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BEGELEIDINGSBLAD RAADSTUKKEN 

1. Onderwerp: 
Visie op landschap, natuur en groene kernen 

2. Voor welke raadscyclus 
april 2021 

3. Agenderen voor 
☐ Op raads-info-bijeenkomst  

☒ Raadscommissie: FL 

☒ Raadsvergadering 

☐ Werkbijeenkomst 

4. Welke behandeling 

wordt gevraagd 

☐ Technische toelichting  

☐ Open gesprek 

☐ Informatieve beraadslaging (beeldvorming) 

☒ Oriënterende beraadslaging (oordeelsvorming) 

☒ Politieke beraadslaging ter voorbereiding op besluitvorming 

☒ Besluitvorming 

5. Bij behandeling 

verwacht u behoefte aan 

☒ Inspraak van inwoners (reactie op onderwerp) 

 Betrokken partijen: divers, indieners van een reactie in het voortraject van 

deze visie zijn geïnformeerd en mogelijk wil een aantal (nogmaals) inspreken.  

☐ Samenspraak met inwoners (interactie over onderwerp) 

6. Bij behandeling raads-

info-bijeenkomst is er 

behoefte aan 

☒ Inleiding door portefeuillehouder 

☐ Inleiding door ambtenaar 

☐ Inleiding door externe adviseur 

☐ Inleiding door externe partner 

☐ Toelichting en reactie door externe adviseurs/partners 

7. Inschatting hoeveel tijd 

nodig is voor 

behandeling 

 Vijf kwartier 

 

8. Toelichting 
Voor de ontwikkeling van deze visie is eerder informatief gesproken over de 

conceptvisie in de raadscommissie Fysieke Leefomgeving van 14 oktober 2020 

en van 13 januari 2021. Naar aanleiding van ingekomen reacties vanuit de 

samenleving en vanuit uw commissie is de definitieve visie opgesteld.  

Om de afgesproken wijzigingen goed inzichtelijk te maken is de reactienota 

aangevuld met een hoofdstuk verwerkingen waarin de teksten uit de conceptvisie 

en de nieuwe versie naast elkaar staan weergegeven. Dit is een hulpmiddel om 

eenvoudig en overzichtelijk de wijzigingen in de definitieve visie ten opzichte van 

de conceptvisie te kunnen nalezen. Dit hoofdstuk is te vinden in het document 

Reactienota inclusief verwerkingen vanaf blz 78. 

9. Samenvatting voor de 

hoofdpunten voor 

beraadslaging resp. 

besluitvorming 

De Visie op landschap, natuur en groene kernen geeft richting aan het gewenste 

toekomstbeeld voor landschap, natuur en groene kernen voor de komende jaren. 

Dit vanuit de focus: behoud, stimuleren en samenwerken met inwoners en 

partners op vrijwillige basis en als gemeente zelf aan de slag. We doen dit in 

samenhang met andere landelijke ontwikkelingen, die invloed hebben op of 

ruimte vragen in, landschap, natuur en groene kernen.  
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10. Eerder genomen 

besluiten of eerder 

besproken stukken 

Reactienota; conceptvisie op landschap, natuur en groene kernen.  

Conceptvisie op landschap, natuur en groene kernen.  

Plan van aanpak; Visie op ons landschap 

11. Algemeen te ontsluiten 

stukken via website en 

RaadsApp 

Visie op landschap, natuur en groen kernen.  

Reactienota inclusief verwerkingen; conceptvisie op landschap, natuur en groene 

kernen.  

Conceptvisie op landschap, natuur en groene kernen.  

Plan van aanpak; Visie op ons landschap 

12. Achterliggende stukken, 

te ontsluiten via interne 

deel RaadsApp 

 

13. Geheime stukken, 

ingevolge WOB alleen 

ter inzage op de 

raadsgriffie 

 

14. Welke burgers, 

bedrijven, organisaties 

krijgen bericht van 

raadsbehandeling door 

de behandeld ambtenaar 

en met welk doel? 

De indieners van een reactie in het voortraject van deze visie zijn geïnformeerd 

over de behandeling van de definitieve Visie op landschap, natuur en groene 

kernen door de gemeenteraad in april. Het is mogelijk dat een aantal van hen 

(nogmaals) wil inspreken. 

15. Portefeuillehouder 
Ria Ankersmit 

16. Programmamanager 
André Putker 

17. Behandeld ambtenaar, 

beschikbaar voor 

informatie vooraf 

Tineke Vos 

t.vos@oude-ijsselstreek.nl  

0315292413 

18. Opmerkingen voorzitter 

raadscommissie 

 

19. Opmerkingen 

agendacommissie 

 

20. Opmerkingen 

raadsgriffie 

 


