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Raadsvoorstel 
 
Datum raadsvergadering : 18 oktober 2018   

 
Onderwerp  : Vervolgstappen omgevingsvisie thema's en proces 
 

Voorgestelde beslissing: 

1. De thema’s (opgaven) voor de omgevingsvisie omarmen, zodat deze thema’s verder uitgewerkt 
kunnen gaan worden; 

2. Het verdere proces rondom de totstandkoming van de omgevingsvisie vaststellen. 

 
Aanleiding 
Met betrekking tot het opstellen van de omgevingsvisie/ toekomstvisie hebben we al veel werk verzet. 
De visie gaat over veel zaken die ons allemaal raken; het gaat om ruimte, water, milieu, natuur, 
landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Maar het gaat ook om gezondheid, 
leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Het is aan de gemeenteraad om keuzes voor de toekomst 
te maken en deze vast te leggen in de omgevingsvisie. We willen immers een vitale en leefbare 
gemeente blijven, waar het prettig leven, werken en wonen is, ook in 2030. Voor jong en oud. 
 
Hoe een dergelijke visie tot stand komt, is vormvrij. Belangrijk is echter dat participatie een 
nadrukkelijke rol hierbij moet spelen. Tijdens eerdere raadsinformatiebijeenkomsten hebben de 
aanwezige raadsleden en fractieassistenten dan ook de keuze gemaakt om eerst input te verzamelen 
en daarna pas op inhoud het debat aan te gaan en keuzes te maken. Daarmee participatie in volle 
omvang een plek in het proces gevend. 
 
Op 6 september heeft een raadswerkbijeenkomst plaatsgevonden om over de mogelijke thema’s voor 
de toekomstvisie te kunnen praten. Ter voorbereiding hierop is een praatdocument toegestuurd (“Plan 
van aanpak vervolgstappen toekomstvisie” d.d. 18 juli 2018). Hierin hebben we een aantal 
constateringen benoemd. Zo zien we uit de gesprekken met belangenverenigingen en uit de analyse 
van beleidsdocumenten een aantal dominante thema’s ontstaan: wonen, economie & 
ondernemerschap en voorzieningen. Aanvullend hierop zien we vanuit onze ketenpartners en vanuit 
eerder uitgesproken politieke opgaven (o.a. het coalitieprogramma en de notitie1 ‘Samen op weg met 
de voorjaarsnota 2019’ (motie vastgesteld d.d. 5 juli 2018) de roep om ook aan de slag te gaan met 
duurzaamheid (energietransitie, grondstoffentransitie/ circulariteit en klimaatadaptatie) en (positieve) 
gezondheid in relatie tot veiligheid. 
 
In ditzelfde praatdocument is vervolgens een mogelijke opzet voor thema’s / opgaven geformuleerd:  
 

Thema/ opgave Hierbij valt te denken aan….  

Economische 
ontwikkelingen 

Hoe hiervoor aandacht te hebben mede i.r.t. koppeling onderwijs en 
arbeidsmarkt 

(Grens) overschrijdende 
samenwerking 

Onze gemeente ten opzichte van regio Achterhoek, Twente, 
Arnhem/Nijmegen, Duitsland 

Voorzieningen Mede in het licht van de demografische ontwikkelingen en een terugtrekkende 
overheid 

Wonen In relatie tot economische groei, toenemende zorgvraag, leefbaarheid & 
voorzieningen en duurzaamheid(eisen) 

Leefbare en veilige buurt praktisch thema te ontwikkelen samen met belangenverenigingen en inwoners 
over hun eigen buurt/ wijk.) 

Positieve gezondheid (Koppeling sociaal en fysiek domein, wat kan fysiek domein betekenen voor  
thema’s als gezondheid, inclusie en meedoen) 

Bedrijvigheid en 
bereikbaarheid 

Niet alleen fysieke bereikbaarheid (weg, water, spoor in en buiten onze 
gemeente), ook digitaal. 

Duurzaamheid Energietransitie, grondstoffentransitie/ circulair en klimaatadaptatie: wat 
betekent dit ook ruimtelijk? In samenwerking met o.a. waterschap. 

Detailhandel en 
vrijetijdseconomie 

O.a. uitwerking van regionaal detailhandelskader. Daarbij ook aandacht voor 
versterken toeristisch/ recreatieve branche en plattelandsontwikkeling. 

                                                
1 Deze motie is vastgesteld bij de behandeling van de voorjaarsnota 2019 d.d. 5 juli 2018. In het document behorende bij deze 
motie heeft de raad wonen, plattelandsontwikkeling, duurzaamheid, economische ontwikkeling en sociaal domein als 
speerpunten aangemerkt. Deze thema’s zien we verdisconteerd in de opgaven voor de visie en de programma’s.  
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Op de raadsbijeenkomst van 6 september j.l. (werksessie) hebben de raadsleden en 
fractieassistenten vooral zelf geoefend met thema’s die door onze inwoners/ organisaties en 
instellingen zijn aangedragen. Dit deden zij door ieder individueel een thema te kiezen dat hen het 
meeste aansprak om vervolg met elkaar in dialoog te komen.  
 
Uitkomst van deze werksessie is dat men klaar is om tijdens de raadsvergadering van 18 oktober 
2018 de hierboven genoemde thema’s te omarmen (maar niet vast te stellen). Daarmee wordt de weg 
vrijgemaakt om deze thema’s verder te verrijken / uit te werken, samen met een afvaardiging van 
inwoners en organisaties uit onze gemeente. Het daadwerkelijk vaststellen van de thema’s en de 
opgaven gebeurt pas bij het vaststellen van de omgevingsvisie zelf (en de eventuele programma’s2 
hierbij). 
 
Wat wordt met beslissing bereikt 

 Het verdere participatietraject wordt ingezet en een afvaardiging van inwoners / organisaties/ 
bedrijven wordt gevraagd om input te leveren op de omarmde thema’s.  

 De gemeenteraad neemt hiermee nog geen beslissing op inhoud, maar maakt de weg vrij 
voor verdere gesprekken. Besluitvorming door de raad gebeurt op een later moment, 
voorafgegaan door een aantal debatten in de raad zelf. 

 
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 
 
1.1 In deze fase van het proces hoeven we de bovengenoemde thema’s nog niet definitief vast te 

stellen (geen dichtgetimmerd kader), maar kunnen we volstaan met het omarmen van deze uit te 
werken thema’s.  
In de afgelopen maanden merkten wij dat de portefeuillehouders, de gemeenteraad, ambtenaren 
én inwoners / organisaties enthousiast zijn over deze thema’s. Tegelijkertijd is deze lijst niet 
uitputtend. Het zou kunnen zijn dat we thema’s missen die voor de toekomst van onze gemeente 
wel heel belangrijk zijn. We vragen u daarom niet om deze lijst met thema’s vast te leggen, maar 
wel om uw instemming om samen met partners en inwoners uit te zoeken wat de opgaven zijn in 
deze thema’s en wat hun visie hierop is. We laten daarmee ruimte voor thema’s / opgaven die we 
in een later stadium toe kunnen voegen, ook wel de metafoor van het ‘witte vel’ genoemd, het 
thema of de opgave die we nu nog niet kunnen voorzien. 
 

1.2 De omgevingsvisie moet opgavegericht opgesteld worden: waar sta je nu echt voor en waar ligt 
nu echt een aandachtspunt voor de gemeente. 
Een omgevingsvisie geeft pas richting als scherpe keuzes worden gemaakt in de opgaven waar 
wij als gemeente voor staan. Het risico van een omgevingsvisie is dat het een allesomvattend stuk 
wordt, waarin alles wat een gemeente doet in de leefomgeving wordt beschreven. Door de 
omvang wordt het nietszeggend en niet richtinggevend. Daarom helpt het om af te bakenen welke 
onderwerpen worden uitgewerkt in de omgevingsvisie (en haar programma’s).  
 
Vanuit bureau Hiemstra en De Vries (het bureau dat ons ondersteunt bij de totstandkoming van de 
omgevingsvisie) wordt ons meegegeven vooral die opgaven op te pakken die spelen en deze 
politiek te maken (durf keuzes te maken).  
  

1.3 Het is tijd dat een verdiepingsslag gemaakt wordt op de genoemde thema’s, om de opgaven 
hierbinnen scherper boven tafel te krijgen en de gemeenteraad daarmee van input te voorzien. 
Daarmee kan de gemeenteraad straks goed voorbereid de inhoudelijke debatten aangaan.  
Op basis van hetgeen we nu weten en hebben opgehaald, zien we kansen voor een ‘tweede 
ronde’ input verzamelen, nu gericht op specifieke opgaven die uit de ‘eerste ronde’ naar voren zijn 
gekomen. Hoe we die vertaalslag gaan maken, leest u in de bijlage ‘verdere proces en planning’. 

 
2.1 Er is sprake van een haalbare planning, met voldoende ruimte voor een uitvoerig 

participatietraject, maar ook met voldoende ruimte voor diverse debatten in de raad zelf. 
Zie de bijlage ‘verdere proces en planning’.  

 
 

                                                
2 De opgaven kunnen beschreven worden in de omgevingsvisie of in een programma, behorende bij de omgevingsvisie. Beide 
instrumenten zijn strategisch van aard, maar bij een programma wordt ook aandacht besteed aan de uitvoering (de agenda). 
Sommige opgaven zullen zich daarom eerder lenen als programma, andere als visie. 
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Kanttekeningen 
a. De in argument 1.1 genoemde metafoor van het ‘witte vel’ kan gevolgen hebben voor de 

uiteindelijke keuze of de uitwerking van de opgaven.  
Juist omdat we open staan voor alles wat we nu nog niet weten, zijn veranderingen op inhoud of 
op proces op later moment altijd mogelijk. We kunnen hier de ruimte voor nemen wanneer zich 
dit voordoet.  

 
Kosten, baten, dekking 
Voor het opstellen van de omgevingsvisie, als onderdeel van de implementatie van de Omgevingswet, 
zijn voldoende middelen (zowel voor externe inhuur als voor de participatiebijeenkomsten) 
beschikbaar gesteld.   
 
 
Bijlagen 
Verdere proces en planning  
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Bijlage: Verdere proces en planning 
 
In deze bijlage aandacht voor het verdere proces (beschreven als sessies), en de planning die hierbij 
hoort. 

 
Het verdere proces  
We organiseren een aantal inhoudelijke sessies (de ‘tweede ronde-gesprekken’), specifiek op de 
opgaven die door u als gemeenteraad worden omarmd. Na deze tweede-input-ronde kan de 
gemeenteraad concreet aan de slag met een debat op inhoud. Hetgeen uit deze debatten naar voren 
komt, zal worden vastgelegd in de concept omgevingsvisie (ook toekomstvisie genoemd en 
programma’s.  Het geheel wordt daarna aan u voorgelegd ter besluitvorming.  

 
Terugkoppeling van participatieproces aan verenigingen en bewoners (1 oktober 18) 
Voordat we deze inhoudelijke sessies zullen inplannen, zorgen we voor een goede terugkoppeling 
aan alle inwoners/ belangenverenigingen/ organisaties over hetgeen we tot dus ver hebben 
opgehaald. Het geheel aan input heeft namelijk geleid tot de aanscherping in de thema’s. Ook geven 
we duidelijk aan hoe het verdere proces zal verlopen en waar verdere participatiemomenten bestaan. 
 
Inhoudelijke sessies 
Vervolgens organiseren we in oktober tot en met december 2018 een aantal inhoudelijke sessies, om 
de omarmde thema’s verder uit te diepen met een afvaardiging van de partijen die we hebben  
gesproken in de eerste gespreksronde. Iedere sessie werkt toe naar de volgende resultaten: 

- Aanscherping van de ‘why’: wat zijn de belangrijkste opgaven op dit thema en waarom moet 

de gemeente hier een rol in spelen; 

- Invulling van de ‘how’: wat zijn de leidende principes waarmee we deze thema’s tegemoet 

treden? 

- Invulling van de ‘what’: welke concrete (uitvoerings)stappen kunnen we vanaf morgen zetten. 

Politiek debat in de raad 
De inhoudelijke sessies leveren daarbij input voor het politieke debat in de raad. Hiervoor willen we de 
geplande raadsinformatieavonden omgevingswet in de eerste maanden van 2019 gebruiken. Voor 
aanvang van het zomerreces van 2019 kunt u besluiten de conceptvisie voor inspraak vrij te geven, 
waarna deze na de zomervakantie ter inzage wordt gelegd. Na verwerking van de reacties zal de 
omgevingsvisie voor besluitvorming gereed zijn in november/ december 2019. 

 

Het hierboven beschreven proces leidt tot de volgende planning: 
 

Datum Inhoud Opmerkingen 

1 okt 2018 terugkoppeling van participatieproces aan 
verenigingen, instanties en inwoners  

Terugkoppeling door 
raadsbegeleidingscie. 

8 okt 2018 PvA vervolgstappen bespreken in commissie AFE  Commissie FL en MO hierbij 
uitnodigen 

18 okt 2018 Omarmen thema’s en vaststellen verdere proces In raadsvergadering 

Eind okt t/m 
dec 2018 

inhoudelijke participatiesessies op vastgestelde 
opgaven 

Aantal avonden nog te bepalen in 
overleg. 

15 nov 2018 Raadsinformatieavond inspirerende spreker: Co 
Verdaas 

In theaterzaal: lezing en ruimte 
voor discussie/debat  

Dec 2018/ 
januari 2019 

Inloopavond om te reageren op hetgeen in fase 2 
is opgehaald. Streep onder participatietraject. 

Nu is gemeenteraad aan zet.   

10 jan 2019,   
7 mrt 2019 en 
15 apr ‘19 

Inhoudelijke raadsdebatavonden over een of 
meerdere van de opgaven.  

Uitkomst debat wordt uitgewerkt in 
conceptvisie/ -programma’s 

Eind april/ half 
mei 2019 

Afronden concept visie/ programma’s en toesturen 
aan gemeenteraad. 

Fracties krijgen de tijd om eea in 
samenhang te bekijken 

6 juni 2019 Raadsinformatieavond: laatste debat over visie en 
programma’s 

Gereed voor inzage? 

Aug/ sept ‘19 Toekomstvisie/ omgevingsvisie ligt voor zes 
weken ter inzage. 

Vanwege vakantieperiode pas ter 
inzage na reces. 

Oktober 2019 Verwerken inspraakreacties  

Nov/dec 2019 Besluitvorming toekomstvisie/ omgevingsvisie en 
programma’s 

Via commissie naar 
raadsvergadering. 

  

Proces 
uitlijnen 

Dromen, 
opgaven & 
keuzes 
benoemen 

Keuzes 
maken in 
de raad 
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Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
M.J.F. Verstappen   O.E.T. van Dijk 
Secretaris    Burgemeester 
 
 
Raadsvergadering d.d. 18 oktober 2018 
 

□ conform voorstel 

□ zonder hoofdelijke stemming 

□ met algemene stemmen 

□ …… stemmen voor …… stemmen tegen 

□ aangenomen 

□ aangenomen met amendement ………. 

□ aangehouden 

□ verworpen 

□ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt ……… 

□ in handen B&W gesteld 

□ opmerkingen/toezeggingen: ………………………. 

□ ………………………………………………………… 

 
 


