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Proces tot nu toe

Participatie

• Oproep tot input 
Omgevingsvisie

• Gesprekken met 
verenigingen en 
organisaties

Analyse en bestaand 
beleid

• Analyse 
gesprekken 

• Analyse beleid & 
instrumenten

• Verdiepende 
interviews

• Toetsing van 
analyse

Betrokkenheid Raad

• Presentatie 
techniek en 
instrumenten 
Omgevingswet

• 1e bijeenkomst 
Programmateam

• Vanavond: 
informatieavond



Programma

• Opfrissen en inspireren over Omgevingsvisie en 
totstandkoming

• Voorstel voor vervolgproces

• Thema’s benoemen en uitdiepen als input voor 
Omgevingsvisie

• Afspraken over het vervolgproces



• Invoegen

Omgevingsvisie, programma’s en leidende principes

1. Wat is een omgevingsvisie?
2. Visie, programma en principes
3. Hoe kan omgevingsvisie eruit zien?
4. Op weg naar een herkenbare visie voor Oude IJsselstreek











Omgevingsvisie als vliegwiel voor meerdere vraagstukken

Omgevingsvisie= verhaal van wat voor gemeente je bent en wat voor 
gemeente je wil zijn

Omgevingsvisie= gedeeld verhaal voor en door bewoners en partners

Omgevingsvisie= uitnodigend en uitvoeringsgericht om samen aan de slag 
te gaan 

Omgevingsvisie= kapstok voor programma’s en omgevingsplan

Omgevingsvisie= helder proces met volgbare stappen en tussenproducten





• Starten vanuit stevige analyse (DNA/wat voor gemeente ben 
je/perspectieven in beeld, stakeholders in beeld)

• Samen aan tafel  (analyse op tafel, iedereen meenemen, samen kiezen )

• Scherpe keuzes maken (heldere prioriteiten, beperkt aantal 
speerpunten)

• Actie- en gebiedsgericht (uitwerken naar gebieden, projecten, 
acties,programma’s)



Voorbeeld Uden

De vijf G’s:

• Groen 

• Gezond

• Gezellig

• Gastvrij

• Gezamenlijk

Dat zijn geen toevallig gekozen termen: ze vatten samen hoe 
inwoners en ondernemers in Uden hun woonplaats ervaren 
(zoals ze zelf hebben vastgelegd in de toekomstvisie 'Udenaar
de toekomst’).



Voorbeeld Noord-Brabant



Procesafspraken maken

• Invullen





Voorbeeld Staphorst



Voorbeeld Staphorst

• Innovatieve plattelandseconomie

• Gezonde en dynamische samenleving

• Verantwoord vernieuwen



Voorbeeld Rotterdam



Ge kunt ’t ok nie doen – Je kunt het ook niet doen
Niet het ‘moeten’ of ‘de plicht’ is de drijfveer, maar het ‘willen’, kansen zien en er voor gáán. 
Zie voorbeeld: Stationsomgeving Deurne 

Ut heurt allemaol be mekaor – Het hoort allemaal bij elkaar
Initiatiefnemers werken vanuit de samenhang-der-dingen. Zie voorbeeld: Andreas Schotel 
Kunst- en Wandelroute Esbeek 

Ho ho nie alles tegelijk – Niet alles tegelijk
Eerst bestendigen voordat je de volgende stap zet. Zie voorbeeld: Waterkrachtcentrale 
Dommelstroom in Sint-Michielsgestel 

Wete waor ge vandaon kumt – Weten waar je vandaan komt
De geschiedenis van de plek inspireert en motiveert.
Voorbeeld: Het Philips van Kleefbolwerk in Ravenstein 

Ut zit in onze natuur – Het zit in onze natuur
De natuur als drijfveer en verbinder. Voorbeeld: Landerij van Tosse in Oss 

Ge wit ut oit noit nie – Je weet ’t maar nooit
Elke plek doet er toe. Lokale initiatieven kunnen onaantrekkelijke plekken laten opbloeien. 
Zie voorbeeld: Ontmoetingscentrum De Wingerd in natuurtuin ’t Loo in Bergeijk 

Ge hed mekaor noddig – Je hebt elkaar nodig
Het gaat om gemeente en gemeenschap. Geen enkel initiatief uit de samenleving kan zonder 
de overheid. Voorbeeld: De Trapkes in Sprundel



Oefening leidende principes voor Oude IJsselstreek

Procesmatig

• Rolflexibele gemeente

• Samen doen/ samenwerken

• Gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheden

• Samen maken we Oude IJsselstreek

• Durf te vernieuwen

• Kijk over de grenzen (noaberschap)

• We zijn en blijven nieuwsgierig

• We zijn flexibel en geven de ruimte

Inhoudelijk

• Duurzame samenleving

• Gezonde samenleving

• Inclusieve samenleving / 
ontmoeting

• Innovatief en ondernemende 
economie

• Gelukkig Groen



Wat voor visie past bij Oude IJsselstreek? 

• Een inspirerende visie op hoofdlijnen?

• Een uitnodigende visie gericht op uitvoering?

• Kort en krachtig?

• Gebaseerd op stevige analyse?

• Toekomstgericht op basis van bestaand beleid of tandje erbij?



Hoe komen overheden tot een omgevingsvisie?

• Proces uitlijnen

• Dromen, opgaven en keuzes benoemen

• Keuzes maken in de Raad



Datum Inhoud Opmerkingen 

27 augustus 2018 Sessie 1: opstellen leidende 
principes 

Programmateam 

6 september 2018 Raadsbegeleidingscie komt bijeen Voorbereiding op raadsavond d.d. 
13 september 

13 september 2018 Raadsinformatieavond Debat over politieke opgaven en 
over keuzes in visie en 
programma’s (zie pva 
vervolgstappen) 

19 september 2018 Bijeenkomst besturen 
belangenverenigingen 

Ter voorbereiding op sessie 2. 

1 oktober 2018 Sessie 2: terugkoppeling van 
participatieproces aan verenigingen 
en bewoners + uitnodiging voor 
vervolgsessies (3 t/m x)  

Terugkoppeling door 
raadsbegeleidingscie. 

10 oktober 2018 PvA vervolgstappen bespreken in 
commissie FL  

Commissie AFE en MO hierbij 
uitnodigen 

18 oktober 2018 Vaststellen PvA vervolgstappen In raadsvergadering 

Eind oktober t/m 
december 2018 

Sessies 3 t/m x: inhoudelijke 
participatieavonden op vastgestelde 
opgaven 

Aantal avonden nog te bepalen in 
overleg. 

15 november 2018 Raadsinformatieavond inspirerende 
spreker: Co Verdaas 

In theaterzaal: lezing en ruimte 
voor discussie/debat  

10 januari 2019 Inhoudelijke debatavonden tijdens 
raadsinformatieavonden over een of 
meerdere van de opgaven visie/ 
programma’s 

Input uit sessies 3 t/m x wordt 
hierin meegenomen. Uitkomst 
debat wordt uitgewerkt in 
conceptvisie/ -programma’s 

7 maart 2019 Inhoudelijke debatavonden tijdens 
raadsinformatieavonden over een of 
meerdere van de opgaven visie/ 
programma’s 

Input uit sessies 3 t/m x wordt 
hierin meegenomen. Uitkomst 
debat wordt uitgewerkt in 
conceptvisie/ -programma’s 

15 april 2019 Inhoudelijke debatavonden tijdens 
raadsinformatieavonden over een of 
meerdere van de opgaven visie/ 
programma’s 

Input uit sessies 3 t/m x wordt 
hierin meegenomen. 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? 

Augustus/ september 
2019 

Toekomstvisie/ omgevingsvisie ligt 
voor zes weken ter inzage. 

Vanwege vakantieperiode pas ter 
inzage na reces. 

Oktober 2019 Verwerken inspraakreacties  

November/ 
december 2019 

Besluitvorming toekomstvisie/ 
omgevingsvisie en programma’s 

Via commissie naar 
raadsvergadering. 

 

Proces 
uitlijnen

Dromen, 
opgaven en 
keuzes 
benoemen

Keuzes 
maken in de 
Raad



Opgave om uit te werken in toekomstvisie Opgaven om uit te werken als programma 

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

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

(Grens)overschrijdende samenwerking 
OYS ten opzichte van regio A’hoek, Twente, 
Arnhem/Nijmegen, Duitsland 

Positieve gezondheid 
(Koppeling sociaal en fysiek domein, wat kan 
fysiek domein betekenen m.b.t. thema’s als 
gezondheid en inclusie) 

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

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

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

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

 Alle vier vormgegeven vanuit onze identiteit 
en de waarden die ons drijven. 

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

 



Waarom programma’s
“Formuleer recent vastgesteld en nog actueel bestaand beleid niet opnieuw. 
Daarmee wordt ook voorkomen dat in participatie een beroep zou moeten 
worden gedaan op dezelfde belanghebbenden en inwoners die daar nog 
vorig jaar of het jaar ervoor hun best voor hebben gedaan.” 

Woonvisie 2018

Beleidskader Volksgezondheid

Visie op sociaal domein 2017

Regionaal preventieprogramma 
sociaal domein/volksgezondheid

GVVP 2012-2020

Economische beleidsvisie

Regionale uitvoeringsagenda 
duurzame energie

Duurzaamheidsagenda

Uitvoeringsplan VANG 2016-2020

Regionaal afsprakenkaders detailhandel & 
Plattelandsontwikkeling

Programma Wonen

Programma Positieve Gezondheid

Programma Bedrijvigheid en 
Bereikbaarheid

Programma Duurzaamheid

Programma Detailhandel en 
Vrijetijdseconomie 

Voorbeelden



Opgave om uit te werken in toekomstvisie Opgaven om uit te werken als programma 

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

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

(Grens)overschrijdende samenwerking 
OYS ten opzichte van regio A’hoek, Twente, 
Arnhem/Nijmegen, Duitsland 

Positieve gezondheid 
(Koppeling sociaal en fysiek domein, wat kan 
fysiek domein betekenen m.b.t. thema’s als 
gezondheid en inclusie) 

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

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

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

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

 Alle vier vormgegeven vanuit onze identiteit 
en de waarden die ons drijven. 

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

 



• Wat maakt dat dit thema van belang is?

• Wat is hierin de opgave (wat zijn de ingewikkelde keuzes)? 

• Met wie heb je hier het gesprek over te voeren?
• Welke bestuurder

• Welk(e) gemeenteraadslid/leden

• Welke partners

• Welke medewerkers uit de ambtelijke organisatie

Bereid een pitch voor van maximaal 1 minuut



Afspraken maken over het vervolgproces



Meer weten?

Samen werken aan maatschappelijke prestaties

Ramstraat 27
3581 HD Utrecht
E: info@hiemstraendevries.nl
T: 030 252 37 77

Geert Lonterman
06 46 76 60 10

GL@hiemstraendevries.nl

foto

Bas Martens
06 12 68 10 48

BM@hiemstraendevries.nl


