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Omgevingsvisie in vogelvlucht 

Gelderland anders 

Dynamisch, Mooi, Divers 

De titel ‘Gelderland anders’ duidt op de wijze van totstandkoming van de visie: in co-creatie met 

partners. Daarnaast betekent ‘Gelderland anders’ een andere manier van sturen door de 

provincie. Niet vooraf vastleggen wat wel of niet mag. Maar vanuit heldere doelen over 

economische structuur en kwaliteit van de leefomgeving ruimte bieden voor initiatieven in een 

veranderende omgeving. De visie kent drie hoofdthema’s. Dynamisch duidt op economische 

structuurversterking, duurzaamheid, innovatie en bereikbaarheid. Mooi verwijst onder meer naar 

de opgaven op terrein van natuur, landschap, cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit. Divers duidt 

op de regionale diversiteit en de andere wijze van werken. 

Deze Omgevingsvisie is een eerste stap van de provincie om samen te werken aan ‘opgaven’ die de 

provincie en haar partners delen. Over wat er in Gelderland ‘te doen’ is en wat ons verbindt. Een 

eerste fase van co-creatie en co-realisatie. Een aanpak die uitnodigt, uitdaagt en inspireert om in 

Gelderland te ontwikkelen met kwaliteit. Dat betekent in veel gevallen afscheid nemen van regels en 

maatvoering en in plaats daarvan sturen op doelen. Dit vraagt om een deels aangepaste 

instrumentenkoffer, met bestaande maar ook met nieuwe instrumenten. 

 

Denken in termen van ‘opgaven’ als strategie 

Veel maatschappelijke vraagstukken zijn zo complex dat alleen een gezamenlijke inzet succesvol kan 

zijn. In deze Omgevingsvisie zijn de opgaven voor Gelderland daarom in nauwe samenwerking met 

partners uitgedacht. Een voorbeeld is de samenwerking met de drie waterschappen. Met hen is het 

waterbeleid ingevuld en verknoopt met andere opgaven in de Omgevingsvisie: een ‘kluif’ waarvoor 

de waterschappen het initiatief hebben genomen. Het waterbeleid is hiermee niet een separaat 

onderdeel van de Omgevingsvisie geworden, maar verbonden en verwoven met het Gelders beleid 

waar dat nodig is. Met de Manifestpartners is nauw samengewerkt aan de herijking van het beleid 

voor natuur en landschap. Twee voorbeelden van een stevige samenwerking van de provincie en 

haar partners om de opgaven inhoud te geven. Naast de samenwerking met vele andere (regionale) 

partijen die zeer actief en betrokken zijn geweest.  

 

Een Omgevingsvisie die uitnodigt 

Deze visie beschrijft hoe de provincie de komende jaren wil omgaan met ontwikkelingen en 

initiatieven. Het is een ‘plan’ dat richting geeft en ruimte biedt; geen plan met exacte antwoorden. 

De provincie kiest er in deze visie voor om vooral opgaven en rollen te benoemen. Omstandigheden 

veranderen; nieuwe ontwikkelingen en kansen kunnen zich voordoen. De provincie wil daarop 

inspelen en nodigt partijen daarom uit om mee te denken en te werken. Waar u ‘energie’ heeft, wil 
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de provincie met u aan de slag. Dit als antwoord op de vraag: is het allemaal haalbaar? De provincie 

wordt pragmatischer, nodigt uit en kiest voor dynamiek. 

De provincie onderscheidt voor zichzelf vier rollen: ondernemend, inspirerend, verbindend en 

normerend. In de Omgevingsvisie komen deze rollen per beleidsthema in verschillende mengvormen 

voor. De exacte invulling van deze globale rollen vindt plaats via provinciale uitvoerings-

programma’s. De provincie zal de invulling van deze rollen per thema ook dit jaar waar mogelijk al 

nader invullen in het kader van de Omgevingsvisie. Zij nodigt u uit om hierin mee te denken. Te 

beginnen bij de fase van tervisielegging. 

 

Een Omgevingsvisie die inspireert 

Het beleid in de Omgevingsvisie is voor een deel een continuering van wat de provincie eerder deed 

en doet. De provincie beheert wegen, maakt afspraken met partijen over waterbeheer en nog veel 

meer. Dat beleid blijft overeind staan. De crux van deze Omgevingsvisie ten opzichte van eerdere 

omgevingsplannen is wel dat de provincie zich meer dan voorheen inzet op verbinden en inspireren. 

De provincie wil met partijen de goede afwegingen maken over het voorkomen en verminderen van 

overcapaciteit. Ervoor zorgen dat het proces om te kiezen binnen duidelijke kaders goed wordt 

doorlopen. De provincie wil partijen hiertoe verbinden, ze inspireren ook. Door kwaliteitsateliers, 

door simpelweg de uitgangspunten en cijfers goed met elkaar te delen, etc. Daarvoor wil de 

provincie zich sterk inzetten de komende jaren. 

 

Een digitaal plan 

De digitale nadere uitwerking van de visie (de digitale Omgevingsvisie) is in het benoemen van zaken 

heel compleet en zo mogelijk heel gebied-specifiek. Het op kaarten zo eenduidig mogelijk 

weergeven wat de beleidskaders en doelen zijn, maakt dat goede afwegingen per gebied kunnen 

worden gemaakt en alle informatie voor zoveel mogelijk betrokken partijen zo transparant mogelijk 

wordt. Dit past heel nauw bij de geest van de Omgevingswet die mogelijk al vanaf 2018 in werking 

treedt: deze beoogt dat partners definiëren wat zij willen (uitnodigingsplanologie) en minder denken 

in termen van ‘wat moet en mag niet’. 

 

Welke keuzes maakt de provincie in deze Omgevingsvisie 

Wat is er ‘nieuw’ in deze visie? Wat zijn de veranderingen ten opzichte van het huidige beleid? Wat 

zijn voor de provincie de spannende keuzes om de komende jaren mee aan de slag te gaan? Voor u 

in deze ‘Omgevingsvisie in vogelvlucht’ leest over de hoofddoelen van de Omgevingsvisie, eerst iets 

over de belangrijke nieuwe beleidsrichtingen en nieuwe accenten. Deze zijn als volgt. 

 

1. Een sterker accent op stedelijke netwerken als economische kerngebieden van Gelderland. 

Dit zijn de gebieden, waar nu al de meeste mensen wonen en werken en die ook in de 
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toekomst met name veel jongeren zullen trekken. Voor de versterking van (boven)regionale 

voorzieningen ligt de focus op drie stedelijke netwerken: dit zijn sterk verstedelijkte zones 

die de vorm aannemen van een netwerk van grotere en kleinere compacte steden, elk met 

een eigen karakter en profiel binnen het netwerk. Stedelijke netwerken zijn van groot belang 

voor Gelderland als geheel: als motor voor de economie en vanwege de voorzieningen voor 

de gehele regio. In Gelderland onderkennen we drie stedelijke netwerken: 

a. Apeldoorn-Zutphen-Deventer 

b. Arnhem-Nijmegen 

c. Ede-Wageningen 

 

De provincie blijft partner voor steden buiten deze drie netwerken en zal daar selectief 

maatwerk leveren. Het gaat dan bijvoorbeeld om specifieke regionale voorzieningen in de 

verschillende Gelderse steden en de bereikbaarheid daarvan.  

 

2. Zowel bij stedelijke gebieden als bij een vitaal platteland ligt de focus op de kwaliteit van het 

bestaande. Initiatiefnemers die kwaliteit aan de bestaande voorraad willen toevoegen, 

worden nadrukkelijk uitgenodigd. De provincie richt zich meer op de kwaliteit van het 

bestaande, omdat uitbreiding steeds minder aan de orde zal zijn.  

 

3. De transformatie van het gebruik van bestaande gebouwen, centra en voorzieningen naar 

nieuwe invullingen is essentieel. De provincie ondersteunt partijen graag om tot goede 

invullingen en keuzes te komen via procesondersteuning, faciliteren en/of kwaliteitsateliers. 

De Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik helpt bij het motiveren van locatiekeuzes. 

In de paragraaf ‘Instrumenten’ kunt u meer lezen over deze ‘beslisladder’. De ladder is een 

ondersteunend middel. 

 

4. Goede afwegingen bij keuzes voor nieuwbouw in landelijk en stedelijk gebied zijn belangrijk. 

De provincie wil en durft te variëren in het maken van keuzes. Soms is een toevoeging in het 

landelijk gebied een plus die gewenst is. Dit kan zijn op het gebied van kleinschalig wonen, 

werken, vrijetijdseconomie etc. Het uitgangspunt is wel dat grote ontwikkelingen in of 

dichtbij stedelijke gebieden plaatsvinden. De Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik 

is ook hier een belangrijk hulpmiddel (zie paragraaf instrumenten). 

 

5. De provincie zet zich in voor de aanpak van leegstand en overcapaciteit, zonder de 

verantwoordelijkheid daarvoor weg te nemen bij vastgoedeigenaren en gemeenten. 

Leegstand en overcapaciteit in plannen zit nieuwe impulsen voor Gelderland in de weg. De 

provincie nodigt partners en eigenaren van vastgoed uit te komen met initiatieven en 

oplossingen gericht op functieverandering, flexibel en tijdelijk ruimtegebruik, transformatie 

of sloop. De provincie wil partijen verbinden en initiatieven van partners stimuleren en 

ondersteunen. Een 'Actieplan leegstand en overcapaciteit' kan hiervoor een goede stap zijn. 

De provincie neemt het initiatief om het gesprek met de betrokken partijen hiertoe op gang 

te brengen. 

 

6. De provincie heeft op regionale schaal afspraken met partners over wonen en 

bedrijventerreinen gemaakt. Deze afspraken blijven staan en worden met partijen verder 
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doorontwikkeld. De provincie beziet daarnaast of regionale afstemming over detailhandel 

aan de orde kan zijn. Voor kantoren heeft de provincie een aantal plekken aangewezen waar 

grootschalige regionale kantoorontwikkeling mogelijk is. 

 

7. Ruimte voor bedrijvigheid is vastgelegd in afspraken met partijen op regionaal niveau. De 

provincie verwijst de in Omgevingsvisie naar deze afspraken. Zij biedt verder ondersteuning 

aan bedrijven die zich duurzaam willen ontwikkelen door waar mogelijk te faciliteren bij 

processen en procedures.  

 

8. Om de ambities voor energietransitie te realiseren, maakt de provincie afspraken met 

regio’s, gemeenten, het netwerkbedrijf en andere partners. Aan de hand van een routekaart 

is eind 2013 een overzicht gemaakt van het potentieel aan ambities en locaties die de 

provincie en partijen in elke regio hebben voor hernieuwbare energie: windenergie, zonne-

energie, gebruik van warmte en energie uit biomassa. Deze afspraken moeten invulling 

geven aan de provinciale doelstelling van 14% hernieuwbare energie in 2020 waarvan 

minimaal 210 MW windenergie in de provincie Gelderland.  

 

9. Zolang er verblijfsrecreatieterreinen zijn die zich niet goed ontwikkelen, zal de provincie deze 

opgave betrekken bij initiatieven voor nieuwe verblijfsrecreatieterreinen. De provincie voert 

hierover actief het gesprek met partners. 

 

10. In krimpgebieden is herlocatie van voorzieningen in combinatie met fysieke of digitale 

bereikbaarheid van voorzieningen van groot belang voor de vitaliteit van het gebied. Daarbij 

moet gezocht worden naar vernieuwingen en worden eigen verantwoordelijkheid en 

zelfredzaamheid belangrijker. 

 

Met deze Omgevingsvisie wordt de herijkte Ecologische Hoofdstructuur (EHS) ruimtelijk vastgelegd. 

Hiermee wordt invulling gegeven aan de afspraak die provincie en Rijk bij de decentralisatie van het 

natuurbeleid hebben gemaakt om de EHS planologisch te herijken. Voor de EHS komen twee nieuwe 

natuurcategorieën in de plaats: het Gelders Natuurnetwerk en de Gelderse Groene 

Ontwikkelingszone. 

 

11. In het Gelders Natuurnetwerk geldt: in de basis hier geen nieuwe initiatieven. Er zijn enkele 

uitzonderingen mogelijk. Dat zijn ontwikkelingen van een groot algemeen of provinciaal 

belang of waarvoor - overtuigend gemotiveerd - geen alternatieven bestaan. Voor dergelijke 

uitzonderingen gelden specifieke spelregels die garanderen dat het Gelders Natuurnetwerk 

in stand blijft. 

 

12. De Gelderse Groene Ontwikkelingszone is een gebied waar partners en partijen juist worden 

uitgenodigd om actief ‘groene’ doelen mee te helpen realiseren. Er is in dit gebied ruimte 

voor de verdere ontwikkeling van bestaande en bij het gebied behorende bedrijvigheid of 

bewoning. Daarbij maakt de provincie onderscheid tussen de mate waarin partijen worden 

gevraagd om een – extra- bijdrage te leveren aan dit gebied. Een uitbreiding van 

dagrecreatie of een bestaand landbouwbedrijf vraagt om een andere mate van compensatie 

dan het plaatsen van een nieuw recreatieverblijf in deze zone. Het ene initiatief heeft een 
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andere impact op het gebied dan het andere. De provincie wil met haar beleid voor deze 

zone zo duidelijk mogelijke spelregels hanteren die recht doen aan de doelen in dit gebied. 

Zij zoekt naar wat helpt om deze duidelijkheid maximaal te geven en nodigt u uit om 

hierover mee te denken. De juiste kaders moeten voldoende uitnodigend blijven voor 

‘goede’ kwalitatieve ontwikkelingen. 

 

13. De ‘hydrologische beschermingsgebieden’ die nu rond delen van het Gelders Natuurnetwerk 

als beschermingsgebied zijn aangeduid, zijn tijdelijk. Binnen twee jaar zal de provincie 

besluiten om deze ofwel toe te voegen aan het Gelders Natuurnetwerk of Gelderse Groene 

Ontwikkelingszone ofwel om deze als speciale provinciale beschermingscategorie te laten 

vervallen. 

 

14. In de landbouwsector vinden veel vernieuwingen plaats. De provincie wenst duurzame 

vernieuwingen te stimuleren door extra groeiruimte te bieden aan bedrijven die zich extra 

inzetten om met kwaliteit te ontwikkelen op het terrein van duurzaamheid, dierenwelzijn, 

gezondheid en ruimtelijke kwaliteit. De provincie laat nog niet het hele bestaande beleid 

voor landbouwzoneringen los: juist omdat sommige doelen bij de landbouw nog verder 

moeten worden uitgewerkt. 

 

15. Het versterken van openbaar vervoer (trein en bus) wil de provincie vooral koppelen aan de 

bereikbaarheid van en in de drie stedelijke netwerken: Apeldoorn-Zutphen-Deventer, 

Arnhem-Nijmegen en Ede-Wageningen. Voor het landelijk gebied richt de provincie zich op 

een niveau van basismobiliteit waarbij ook meer een beroep zal worden gedaan op de 

kracht van de (lokale) samenleving. 

 

16. De regionale opgaven in de Omgevingsvisie gaat de provincie benutten als basis om de 

samenwerking met partners verder vorm te geven. Daarvoor dient ook de 

Omgevingsagenda: om zaken met elkaar concreet te maken en waar nodig af te stemmen.  

 

17. De provincie zet lopende trajecten, zoals de realisatie van de A15 en de uitvoering van de 

sleutelprojecten gewoon door.  

 

 

 

De provincie nodigt u uit om een reactie te geven in de periode van de tervisielegging van 21 mei tot 

en met 2 juli 2013. 
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Centrale inhoudelijke doelen provincie Gelderland 

Hoe draagt de provincie bij aan een toekomstbestendig Gelderland? De provincie heeft in deze 

Omgevingsvisie twee doelen gedefinieerd. Het zijn doelen die de rol en kerntaken van de provincie 

als middenbestuur benadrukken. Dat zijn: 

1. een duurzame economische structuurversterking. 

2. het borgen van de kwaliteit en veiligheid van onze leefomgeving. 

De strategie om deze doelen te bereiken wordt gevoed door het besef dat stad en land elkaar nodig 

hebben. Gelderlanders gebruiken het goede van beide werelden. De provincie gaat voor: 

• sterke steden, van belang voor toekomstige aantrekkingskracht, waar kennis zich samenbalt 

en waar veel jongeren naar toe trekken, waar ook nu al de meeste mensen wonen en 

werken.  

• een vitaal platteland, waar mensen inspelen op grote veranderingen, waar inwoners zich 

actief inzetten voor hun gezamenlijke toekomst, een platteland met een eigen economische 

kracht en een grote natuurlijke en landschappelijke waarde, waar kwaliteit en vitaliteit 

samen op gaan. 

Zowel in de stad als op het platteland is er aandacht voor een prettig leefklimaat, ook daarin zijn 

stad en land niet strikt gescheiden (bijvoorbeeld Park Lingezegen). 

Hiermee staat het ‘fysieke’ in de leefomgeving in deze Omgevingsvisie centraal. Aan de opgaven 

voor sterke steden en een vitaal landelijk gebied zitten ook ‘sociale’ componenten. De provincie is 

zich daarvan bewust en weet daarnaast dat de partners van de provincie zichzelf de komende jaren 

geconfronteerd zien met grote en vaak nieuwe opgaven op sociaal vlak. Ook dat is een belangrijke 

dimensie bij de samenwerking van de provincie met haar partners aan gezamenlijke opgaven. 

Hieronder een korte toelichting op de twee hoofddoelen. 

 

1. Economische structuurversterking 

Een gezonde economie met een aantrekkelijk vestigingsklimaat vraagt om sterke steden en een 

vitaal landelijk gebied met voldoende werkgelegenheid. Er zijn veel kansen om de economische 

structuur te verbeteren. De provincie wil samen met haar partners die kansen benutten en daarbij 

oog hebben voor de unieke kwaliteiten van Gelderland. Het streven is om de concurrentiekracht van 

Gelderland te vergroten door het duurzaam versterken van de ruimtelijk-economische structuur. 

Deze versterking van de economie vindt plaats in een andere context dan een aantal jaar geleden. 

De komende jaren zullen minder in het teken staan van denken in termen van ‘groei’ en meer in 

termen van ‘beheer en ontwikkeling van het bestaande’. Dat is een andere kijk op en aanpak van 

ontwikkelingen. Dit betekent vooral: 

• kansen bieden aan bestaande bedrijven, 

• creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de stedelijke regio's, 
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• creëren van een goede bereikbaarheid van de stedelijke gebieden en economische 

kerngebieden met fiets, openbaar vervoer en auto maar ook digitaal, 

• versterken van ruimtelijke randvoorwaarden voor de sterke (top)sectoren, 

• een gezonde vrijetijdseconomie, 

• een adequaat beheer van de bestaande bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel in 

Gelderland zowel kwalitatief als kwantitatief en een daarop aangepaste aanpak van 

eventuele nieuwe plannen. 

Ter versterking van de kansen voor bedrijvigheid zet de provincie gericht stappen om ruimte te 

bieden en faciliterend te zijn voor initiatiefnemers. 

Deze stappen zijn als volgt. 

1. De provincie richt haar aandacht meer op het versterken van steden en stedelijke 

netwerken. De maatschappelijke opgaven in die gebieden maken dat dit essentieel is. 

Stedelijke netwerken zijn van groot belang voor Gelderland als geheel: als motor voor de 

economie en vanwege de voorzieningen voor de gehele regio. Dit vertaalt zich naar 

investeringen en intensievere betrokkenheid van plan- en procesbegeleiding in die 

gebieden. 

 

2. De provincie schept ruimte voor economie, voor kansen pakken. Dit doet de provincie door 

actief te zijn in de ondersteuning en facilitering van bedrijven. Extra wordt geïnvesteerd in 

de ontwikkeling van de topsectoren food, health en energie- en milieutechnologie, de 

logistiek en de land- en tuinbouw met speciale aandacht. De provincie ondersteunt en 

faciliteert: door tuinbouw-aanverwante bedrijvigheid in de vijf clusters toe te laten, door 

meer groei van agrarische bedrijven toe te staan en door mee te denken over groei op 

bestaande locaties voor bedrijventerreinen.  

 

3. Er zijn meer mogelijkheden voor bedrijven in en rond natuur. De provincie heeft de 

Ecologische Hoofdstructuur opnieuw gedefinieerd in het Gelders Natuurnetwerk (GNN). In 

het GNN is uitsluitend sprake van een natuurbestemming. Hier ligt een opgave om nog 5.300 

hectare natuur te ontwikkelen (was 11.000 hectare). De ‘niet-natuur’ in de voormalige 

Ecologische Hoofdstructuur ( woningen, bedrijven, infrastructuur) heet voortaan de 

Gelderse Groene Ontwikkelingszone (GO). Het betreft 25.000 hectare met minder 

planologische schaduwwerking. Hier liggen meer ontwikkelingsmogelijkheden voor 

bedrijven die ook bijdragen aan het realiseren van natuurdoelen. Er is sprake van een 

robuust Gelders Natuurwerk met voldoende middelen voor het ontwikkelen, onderhouden 

en beheren op de langere termijn. 

 

Ontwikkelingen van groot algemeen of provinciaal belang of waarvoor - overtuigend 

gemotiveerd - geen alternatieven bestaan, zijn mogelijk in het GNN. Daarvoor geldt wel een 

compensatieverplichting. Om het voor initiatiefnemers eenvoudiger te maken om aan een 

compensatieverplichting te voldoen ontwikkelt de provincie een werkwijze en een 

boekhouding voor compensatie. Op voorhand gronden verwerven voor compensatie door 

de provincie voorkomt mogelijke vertraging bij investeringen. 
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2. Borgen van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving 

Het borgen van de kwaliteit en veiligheid van onze leefomgeving is een tweede centrale doelstelling 

van de Omgevingsvisie. Dit betekent vooral: 

• ontwikkelen met kwaliteit, recht doen aan de ruimtelijke, landschappelijke en 

cultuurhistorische kwaliteiten van de plek; uitgaan van doelen, niet van regels, 

• zorg dragen voor een compact en hoogwaardig stelsel van onderling verbonden 

natuurgebieden en behoud en versterking van de kwaliteit van het landschap, 

• een robuust en toekomstbestendig water- en bodemsysteem voor alle gebruiksfuncties; bij 

droogte, hitte en waterovervloed, 

• een gezonde en veilige leefomgeving. 

Ter versterking van het borgen van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving gaat de provincie 

meer inzetten op de gevolgen voor de gezondheid. Uit de dialoog met partners, betrokkenen uit de 

samenleving, beleid van andere overheden en eigen analyses, komt naar voren dat aandacht wordt 

gevraagd voor een benadering die meer gericht is op gezondheidseffecten dan op het al dan niet 

halen van bepaalde normen.  

Specifieke gebiedskwaliteiten in Gelderland zullen worden vastgelegd in een Gebiedenatlas. 

Kwaliteitsateliers zet de provincie in om bottom-up ontwikkelingen en provinciale ambities met 

elkaar te verknopen. De provincie wenst dialoog-, kennis- en inspiratiestromen te organiseren die 

regionaal, thematisch of gebiedsgericht opgezet worden. Een kwaliteitsatelier brengt ambtelijke 

inbreng, 'expert judgement' en publieke betrokkenheid samen. Niet bedoeld ter verzwaring van 

procedures - ze kunnen onder bepaalde condities zelfs versnellend werken - maar ter inspiratie en 

oplossend vermogen. Aan de hand van een 'ontwerpende benadering'. De provincie initieert, 

organiseert en faciliteert in kwaliteitsateliers. 

 

Dynamisch, mooi, divers (hoe is vertaling naar beleid) 

De doelen van 'economische structuurversterking' en 'borgen van kwaliteit en veiligheid van de 

leefomgeving' staan centraal in deze Omgevingsvisie. Om deze doelen in beleid te vertalen, hanteert 

de provincie drie aandachtsgebieden: Dynamisch, Mooi en Divers Gelderland. Dat zijn de drie 

gezichten van Gelderland waar de provincie voor staat. Ontwikkelingen in Gelderland wil de 

provincie benaderen vanuit elk van deze drie perspectieven, die elkaar aanvullen. Je hebt altijd te 

maken met de kwaliteiten van de plek (mooi), afspraken over een goede balans tussen vraag en 

aanbod en voor een goede locatie afweging (dynamisch). Voor zover relevant benaderen we dat 

vanuit de specifieke regionale context (divers). 

Dynamisch Gelderland 

De (ruimtelijk-economische) ontwikkelingen en de geleiding daarvan op provinciaal niveau. 

Mooi Gelderland 

De Gelderse kwaliteiten die bescherming nodig hebben en ruimte voor behoud door ontwikkeling. 
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Divers Gelderland 

Het herkennen van de regionale verschillen in maatschappelijke vraagstukken en opgaven en het 

koesteren van de regionale identiteiten. 

 

Instrumenten 

De provincie zet voor een groot deel instrumenten in die bekend en vertrouwd voelen. Denk aan de 

voortzetting van regionale afspraken over bedrijventerreinen, de verdere uitwerking van regionale 

woonagenda’s, de uitvoering van stad- en regiocontracten, de ontwikkeling van natuurdoelen d.m.v. 

uitvoeringscontracten met partners, planbegeleiding, handhaving en vergunningsverlening. 

Er zijn ook enkele nieuwe instrumenten. Hier een overzicht. 

 

Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik 

De Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik is gebaseerd op de rijksladder voor duurzame 

verstedelijking. De rijksladder is al van kracht. Ook als de provincie deze rijksladder niet in haar 

verordening opneemt, zijn partijen gebonden aan de rijksladder. De ladder is beoogd als instrument 

om niet te denken in termen van ‘waar mag iets wel of niet’ maar in termen van ‘denk goed na, volg 

de goede stappen’ om te komen tot nieuwe ontwikkelingen binnen en buiten stedelijk gebied en bij 

het stellen van prioriteiten bij overcapaciteit. 

Goede afwegingen bij keuzes voor nieuwbouw en prioritering bij overcapaciteit in landelijk en 

stedelijk gebied zijn belangrijk. De provincie wil en durft te variëren in het maken van de goede 

keuzes. Soms is een toevoeging aan het landelijk gebied een plus die gewenst is. Dit kan zijn op het 

gebied van kleinschalig wonen, werken, vrijetijdseconomie etc. Het uitgangspunt is wel dat grote 

ontwikkelingen in of dichtbij stedelijke gebieden plaatsvinden. Hierover wil de provincie actief het 

gesprek voeren en ervaring opdoen in de praktijk met de toepassing van de ‘gedachte’ achter de 

Gelderse ladder van duurzaam ruimtegebruik: maak een zorgvuldige en transparante afweging. 

In de Omgevingsvisie kunt u hierover uitgebreid lezen: welke treden bevat deze ladder en hoe zijn 

deze te hanteren? Het is een ‘beslisladder’ die helpt om afwegingen te maken die de komende 

periode moeten worden gemaakt: zowel voor nieuwe ontwikkelingen als bij het maken van keuzes 

vanwege de overcapaciteit van bestaande plannen. 

 

Gelderse invulling 

De provincie heeft de rijksladder verbijzonderd voor Gelders gebruik. Dit betekent vooral dat de 

keuzes explicieter zijn gemaakt die de rijksladder al in zich heeft. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd om 

bestaande gebouwen mee te wegen in een zorgvuldige afweging, in stedelijk gebied, in de randen 

rond het stedelijk gebied en erbuiten.  
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De Gelderse ladder heet bewust niet de ladder voor ‘duurzame verstedelijking’ maar voor ‘duurzaam 

ruimtegebruik’. Hiermee geeft de provincie aan dat de genoemde afwegingen op termijn in principe 

van toepassing moeten zijn bij toevoegingen of ontwikkelingen van zowel stedelijke als landelijke 

functies. Hiertoe hoort nog een nuancering. De vraag is namelijk niet altijd ‘kan het ergens anders 

dan in het landelijk gebied?’ Wel: welke plek is het beste voor deze ontwikkeling. Bundeling van 

ontwikkelingen in en om de stad is niet altijd per definitie de beste oplossing. Soms zijn er redenen 

waarom een ontwikkeling juist iets toevoegt aan een specifieke locatie in het landelijk gebied, 

passend bij de kwaliteiten van die locatie. De provincie nodigt partijen uit om de Gelderse ladder het 

komende jaar verder samen door te ontwikkelen. Daarmee wenst de provincie dat partijen ervoor 

kiezen om de ladder niet primair als juridisch ‘eindbeeld’ of sluitstuk te lezen, maar juist als leidraad 

voor het goed, transparant en bovenal zorgvuldig kiezen. Vandaag al. 

 

‘Actieplan leegstand en overcapaciteit' 

De provincie zet zich in voor de aanpak van leegstand en overcapaciteit, zonder de 

verantwoordelijkheid daarvoor weg te nemen bij vastgoedeigenaren en gemeenten. Leegstand en 

overcapaciteit in plannen zit nieuwe impulsen voor Gelderland in de weg. Dit omdat er ‘ruimte’ is 

belegd, terwijl het (bouw)plan potentieel niet meer of nog lang niet van de grond komt. Bovendien 

kan leegstand leiden tot verpaupering van gebieden. Tegelijkertijd biedt het in veel gevallen ook 

kansen voor nieuwe - soms tijdelijke - functies en nieuwe dynamiek in steden. Of leegstand een 

probleem is en of actie gewenst hangt sterk af van de specifieke locatie en de aard van het vastgoed. 

De provincie nodigt partners en eigenaren van vastgoed uit te komen met initiatieven en 

oplossingen gericht op functieverandering, flexibel en tijdelijk ruimtegebruik, transformatie of sloop. 

De provincie wil partijen verbinden en initiatieven van partners stimuleren en ondersteunen. Een 

'Actieplan leegstand en overcapaciteit' kan hiervoor een goede stap zijn. De provincie neemt het 

initiatief om het gesprek met de betrokken partijen hiertoe op gang te brengen. 

 

Verkenningen en trends volgen 

De provincie maakt in de toekomst meer werk van verkenningen van trends en ontwikkelingen. Dat 

geeft inzicht in de veranderende maatschappelijke opgaven en de benodigde bestuurlijke strategie. 

Het gesprek daarover is essentieel. Ook dit is een onderwerp dat de provincie met haar partners wil 

oppakken vanuit haar rol als netwerkspeler. Zo wordt er op dit moment al samen met partners 

gewerkt aan een verkenning naar de toekomst van de Gelderse steden. Met de Provincie Overijssel 

en het Trendbureau in Overijssel werkt de provincie daarnaast samen om in Gelderland nog beter te 

kunnen inspelen op de maatschappelijke opgaven van de toekomst, door maatschappelijke signalen 

en trends te vertalen naar een bestuurlijke strategie. Ook over provinciegrenzen heen. 
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Gelderland Index 

De provincie zal de komende jaren signaleren en monitoren hoe de genoemde ontwikkelingen in de 

praktijk zullen lopen. Dat is nodig om met elkaar over de goede dingen goed in gesprek te blijven. 

Zeker gelet op de mogelijke veranderingen die zich nu al laten zien: 

• veranderingen in consumentengedrag, in wonen en werken, veel snelle technische 

veranderingen, 

• ontwikkelingen rond klimaatontwikkelingen, 

• minder groei en minder investeringen in nieuw, 

• krimpgebieden, demografische ontwikkelingen (ontgroening en vergrijzing), 

• complexer wordende opgaven waarin de overheid slechts één van de vele spelers is. 

De voortrollende aanpak vraagt om relevante en betrouwbare sturingsinformatie. De 'Gelderland 

Index' vormt het monitoringsinstrument bij de Omgevingsvisie. Met de Gelderland Index wil de 

provincie zichzelf en haar partners voorzien van consistente en coherente (gezamenlijk 

opgebouwde) informatie die de stand van zaken in Gelderland weergeeft. De Gelderland Index 

illustreert en onderbouwt de opgaven die in de Omgevingsvisie worden benoemd en helpt het 

voortgaande gesprek. Het geeft hieraan scherpte. De Index zal in de loop van 2013 verder worden 

doorvertaald in overleg met partners.  

De Gelderland Index geeft een breed scala aan toestandsindicatoren. Deze tonen hoe Gelderland er 

voor staat op de thema's en opgaven die in de Omgevingsvisie aan de orde zijn. De provincie wil de 

Gelderland Index doorontwikkelen naar een instrument dat gedragen wordt door provincie en 

partners samen. Een gezamenlijk gedragen monitor waarborgt eenduidig gebruik van informatie en 

analyses. Analyses, conclusies en aanbevelingen zijn vervolgens de basis voor een gezamenlijke 

dynamische beleidsagenda die we met de Omgevingsagenda voor ogen hebben. De inspiratie voor 

een dergelijke ‘monitor’ is mede ingegeven door de Silicon Valley Index, een monitor die al jaren 

door de partijen in dat gebied actief wordt onderhouden en wordt benut voor in samenhang te 

maken keuzes door partijen (http://www.jointventure.org). 

 

Zaken die een verdere uitwerking vragen 

In deze Omgevingsvisie zijn zaken op sommige plekken ‘sectoraal’ uitgewerkt. Denk aan wonen, 

werken, natuur, leefomgeving. Er zit veel kracht in het sectorale terwijl niet alle potenties van 

Gelderland op sectorale wijze kunnen worden waargemaakt. De intentie is daarom: sectoraal wat 

kan, integraal wat moet. 

De provincie en vaak ook veel van haar partners zijn georganiseerd vanuit de ‘losse (verschillende) 

onderdelen’. De provincie is zich hiervan bewust. Het doel is ook niet om hier zonder meer zeer 

tevreden over te zijn. Opgaven realiseren vraagt niet altijd om op losse onderdelen succes te 

boeken, maar om goede afgewogen beslissingen. De kernvraag is: waar kunnen activiteiten en 

keuzes elkaar versterken? Tegelijk is de ‘ultieme vorm van integraliteit’ stilstand en dat is niet de 

wens. 
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Dit houdt dus in dat de provincie ook na de vaststelling van de Omgevingsvisie zaken verder zal 

doorontwikkelen. Doorontwikkelingen voor de komende twee jaar zijn aan de orde op onderstaande 

punten. 

1. De provincie gaat in de Omgevingsagenda met partners de in deze visie benoemde sectorale 

opgaven op regionale schaal concreter benoemen. En in meer ‘dezelfde taal’ uitwerken. Dat 

doet de provincie in ieder geval voor de ondergrond, vrijetijdseconomie, mobiliteit, 

gebiedsontwikkeling, wonen, werken, natuur, gezondheid, stad- en regio, etc. Dat maakt 

scherper welke belangen, spanningen en kansen zich aandienen op een geografisch 

afgebakend gebied. Dat levert inzicht in de energie die rond opgaven leeft en helpt om 

elkaars instrumenten en middelen te concentreren rond die zaken die ertoe doen. De 

provincie wil de tweede helft van 2013 benutten om hiertoe een verdere aanzet te geven en 

deze waar gewenst in te bedden in de Omgevingsvisie ten dienste van een goede 

‘uitvoering’ van beleid. Daarbij legt de provincie de koppeling met de regionale visies van 

Gelderland Divers. 

 

2. Gedurende de periode tot de vaststelling van de Omgevingsvisie initieert de provincie 

werkateliers om op basis van de zes regionale visies in deze Omgevingsvisie nadere 

raakvlakken te ontdekken met de meer sectorale thema’s in de visie. En om op die wijze met 

de partners in de regio tot een concretisering en prioriteiten te komen van de regiovisies.  

 

3. Om in de praktijk invulling te geven aan de opgaven die in de Omgevingsvisie zijn benoemd 

is een brede aanpak nodig: met betrokkenheid van de overheden en waterschappen, maar 

ook bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen. De provincie wil daarbij voortbouwen op 

de ervaringen met de Stad- en regiocontracten en behalve sectorale ook integrale 

uitvoeringsafspraken  maken. Hiervoor wordt – tussen nu en eind 2013 – een werkwijze 

ontwikkeld, onder de naam omgevingsagenda. In 2013 krijgt dit een eerste invulling die in 

2014 verder doorgevoerd wordt. Het idee is om één- of tweejaarlijks per regio bestuurlijke 

afspraken te maken over wederzijdse inzet van instrumenten om de gedeelde visie en 

ambities te realiseren. 

 

4. De provincie ziet dat partners steeds meer vragen stellen aan de provincie in de zin van: 

provincie, durf te kiezen. De provincie nodigt partners uit om in ‘de inspraak’ (officieel: de 

periode van tervisielegging) te duiden welke opgaven de provincie met prioriteit zou moeten 

oppakken en waarom juist daar. Ook de provincie ziet dat ‘kiezen’ meerwaarde betekent. 

Bundelen van kracht en middelen is essentieel in moeilijke tijden en in moeilijke opgaven. 

Focussen en prioriteiten stellen moeten ten goede komen aan Gelderland als geheel. 

 

Duur en doorontwikkeling van de Omgevingsvisie 

De Omgevingsvisie richt zich formeel op de komende tien jaar, maar wil ook een doorkijk bieden aan 

Gelderland op een langere termijn. De provincie wil de komende tijd met haar partners in gesprek 

blijven over focus en ambitie voor de langere termijn. Daarbij kijken de provincie en partners vanuit 

een integraal en internationaal perspectief naar Gelderland. Met deze bestuurlijke strategie kunnen 

voor Gelderland toekomstbestendige keuzes gemaakt worden.  
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Ook moet de Omgevingsvisie ruimte bieden om in te spelen op veranderingen in de samenleving. 

Maar zo nodig kan en zal de Omgevingsvisie (partieel) aangepast worden als blijkt dat deze toch een 

belemmering vormt om adequaat op nieuwe ontwikkelingen in te spelen.  

 

De Omgevingsvisie, een digitaal visie 

De Omgevingsvisie wordt digitaal ter visie aangeboden. Dit is een bewuste en weloverwogen keuze. 

Een digitaal plan geeft de mogelijkheid de samenhang van de verschillende thema’s en kaarten 

zichtbaar te maken. De lezer heeft de mogelijkheid een selectie te maken uit voor hem/haar 

relevante thema’s en/of kaarten. De Omgevingsvisie is een plan op maat met diepgang en 

samenhang, dat gemakkelijk digitaal deelbaar is. Daarmee sluiten we aan bij de huidige 

ontwikkelingen in de maatschappij. 

Tervisielegging 

De ontwerp-Omgevingsvisie, het bijbehorende PlanMER en de ontwerp-Omgevingsverordening 

liggen van 21 mei 2013 tot en met 2 juli 2013 ter inzage. De plannen zijn digitaal te raadplegen op de 

provinciale website www.gelderland.nl/omgevingsvisie.  

Tijdens werkdagen zijn de plannen digitaal te bekijken in het informatiecentrum van het 

provinciehuis, Markt 11 te Arnhem. De digitale plannen zijn ook in te zien via openbare internet 

voorzieningen in Gelderland, bijvoorbeeld gemeentehuizen en bibliotheken.  

De digitale Omgevingsvisie (www.gelderland.nl/omgevingsvisie) heeft een helpfunctie en een 

instructiefilm. Op www.gelderlandanders.nl zal de provincie vaak gestelde vragen, antwoorden en 

‘tips’ van een ieder voor het benutten van het digitale plan weergeven. 

Informatie 

De provincie organiseert informatieavonden en inloopspreekuren. De informatie-avonden over de 

drie ontwerpplannen vinden plaats op 27 en 30 mei en 5 juni. Deze zijn van 19.00 tot 22.00 uur. Om 

19.30 uur vangt de centrale presentatie aan. De informatiemarkt begint al om 19.00 uur. Er staan 

ook computers met de mogelijkheid om de plannen te bekijken. De locaties zijn als volgt: 

• 27 mei: Schouwburg Theothorne, Callunaplein 77, Dieren 

• 30 mei: Schaffelaartheater, Churchillstraat 74A, Barneveld 

• 5 juni: WaterGoed! De Leijgraaf, Tielsestraat 129, Valburg 

De inloopspreekuren zijn bedoeld voor die mensen die graag even samen met een medewerker van 

de provincie naar de website willen kijken om eventuele vragen te stellen of om samen een 

zienswijze (reactie) in te dienen op een van de drie ontwerpplannen. Deze spreekuren vinden plaats 

op 11, 13 en 17 juni. Deze zijn van 14.00 tot 21.00 uur. De locaties hiervoor zijn als volgt. 

• 11 juni: Verbindingsweg 2, 6674 DL Herveld 

• 13 juni: Vordenseweg 5a, 7231 PA Warnsveld 

• 17 juni: Wolweg 62, 3776 LR Stroe 
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