
Proces Toekomstvisie 2020

Inleiding
Recent hebben we u op de hoogte gesteld van het uitstel van de invoering van de Omgevingswet, onder meer als 
gevolg van de coronacrisis. De Toekomstvisie maakt onderdeel uit van het Omgevingswetproces, en heeft 
vanzelfsprekend ook vertraging opgelopen als gevolg van dezelfde crisis. Daarom zetten we in dit memo kort het 
proces dat we nog te lopen hebben op het gebied van de Toekomstvisie uiteen. Daarna geven we de planning weer 
van de momenten waarop uw raad aan zet is. Hierin is inhoudelijk zeer weinig veranderd ten opzichte van hiervoor, 
maar vanzelfsprekend is de planning gewijzigd. Deze planning leggen wij nog ter vaststelling voor aan de 
agendacommissie.
Los van dit memo, volgt na de zomer een notitie waarin wij het volledige Omgevingswetproces uiteenzetten. Dit 
proces zal vrijwel volledig in 2021 vallen. In dat jaar zullen wij frequenter met uw raad van gedachten wisselen over de 
inhoud van de Omgevingswet en alle projecten en besluiten die daaruit voortkomen. 

Proces
Op het moment van schrijven van dit memo wordt de laatste hand gelegd aan de concepttekst voor de Toekomstvisie. 
Dit gebeurt integraal over de domeinen heen, waarbij alle benodigde beleidsadviseurs betrokken zijn. Bij het opstellen 
worden we ondersteund door een externe procesbegeleider en tekstschrijver. 
In juli spreekt het college over de uiteindelijke tekst van de concept-ontwerpvisie. Deze zal u daarna toegezonden 
worden voor vertrouwelijke bespreking in een besloten werkbijeenkomst op 10 september. In juli en augustus halen 
wij tevens feedback op bij de belangrijkste (regionale) ketenpartners als ODA, Veiligheidsregio, GGD en Waterschap. 
Indien dat leidt tot dringende wijzigingen zenden wij u bijtijds een geüpdatete versie voor behandeling op 10 
september. De werkbijeenkomst zal ingeleid worden door de projectleider van het team van Wageningen University & 
Research dat de publicatie NL2120 realiseerde, en momenteel bezig is met een onderzoek naar onze Oude 
IJsselzone. Daarna behandelen we begeleid door de externe ondersteuners de concepttekst met uw raad, wij kijken 
hiernaar uit. 
In september verwerken wij de input en feedback uit de werkbijeenkomst. Op 12 november presenteren wij u op een 
raadsavond dan de definitieve versie van wat dan nog de ontwerp-Toekomstvisie heet. Uiteraard zenden wij deze van 
tevoren toe. Dit is tevens het startpunt van de feedbackperiode voor alle inwoners en ondernemers in Oude 
IJsselstreek. Zij zijn dan van harte uitgenodigd de Toekomstvisie (online) te bekijken en ons te voorzien van feedback. 
Op 6 januari 2021 sluit de officiële terinzagelegging, en starten wij met de verwerking van de feedback.
Op 10 maart 2021 kunnen wij vervolgens de definitieve Toekomstvisie aan u voorleggen ter bespreking in de 
(gecombineerde) commissie. Met als doel deze op 25 maart in de raad te kunnen vaststellen. En helemaal aan het 
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einde, in januari 2022, moet er nog eenmaal een 
besluit genomen worden. Immers op 1 januari 2022 
wordt de Omgevingswet van kracht, en pas dan kan de 
Toekomstvisie rechtsgeldig worden vastgesteld. Dit besluit is echter slechts een formaliteit. 

Planning
De planning voor het proces om gedurende dit jaar tot een definitieve Toekomstvisie te komen ziet er dan als volgt uit. 

Datum Gremium Doel
10 september 2020 Werkbijeenkomst (besloten) Het concept van de ontwerpvisie wordt vertrouwelijk 

voorgelegd en besproken, ondersteund door externe 
begeleiding. Avond ingeleid door de WUR. Ophalen van 
input en feedback door raadsleden op de concepttekst van 
de Toekomstvisie. 

12 november 2020 Raadsavond De ontwerp-Toekomstvisie wordt voorgelegd en besproken 
op een extra raadsavond. Dit is de ontwerpvisie, die 
naderhand ter consultatie aan de inwoners en ondernemers 
wordt aangeboden. 

25 november 2020 Publicatie Met publicatie op de gemeentepagina wordt de consultatie 
officieel begonnen.

6 januari 2020 Publicatie Met publicatie op de gemeentepagina wordt de consultatie 
officieel afgesloten

10 maart 2021 (gecombineerde) Commissie Na afloop van de consultatie worden eventuele punten 
verwerkt. Daarna kunnen wij spreken van de definitieve 
Toekomstvisie, die we voorleggen aan de commissie ter 
bespreking. 

25 maart 2021 Raadsvergadering Besluit ter bekrachtiging van de Toekomstvisie 
(Omgevingsvisie zoals bedoeld in de Omgevingswet). 

Januari 2022 Raadsvergadering Besluit ter definitieve vaststelling Toekomstvisie 
(Omgevingsvisie) onder de dan van kracht geworden 
Omgevingswet. 
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