oude IJsselstreekse 
Toekomstvisie in de gemeenteraad vastgesteld. We schetsen in het figuur hieronder hoe dit proces 
eruit ziet.  
 
Overigens is het van belang dat de Toekomstvisie geen eindtermijn heeft, maar een dynamisch 
document is. De gemeente blijft in de komende jaren samen met inwoners en organisaties werken 
aan het actueel houden van de toekomstvisie. 
 

 
 
Het programma voor de commissiebijeenkomst van 7 maart 
 
Het doel van de commissiebijeenkomst is om met elkaar in gesprek te gaan over de wijze waarop we 
samen verder gaan en keuzes kunnen bespreken. Daarnaast willen we met uw raad onderzoeken of 



het lukt om op basis van de nu voorliggende acht opgaven te komen tot een prioritering. Dit is een 
cruciale stap om te komen tot een richtinggevende toekomstvisie.  
 
De avond zullen we beginnen met kort stilstaan bij het proces tot nu toe en de gemeentelijke 
instrumenten van de Omgevingswet. Daarna willen we met u in gesprek over de vervolgstappen en 
gaan we aan de slag met prioritering. Tot slot is er ruimte voor een plenair gesprek over de opgaven 
en de prioritering. Deze avond zal worden begeleid door Jeroen Niemans en Geert Lonterman van 
Hiemstra & De Vries.  
 
Omdat de tijd beperkt is, is een goede voorbereiding van belang. Wij stellen het dan ook bijzonder op 
prijs wanneer u bijlage 2: ‘De zeven meest actuele opgaven’ goed doorleest.  
 
  



Bijlage 1: De gemeentelijke instrumenten van de Omgevingswet 
 
De Omgevingswet geeft gemeenten vier instrumenten voor 
het beheren en benutten van de leefomgeving: de 
omgevingsvisie, omgevingsprogramma’s, het omgevingsplan 
en de omgevingsvergunning. De instrumenten hangen 
onderling nauw samen, maar kennen verschillen in 
verantwoordelijkheden voor het college en de gemeenteraad.  
 

- Omgevingsvisie  

Het uitgangspunt voor veranderingen in de fysieke 
leefomgeving op gemeentelijk niveau is de gemeentelijke 
omgevingsvisie. Daarin staat het samenhangende, integrale 
langetermijnbeleid. Dit is de eerste stap in de beleidscyclus.  
 
De omgevingsvisie is samenhangend: het heeft betrekking op 
alle onderdelen van de fysieke leefomgeving. De gemeente 
stelt één omgevingsvisie voor het hele grondgebied vast. De 
gemeente Oude IJsselstreek kiest ervoor om de 
omgevingsvisie ‘Toekomstvisie 2030’ te noemen. Deze moet 
antwoord geven op de vraag: hoe zorgen we ervoor dat we 
ook in 2030 hier prettig kunnen wonen, werken en leven? 
 
De gemeentelijke omgevingsvisie wordt vastgesteld door de gemeenteraad.  
 

- Omgevingsprogramma’s 

Gemeenten kunnen het instrument programma toepassen in verschillende fasen van de 
beleidscyclus. Het programma leent zich bij uitstek voor de uitwerking van de omgevingsvisie in 
specifieke gebieden of specifieke onderwerpen en kan gebruikt worden als beleidskader om het 
omgevingsplan vast te stellen of te wijzigen.  
 
Behalve vrijwillige programma’s zijn er voor gemeenten ook verplichte programma’s:  
• Actieplan geluid (artikel 3.8, lid 1 Ow) 
• Programma bij dreigende overschrijding omgevingswaarde, waaronder luchtkwaliteit (artikel 3.10 
Ow) 
 
Omgevingsprogramma’s worden vastgesteld door het college van B&W.  
 

- Omgevingsplan 

Het omgevingsplan bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die de gemeente stelt binnen haar 
grondgebied. Per gemeente is er één omgevingsplan. Het regelt allereerst een evenwichtige toedeling 
van functies aan locaties. Daarnaast kan de gemeente in het omgevingsplan regels over activiteiten 
stellen. Dit kan alleen als het Rijk of de provincie die activiteiten niet al heeft geregeld in een van de 
AMvB's of in de (provinciale) omgevingsverordening. 
 
Wanneer in 2021 de Omgevingswet in werking treedt, heeft een gemeente in formele zin al een 
omgevingsplan. Dat bestaat uit oude ruimtelijke plannen en verordeningen. De gemeente hoeft deze 
niet opnieuw vast te stellen. De oude plannen en verordeningen zijn echter nog niet opgesteld volgens 
de regels van de nieuwe Omgevingswet. Ook een aantal regels die momenteel op rijksniveau worden 
vastgesteld maar vanaf 2021 onder gemeentelijke niveau worden vastgesteld, worden onderdeel van 
het omgevingsplan (de zogenaamde ‘bruidschat’). Tot 2029 is er een overgangsfase voor de 
implementatie van nieuwe regels en de vervanging van oude ruimtelijke plannen en verordeningen. 
 
Het omgevingsplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad.  
 

- Omgevingsvergunning 

Initiatieven van burgers en bedrijven hebben veelal gevolgen voor de fysieke leefomgeving. Denk aan 
een boer die een sloot wil dempen of een ondernemer die zich wil vestigen in vrijkomende agrarische 
bebouwing. De omgevingsvergunning toetst vooraf, binnen acht weken (reguliere termijn) of dat mag. 
 
Het college van B&W is het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning. 



Bijlage 2: De zeven meest actuele opgaven.  
 
De Toekomstvisie Oude IJsselstreek 2030 bevat opgaven die de unieke identiteit van de gemeente 
Oude IJsselstreek en haar kernen versterken. Hieronder staan de zeven meest actuele en tot nu toe 
besproken thema’s uit het Toekomstvisieproces tot nu toe. Dat betekent niet dat deze opsomming 
volledig is. Er zijn nog meer thema’s, opgaven en onderwerpen die in de komende maanden 
besproken moeten worden. U ziet dat terug bij de achtste opgave en verder. 
 
Op dit moment zijn de keuzes nog niet onderbouwd met feiten, cijfers, trends en ontwikkelingen. 
Nadat u op 7 maart bent gekomen tot een prioritering van de opgaven worden de mogelijke keuzes en 
de consequenties van die keuzes (uitgedrukt in tijd, geld en gevolgen voor andere opgaven) nader in 
beeld gebracht.  
 
Onder elke opgave staan een aantal voorbeelden van keuzes die u zou kunnen maken in het 
nastreven van de realisatie van deze opgave. 
 
Opgave 1: Naoberschap is wat ons bindt: we staan klaar voor onze naasten als dat nodig is. 
We zorgen voor elkaar en gaan uit van het gemeenschappelijke belang. We hebben oog voor 
de wederzijdse afhankelijkheid van inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en 
overheden. De invulling van Naoberschap kan verschillen per kern en per generatie. De 
gemeente, haar inwoners, organisaties en bedrijven werken nu en in de toekomst samen in het 
stimuleren van de uitgangspunten van Naoberschap op een manier die past bij de gemeente, 
de verschillende kernen en verschillende generaties. 
 
Voorbeelden van keuzes die de gemeenteraad zou kunnen maken in het nastreven van de realisatie 
van deze opgave: 
 

A. De gemeente werkt meer van buiten naar binnen door meer in gesprek te treden met 
inwoners en organisaties.   

B. De opgaven waar de gemeente Oude IJsselstreek voor staat zijn de opgaven van ons 
allemaal. De gemeente zet sterk in op participatie van inwoners en inwoners tonen mede-
eigenaarschap over de opgaven.  

C. De gemeente maakt de invulling van Naoberschap door inwoners mogelijk. Dit doet de 
gemeente door het initiatief voor de ontwikkeling van kernen zoveel mogelijk bij inwoners 
en organisaties te laten. Pas wanneer vanuit de kernen levensvatbare initiatieven ontstaan, 
kijkt de gemeente hoe zij in de initiatieven als partner kan participeren. 

D. De gemeente stimuleert initiatieven die passen bij Naoberschap, zoals bijvoorbeeld 
energiecoöperaties, collectief particulier opdrachtgeverschap voor de bouw van woningen, 
intensieve samenwerking tussen ondernemers en bedrijven en andere 
samenwerkingsinitiatieven.   

E. Verenigingen met grote maatschappelijke verbondenheid krijgen extra hulp van de 
gemeente om iets te betekenen binnen de gemeenschap. 

F. De gemeente stimuleert het zelfbeheer van gemeenschappelijk eigendom. Voorbeelden 
hiervan zijn kerkepaden Sinderen en dorpshuis Heelweg.  

G. De gemeente laat de kernen zelf budgetten beheren voor de ontwikkeling van de kernen.  
 
Opgave 2: De gemeente Oude IJsselstreek is er voor alle inwoners en stimuleert 
gemeenschapszin. 
 
Voorbeelden van keuzes die de gemeenteraad zou kunnen maken in het nastreven van de realisatie 
van deze opgave: 
 

A. Zorg en ondersteuning vindt zoveel mogelijk plaats binnen de eigen gemeenschap en de 
gemeente stimuleert informele zorg. De gemeente doet mee als partner van inwoners en 
organisaties door vraag en aanbod met elkaar te verbinden, informele zorg te stimuleren, 
als gesprekspartner professioneel advies te geven en door mee te betalen.  

B. De gemeente zet in op de bevordering van de bereikbaarheid van voorzieningen zoals 
onderwijs. Een middel dat hiervoor wordt ingezet is de dorpsauto.  

C. De gemeente stimuleert woningsplitsing, zodat zorgbehoevende -ouderen bij hun kinderen 
kunnen (blijven) wonen.  



D. De gemeente stimuleert leefbaarheid door financiële en ruimtelijke impulsen aan de 
kernen. Voorbeelden zijn het Dorpsplein Etten, Kerkepaden Sinderen en het Dorpshuus 
Varsselder-Veldhunten. 

E. De gemeente stimuleert ontmoeting tussen inwoners. Bijvoorbeeld door steun aan de 
stichting Mini Manna en ondersteuning bij de organisatie van buurtbarbecues. 

 
Opgave 3: De gemeente zet zich in voor samenwerking met en tussen agrarische bedrijven die 
samen een circulair sluitend landbouwsysteem onderhouden. 
 
Voorbeelden van keuzes die de gemeenteraad zou kunnen maken in het nastreven van de realisatie 
van deze opgave: 
 

A. De gemeente maakt verkoop bij de boer mogelijk, zoals nu is opgenomen in het 
bestemmingsplan voor het buitengebied. Daarnaast stimuleert de gemeente de verkoop 
van producten bij de boer en de doorontwikkeling van producten zoals het maken van ijs 
van melk.  

B. De gemeente reserveert in het bijzonder ruimte voor bedrijvigheid die inzet op 
dwarsverbanden tussen circulaire landbouw en slimme maakindustrie. 

C. De gemeente stimuleert de verdere ontwikkeling van het leer/innovatiecentrum dat inzet 
op circulaire smart industry en innovatieve landbouw.  

D. De gemeente oefent invloed uit op de totstandkoming van circulaire landbouw door grond 
op te kopen en te verpachten onder voorwaarden van circulaire landbouw.  

E. De gemeente draagt zelf haar steentje bij aan de circulaire economie door in te zetten op 
de scheiding en hergebruik van afval en door circulaire eisen te stellen bij de inkoop van 
haar eigen goederen, diensten en projecten.  

F. De gemeente richt een regelvrije pilotzone in waar agrarische ondernemers kunnen 
experimenteren met circulaire landbouw en smart-farmingtechnieken zoals gps, sensoren 
en drones waarmee boeren hun land preciezer bewerken.  

 
Opgave 4: Gemeente zet aan tot actie en inspireert inwoners tot positieve gezondheidskeuzes.  
 
Voorbeelden van keuzes die de gemeenteraad zou kunnen maken in het nastreven van de realisatie 
van deze opgave: 
 

A. De gemeente stimuleert het gebruik van fietsvervoer door te zorgen voor meer vrijliggende 
en veilige fietspaden en door de verkeersregels omtrent fietsers onder de aandacht te 
brengen bij automobilisten. De gemeente zet in op een fietsroute tussen Varsselder en Ulft.  

B. De gemeente stimuleert initiatieven voor nieuwe ommetjes, zoals het ommetje Silvolde - 
Terborg. Maar ook voor mensen die werken op de industrieterreinen, zoals in Hofskamp 
Oost 2 en 3. Daarnaast promoot de gemeente bestaande ommetjes. Bijvoorbeeld door 
meer informatieborden te plaatsen over wat wandelaars in de omgeving zien, zoals het 
centrum van Varsseveld nu al heeft en met de inzet van luisterpaden en spelletjes. 

C. De gemeente voorkomt dat speelveldjes en speeltoestellen verdwijnen en zet in op de 
totstandkoming van meer buiten(sport)plekken waardoor jong en oud buiten komt. 

D. De gemeente zet in op het behoud, bereikbaarheid en betaalbaarheid van 
sportmogelijkheden en deinst daarbij niet terug als dit betekent dat sportverenigingen 
moeten fuseren.   

E. De gemeente zet niet alleen in op het faciliteren van actieve mensen, maar ook op het 
inspireren en activeren van minder actieve mensen.  

F. De gemeente stelt strengere eisen voor uitstoot in de landbouw. 
 
Opgave 5: De Oude IJsselstreek staat bekend om de innovatieve-   en de 
aanpakkersmentaliteit. Dat is precies wat de energietransitie vraagt. De gemeente, inwoners en 
organisaties zetten de schouders onder de energietransitie en maken gewaagde keuzes om op 
dit gebied voorloper te zijn in de regio.  
 
Voorbeelden van keuzes die de gemeenteraad zou kunnen maken in het nastreven van de realisatie 
van deze opgave: 
 

A. Het landschap waar we trots op zijn gaat veranderen door de energietransitie. Het zelf 
opwekken van duurzame energie kost ruimte. Bij de inpassing van deze energieopwekking 



wordt rekening gehouden met het landschap. Er wordt ingezet op clustering (wind- en 
zonne-energie) en er wordt in zones aangegeven wat waar wel of niet mag. 

B. De gemeente zet enerzijds in op bewezen technieken ter bevordering van de 
energietransitie. Anderzijds geeft de gemeente ruimte voor innovatieve oplossingen voor 
de energietransitie, zoals het tot stand brengen van warmtenetten op de plaats van het 
gasnetwerk en de aanleg van laadpaaldeelplekken. 

C. De gemeente stimuleert de aanleg van zonnepanelen op grote bedrijfsdaken.  
D. De gemeente houdt rekening met klimaatadaptatie bij de inrichting van de openbare 

ruimte. 
E. We grijpen de vervanging van asbest-daken aan voor het plaatsen van zonnepanelen. 

 
Opgave 6: De gemeente Oude IJsselstreek zet in op het vergroten van de kwaliteit van leven 
door gebiedsgerichte versterking van de landschapskwaliteit.  
 
Voorbeelden van keuzes die de gemeenteraad zou kunnen maken in het nastreven van de realisatie 
van deze opgave: 
 

A. De gemeente Oude IJsselstreek creëert een aantrekkelijk woonklimaat en mogelijkheden 
voor innovatieve toepassingen (bijvoorbeeld van smart industry) in het buitengebied door 
in te zetten op de creatieve invulling van vrijkomende agrarische bebouwing. De gemeente 
staat niet-agrarische bestemmingen toe in het buitengebied, mits vestigende bedrijven een 
beplantingsplan opstellen.  

B. Niet-agrarische bedrijven in het buitengebied die groeien kunnen mobiliteitsoverlast 
veroorzaken. Daarom zetten we actief in op het verplaatsen van groeiende niet-agrarische 
bedrijven van het buitengebied naar industrieterreinen.   

C. De gemeente Oude IJsselstreek zet in op het verbinden en herstellen van natuurgebieden. 
Zo zet de gemeente in op vergroting van het natuurgebied de Vennebulten, de inplanting 
en zaaiing van bermen en de rechtmatige terugvordering van bermen van agrariërs.  

D. De gemeente maakt de rivier bevaarbaar in samenwerking met het waterschap en onze 
partners in Duitsland.  

E. De gemeente vereist inplantingsplannen bij nieuwe initiatieven binnen en buiten de kernen. 
Een voorbeeld hiervan is het Groenplan in Gendringen. 

F. De gemeente maakt de aanleg van landgoederen met natuur mogelijk zolang deze 
toegankelijk blijven voor het publiek. 

G. De gemeente geeft meer uitleg en educatie over haar bijzondere natuurgebieden. 
H. De gemeente verkoopt niet langer natuurgebieden, maar koopt natuurgebieden aan of 

ontwikkelt ze.  
I. De gemeente doet wat in haar macht ligt om de biodiversiteit te vergroten. 

 
Opgave 7 Het versterken van de positie van de Oude IJsselstreek als dé regio voor smart 
industry in Oost-Nederland.  
 
Voorbeelden van keuzes die de gemeenteraad zou kunnen maken in het nastreven van de realisatie 
van deze opgave: 
 

A. De gemeente ontwikkelt het DRU-Industriepark als innovatieve broedplaats voor de hele 
(EU) regio. Hier komen onderwijs, innovatie en bedrijvigheid samen en cross-overs tot 
stand tussen bijvoorbeeld smart industry, landbouw, toerisme en zorg. Om dit te realiseren 
zoekt de gemeente Oude IJsselstreek zoveel mogelijk de samenwerking met de regio om 
haar positie te versterken en invloed uit te oefenen op het versterken van de regionale 
bereikbaarheid. De regionale bereikbaarheid kan versterkt worden met de aanleg van een 
dubbel spoor richting Winterswijk en met het doortrekken van de A15, de A12 en de N18. 

B. Ter bevordering van lokale en regionale mobiliteit maakt de gemeente gebruik van 
bewustwordingscampagnes over verlichting van de druk op onze wegen tijdens en rond de 
spits. 

C. De gemeente zet door middel van branding in op het vergroten van de naamsbekendheid 
van de Oude IJsselstreek als smart industry regio. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een 
video wall voor al onze bedrijven, de organisatie van techniekweken en (meer) steun aan 
Leonardo da Vinci Innovation en het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Oost-
Nederland (CIVON).  

D. De gemeente stimuleert onderlinge verbondenheid, Naoberschap en samenwerking met en 
tussen innovatieve bedrijven. De gemeente zet zich in om innovatieve bedrijven in de regio 
te behouden en nieuwe innovatieve bedrijven aan te trekken.  



E. Samen met innovatieve bedrijven breidt de gemeente de leer-werkplekkenpilot uit om 
beter onderwijs te organiseren voor onze jongeren.  

 
 
Opgave 8: Wonen en zorg: inspelen op de veranderingen in de demografie. 
 
Deze opgave is nog niet verder uitgewerkt/besproken. 
 
Opgave 9: Nog komende opgaven 
 
De verwachting is dat er nog nieuwe opgaven naar voren komen, wanneer in de komende maanden 
dieper wordt ingegaan op de bouwstenen/hoofdstukken van de Toekomstvisie, zoals Identiteit, Trends 
& Ontwikkelingen. Ook uit de discussies binnen de raad of met de samenleving kunnen nieuwe 
opgaven naar voren komen. 


