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Onderwerp : regionale zienswijze op ontwerp provinciale Omgevingsvisie en - verordening

Voorgestelde beslissing:

 kennisnemen van de  zienswijze van de Regio Achterhoek en de Stuurgroep Agenda 2020 op de ontwerp 
provinciale Omgevingsvisie en  -verordening  en daarmee instemmen.

Aanleiding

Op 21 mei 2013 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland de ontwerp Omgevingsvisie en  - verordening 
Gelderland vastgesteld en voor inspraak ter inzage gelegd. 

De titel ‘Gelderland anders’ duidt op de wijze van totstandkoming van de visie: in cocreatie 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.

De 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 
cocreatie en corealisatie. 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 sturen op doelen. 
Dit vraagt om een deels aangepaste instrumentenkoffer, met bestaande maar ook met nieuwe instrumenten.

De ontwerp-verordening richt zich vooral op de gemeenten en geeft algemene regels waaraan ruimtelijke 
plannen moeten voldoen. 

Voor de verdere inhoud verwijzen wij u naar de bij dit voorstel gevoegde samenvatting:
De integrale plannen zijn digitaal te raadplegen op de provinciale website www.gelderland.nl/omgevingsvisie

Vanaf 21 mei 2013 ligt het geheel ter inzage. Tot uiterlijk 2 juli kunnen zienswijzen worden ingediend. De 
voorliggende  zienswijze  is voorbereid vanuit het portefeuillehoudersoverleg (Poho) ROV en  afgestemd met 
de overige Poho’s, de stuurgroep Regiovisie wonen en de Werkplaatsen. Gelijktijdig met het voorleggen aan 
uw raad ligt de zienswijze  ter instemming voor aan het AB van de Regio en de Stuurgroep Agenda 2020.

Wat wordt met beslissing bereikt

Er wordt een  integrale zienswijze vanuit de Achterhoek ingebracht, gericht op het veiligstellen van belangen. 

Argumenten

1.1 De zienswijze is geënt op de Agenda 2020 en de Regionale structuurvisie Achterhoek.
Vooruitlopend op de Omgevingsvisie heeft de Achterhoek de Agenda 2020 vastgesteld en de ruimtelijke 
vertaling daarvan vastgelegd in de Regionale structuurvisie Achterhoek. 
De zienswijze is dan ook vanuit die toekomstvisies opgesteld.

1.2. De ontwerp-Omgevingsvisie ontmoet in hoofdlijn herkenning en waardering.
Wij herkennen de resultaten van de samenwerking in het voortraject en hebben waardering voor de 
verandering van rol en positie van de provincie. Op deze wijze kan de provincie zich nog meer als partner 
ontwikkelen om samen de gewenste doelen te bereiken. 

http://www.gelderland.nl/omgevingsvisie


1.3. De ontwerp-visie behoeft onder meer aanvulling v.w.b. het in de Regionale structuurvisie Achterhoek  
opgenomen gedachtengoed van een dorpennetwerk.
 Op een aantal punten heeft de visie nog een nadere uitwerking nodig. Dat willen wij graag samen met de 
provincie oppakken en verder uitwerken. De omgevingsvisie legt sterker dan voorheen het accent op 
stedelijke netwerken. Daarnaast wordt het platteland met individuele dorpen en steden genoemd. Wij 
verzoeken hier aan toe te voegen het gedachtegoed van een dorpennetwerk, zoals opgenomen in de 
Regionale structuurvisie Achterhoek.  Dit dorpennetwerk heeft een substantiële omvang met in totaliteit een 
vrij volledig voorzieningenpakket. Het in stand houden en versterken van de kwaliteit hiervan en van de 
relaties met externe stedelijke netwerken is essentieel, en vraagt een aanzienlijke inspanning. Met name op 
het gebied van bereikbaarheid. Die goede bereikbaarheid (en de daarbij behorende nieuwe en op maat 
toegesneden vervoersvormen) zijn ons inziens een belangrijke opgave voor de Achterhoek, en niet alleen de 
herlocatie van voorzieningen. 

1.4. Voorts is o.a. met name ook aandacht geboden voor de krimproblematiek, duurzame energie 
(windmolens), de transitie van het platteland, en de relatie met Duitsland. 

De Omgevingsvisie is duidelijk geen eindplaatje, maar nodigt uit tot het maken van keuzes en het stellen van 
prioriteiten voor een gezamenlijke aanpak. Ook op diverse sectorale thema’s wil de provincie de visie nog 
verder met de individuele regio’s verder uitwerken. Wij pakken die handschoen graag op.

Kosten, baten en dekking

N.v.t.

Evaluatie

N.v.t.

Gendringen, 11 juni 2013.
Burgemeester en wethouders van Oude IJsselstreek

G.H. Tamminga  J.P.M. Alberse
secretaris   burgemeester

Bijlagen:

Ontwerp-raadsbesluit

- ontwerp zienswijze
- Samenvatting "Omgevingsvisie in vogelvlucht, Gelderland Anders"




