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Onderwerp:    In gesprek over structuur en opzet van de toekomstvisie  

 
 

Toekomstvisie – In gesprek met de raad 
 
Tijdens de bijeenkomst van de gecombineerde raadscommissie van 9 mei a.s. willen we graag twee 
belangrijke punten aan de raad voorleggen:  

- Op de raadscommissie van 7 maart kregen wij van u een duidelijke opdracht mee; de 
structuur ontbrak, de geschetste opgaven waren niet van het juiste abstractieniveau en kader 
stellende punten ontbreken.  Om aan deze opdracht te voldoen hebben wij een nieuwe 
structuur voor de Toekomstvisie opgezet.  

- Daarnaast is in een eerder stadium besloten om de Toekomstvisie vorm te geven als website. 
Zo wordt de inhoud toegankelijk en overzichtelijk, en wordt het levende karakter ervan 
benadrukt. Aan de vormgeving wordt nu gewerkt en een paar eerste sfeerimpressies willen 
we met de raad delen.  

- De Toekomstvisie is met nadruk een visiedocument. Daarom zal deze niet ingaan op 
individuele of concrete gevallen. Dat neemt niet weg dat er wel een inhoudelijk basis ligt 
vanuit het participatieve traject en dat de visie dus ook gestoeld moet worden op inhoudelijke 
thema’s. Om de inhoud van de Toekomstvisie goed te laten landen in de voorgestelde 
structuur willen wij een aantal ‘afslagen’ voorleggen. Het kiezen van een afslag geeft namelijk 
de richting en kaders die we nodig hebben in de samenstelling, zonder een concreet einddoel 
te bepalen.  
 

Proces – Hoe liep het tot nu, en hoe lopen we verder? 
Om deze twee punten van de nodige context te voorzien, schetsen we nogmaals kort het proces tot 
aan vandaag en de planning voor vandaag en daarna.  
 

- Begin dit jaar is de laatste fase van het participatietraject afgerond en is een inhoudelijk basis 
voor de toekomstvisie gevormd. We hebben met experts gekeken naar mogelijke opgaven en 
belangrijke ontwikkelingen die relevant zijn voor de Toekomstvisie.  

- 2019 staat in het teken van de totstandkoming van de Toekomstvisie; Begin dit jaar, naar de 
participatietraject hebben we een structuur en opbouw voor de toekomstvisie kunnen bepalen, 
dit leggen we tijdens de commissie bijeenkomst d.d. 9 mei voor.  

- 9 mei: Gecombineerde raadscommissie ; we vragen een nieuwe structuur van de 
Toekomstvisie vast te stellen dat leidend is voor de verdere opbouw van de toekomstvisie. 
Om de inhoud goed te smeden in de voorgestelde structuur is het wenselijk om een richting te 
duiden, besluiten te nemen op het gebied van de gewenste afslagen.  

- 6 juni: Gecombineerde raadscommissie;   
De uitwerking van de Toekomstvisie als website heeft meer vorm gekregen. De beschrijving 
vanuit onze identiteit is gevisualiseerd. De context van de inhoudelijke thema’s is beschreven 
en er ligt een voorstel van de indeling daarvan en de gewenste maatschappelijke effecten per 
thema worden bepaald. .  

- 16 september : gecombineerde raadscommissie ter bespreking van inhoudelijke uitwerking 
van de toekomstvisie in website vorm.   

- 26 september of 28 november: besluitvorming Toekomstvisie.  
- Besluitvorming over de Toekomstvisie als geheel, waarna deze ter inzage gelegd kan gaan 

worden.  



- Daarna volgt de uitwerking van de overige instrumenten van de omgevingswet, zoals de 
programma’s en omgevingsplan. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de veranderende rol 
van de raad en de samenleving.  
 

 
Structuur en opzet van de Toekomstvisie 
 
Onderstaande weergave is een illustratie van de nieuwe opzet van de Toekomstvisie.  
De weergegeven indeling in zwaartepunten (blauwe ring) en inhoudelijke thema’s (groene ring) is een 
voorzet.  
 

 
 
 

Structuur – Hoe wordt de visie opgebouwd?  
 
Ten eerste) Verduidelijking van de structuur door een kapstok aan te bieden: 
 

• De Visie scherpen we aan door een motto aan te geven, waarbij identiteit als basis wordt gezien. 
In het participatietraject heeft identiteit altijd een centrale plek gehad. Datgene wat er buiten is 
opgehaald nemen we als basis. Kort door de bocht is de identiteit sterk bepaald door zijn kernen 
en de regio Achterhoek. Maar binnen de gemeente is er een aantal zaken dat ons bindt, dat laat 
zich samenvatten in het motto: Werken – Leven – Innoveren.  

 

• We brengen structuur aan door zwaartepunten te benoemen. Op dit moment gaan we uit van de 
indeling welzijn, duurzaamheid, economie en leefbaarheid. De te nemen afslagen kunnen van 
invloed zijn op de bepaling van deze zwaartepunten. Hiermee vormen we een kapstok.   

 

• Door de inhoudelijk thema’s toe te voegen voorzien we de raad van de gevraagde ‘jassen voor 
aan de kapstok’, waarover zij zich ook kunnen uitspreken. De Inhoudelijke Thema’s voorzien wij 
nog niet van een uitgebreide achtergrond, omdat daarvoor nu juist nog fundamentele keuzes 
nodig zijn.  

 
 

Afslagen – Welke richting gaan we op? 
 
Om op de gewenste manier een Toekomstvisie uit te kunnen werken is naast het bepalen van een 
structuur het noodzakelijk een richting aan te geven. Zowel voor het bepalen van de uiteindelijke 
thema’s, als voor het identificeren van de mogelijke maatschappelijke effecten zijn nog keuzes nodig, 
de zogenaamde afslagen die we voor willen leggen.  
 
De toekomstvisie gaat om een lange termijn visie, we hebben als scope 2030 bepaald. Hoe ziet de 
Gemeente Oude IJsselstreek er in 2030 uit? Om hier naar toe te kunnen werken, is op dit moment 
nodig om op het hoogste abstractie niveau een richting mee te geven.  
 



Uit analyse van het participatietraject en de expertsessies zijn een aantal afslagen te filteren. Deze 
afslagen gaan niet over het uiteindelijke resultaat, gaat nog niet over inhoudelijke thema’s. De 
afslagen helpen om tot een richting, op het hoogste abstractieniveau te kunnen komen.   
 
Ter voorbereiding op de commissie bijeenkomst benoemen we in het kort een aantal afslagen. Tijdens 
de gecombineerde commissie willen we hierover met u in gesprek en zullen we ze verder toelichten.  
Door het nemen van de afslagen kan er verder gewerkt worden aan de inhoud van de toekomstvisie. 
De afslagen gaan over houding en gedrag, ruimtelijke ordening en zijn toekomstgericht.   
 
Ze zijn nadrukkelijk niet bedoeld als inhoudelijke keuze, waarbij één van de twee volledig uitgesloten 
wordt. Wel zijn ze bedoeld om aan te kunnen geven op welke wijze de raad wenst tot een gewenst 
resultaat te komen.  
 

Te nemen afslagen: koersbepalend voor de Toekomstvisie:  

 
Trendsettend of Trendvolgend   
Willen we op onderwerpen voorop lopen, of juist de efficiënte fast follower zijn?  

 
Voorbeeld: Willen wij als eerste in de Achterhoek klimaatneutraal zijn, of doen we rustig aan en kijken 
we het kunstje af bij onze buren?  

 
Traditioneel of Vernieuwend 
Houden we huidige situatie het liefst in stand of nemen we risico’s om kansen te creëren?    
 
Voorbeeld: Willen we alleen inzetten op de versterking van onze bestaande high tech maakindustrie, 
of ons palet aan industrie uitbreiden met bijv. chemie of logistiek?  

 
15 Kernen of 3 Clusters 
Geven we onze visie en het daaruit volgende beleid vorm ingedachte 15 aparte kernen die bediend 
moeten worden, of met 3 clusters rond Ulft/Varsseveld/Terborg?  
 
Voorbeeld: Bepalen we de noodzaak van een school t.o.v. de dichtstbijzijnde kern, of t.o.v. het 
dichtstbijzijnde cluster? 

 
Concentreren of Spreiden  
Gaan we de gevolgen van onderwerpen naar rato verdelen over alle kernen, of concentreren we 
deze?  
 
Voorbeeld: Als we 40.000 zonnepanelen nodig hebben, verdelen we die naar inwonertal over de 
kernen, of wijzen we 3 plekken aan waar ze en masse geplaatst worden?  
 
Berusten of Beïnvloeden 
Nemen we ontwikkelingen voor lief of vinden we soms ontwikkelingen niet oké?  
 
Voorbeeld: Nemen we voor lief dat  we jong volwassenen in de regio alleen MBO onderwijs kunnen 
bieden of zetten we extra in op het aantrekken van HBO onderwijs?  
 
 
  



Te overwegen afslagen: ter ondersteuning op inhoud:  
 
Op basis van voorgaande sessies, expertsessies en uit de diverse gesprekken zijn meerdere afslagen 
aangedragen. Om een beeld te geven van de afslagen die voorbij zijn gekomen noemen we er een 
aantal, niet bedoeld als uitputtende lijst:  

 

• Jong of Oud  

• Hof of Huis 

• Groen of Kern  

• Smal of Breed 

• Verticaal of horizontaal 

• Internationaal of regionaal 

• Wind of zon 

• Reistijd of kilometers 

• Gemeente Oude IJsselstreek of Gemeente Terborg 

• Robot of mens 
 
 

 
 
        
 


