
 Memo 

Aan: Gemeenteraad Oude IJsselstreek 

Cc:  

Van: Ria Ankersmit 

Datum: 2 juli 2020 

Kenmerk: 70034 

Onderwerp: Planning visie op landschap, natuur en groene kernen ivm corona pandemie 

 
 
Aanleiding 
Sinds half februari is in Nederland het coronavirus vastgesteld. Sinds 16 maart heeft de Nederlandse 
overheid maatregelen getroffen om deze pandemie dusdanig te laten verlopen dat ons zorgsysteem 
de zieke patiënten aan kan. Dat deze maatregelen heel belangrijk zijn voor ons allemaal is duidelijk. 
Gelukkig gaat het in Nederland goed met de bestrijding van het coronavirus en mogen we weer heel 
veel; op 1,5 meter afstand.  
Dat neemt echter niet weg dat de maatregelen effect hebben (gehad) op ons werk. Welk effect ze 
hebben op de voortgang van de ontwikkeling van de ‘visie op landschap, natuur en groene kernen’ 
wordt in deze memo weergegeven. Net als een voorstel voor de planning van het visietraject. 
 
Wat kon niet? 

• De werksessies met B&W en de raadscommissie in maart zijn niet doorgegaan. Deze sessies 
hadden als doel om een terugkoppeling te geven op het proces, de informatie opgehaald bij 
de klankbordgroep en de inwonersavonden en om de eerste aanzetten tot de visie te 
bespreken.  

• De werksessie met de klankbordgroep en de informatieavond voor inwoners in april zijn niet 
doorgegaan. Deze avonden hadden als doel om een terugkoppeling te geven op het proces 
en de eerste bouwstenen van de visie aan de hand van de informatie die is opgehaald bij de 
leden van de klankbordgroep en de eerste informatieavonden in februari. 

• De beraadslaging en besluitvorming in mei en juni over de (concept) visie op landschap, 
natuur en groene kernen door de raadscommissie Fysieke Leefomgeving en gemeenteraad 
zijn niet doorgegaan.  

 
Wat kon wel, in digitale vorm? 

• De werksessie met B&W is digitaal uitgevoerd in 2 vergaderingen in de 2e helft april. 

• De werksessie met de klankbordgroep is digitaal uitgevoerd in mei. Voor de klankbordgroep 
leden was dit nieuw. Niet ieder klankbordgroep lid vond dit een prettige werkvorm omdat de 
interactie toch echt anders is dan bij een fysieke bijeenkomst, maar met begrip en goede wil is 
dit gelukt.  

• De informatieavond voor inwoners is aangepast naar een film om de eerste bouwstenen van 
de visie te kunnen terugkoppelen. Om de visie verder aan te scherpen is bij de film een 
vragenlijst gemaakt, om inwoners te kunnen bevragen hoe men de ingeslagen koers 
waardeert. Een ieder kon de film en vragenlijst van 26 mei tot en met 2 juni bekijken en 
invullen. Dit is via de gemeentelijke kanalen, maar ook via mail en via de leden van de 
klankbordgroep zoveel als mogelijk bekend gemaakt.  

 
Waar werken we nu aan? 
De concept visie wordt geschreven (nog altijd zoveel als mogelijk) vanuit huis. Doordat bovenstaande 
(participatie)stappen meer tijd en inzet hebben gevraagd dan oorspronkelijk gepland, is er vertraging 
opgelopen. Het beschrijvende deel van de visie is -op afstand- goed uit te werken. Voor het 
kaartmateriaal en het visie-deel is dit niet zo eenvoudig. Normaal gesproken wordt een visie opgesteld 
door intensief samen te werken en samen te denken. Dit wordt nu met beeldbellen uitgevoerd. Dat is 
beperkender dan fysiek samen kaartmateriaal schetsen en ideeën uitwerken. Het kost daardoor meer 
tijd dan normaal. Door de versoepelde maatregelen nemen de opties om fysiek samen te werken weer 
toe.   
  



Voorgestelde planning 
De oorspronkelijke stappen om de ‘visie op landschap, natuur en groene kernen’ te ontwikkelen zijn 
met aanpassingen allemaal gelukt ondanks de corona maatregelen. Dit geldt niet voor de momenten 
in maart, mei en juni waarop we met de raadscommissie Fysieke Leefomgeving over de ‘visie op 
landschap, natuur en groene kernen’ zouden spreken. Het voorstel is om deze momenten opnieuw te 
plannen. Dit geldt echter voor meerdere onderwerpen en, ook rekening houdend met deze 
onderwerpen, zal ik de agendacommissie verzoeken om deze momenten als volgt te agenderen: 
 

• Bespreking van de concept ‘visie op landschap, natuur en groene kernen’ als ‘informatieve 
beraadslaging’ met de raadscommissie Fysieke Leefomgeving in haar vergadering van 14 
oktober. 

• Besluitvorming over de ‘visie op landschap, natuur en groene kernen’ in de raadscyclus van 
januari 2021. 

 


