
Op 12 november behandelden wij in de gecombineerde commissie van uw gemeenteraad de ontwerp-Toekomstvisie. 
U heeft ons daar voorzien van feedback en input op de tekst en vormgeving van het magazine waarin de 
Toekomstvisie gevat is. In dit memo schetsen wij het vervolg op weg naar afronding van de Toekomstvisie.

Op 25 november aanstaande wordt de Toekomstvisie gepubliceerd voor inspraak. Tijdens de bespreking op 12 
november hebben wij toegezegd waar mogelijk al feedback en input te verwerken voor de inspraakversie. Gezien de 
omvang van de geleverde input en onze wens hier zorgvuldig naar te kijken hebben wij voor nu een beperkt aantal 
wijzigingen doorgevoerd. Eén van de foto’s is aangepast, wat feitelijke onjuistheden zijn gecorrigeerd, en enkele 
zinnen zijn aangepast om de bedoeling duidelijker weer te geven. Een en ander is hieronder puntsgewijs 
weergegeven. Onze reactie op, c.q. verwerking van, het overgrote deel van de feedback en input kunt u tegemoet 
zien in een reactienota die wij u na het einde van de inspraaktermijn doen toekomen. 

Op 6 januari aanstaande eindigt de inspraakperiode. De feedback en input die wij in die periode van de samenleving 
krijgen zullen wij gelijk uw feedback en input zorgvuldig beschouwen en waar nodig verwerken in de genoemde 
reactienota en de ontwerp-Toekomstvisie. Deze zal daarna ter oordeelsvormende politieke behandeling en 
vaststelling worden voorgelegd aan de gecombineerde commissie en raadsvergadering in maart. 

U stelt de Toekomstvisie vast. De bedoeling van de Toekomstvisie is, zoals eerder vermeld, te werken als onze 
omgevingsvisie onder de Omgevingswet. Een omgevingsvisie vaststellen kan echter pas als de Omgevingswet van 
kracht is. Dat is op zijn vroegst op 1 januari 2022. Het vaststellen van een omgevingsvisie moet krachtens de 
Omgevingswet gebeuren binnen 3 jaar na het van kracht worden van de wet. Met de huidige procedure is dat dus 
vóór 2025. Dat geeft ons de gelegenheid om, nadat de wet van kracht is geworden, conform de door u uitgesproken 
wens, de Toekomstvisie na enkele jaren te evalueren en bij stellen. In het proces van evalueren en bijstellen kan deze 
dan meteen officieel vastgesteld worden als onze omgevingsvisie. 

Beknopte planning

25 november Start inspraakperiode
6 januari 2021 Afsluiting inspraakperiode
Januari t/m
Februari 2021 Beoordeling en waar nodig verwerking inspraakreacties, alsmede reacties raad. Opstellen reactienota
Maart 2021 Behandeling en vaststelling Toekomstvisie in gecombineerde commissie en raadsvergadering. 
Vóór 2025 Voor het einde van 2024 evalueren we de Toekomstvisie, sturen we deze waar nodig bij, en stellen wij 

deze officieel vast als onze omgevingsvisie, krachtens de Omgevingswet.

Puntsgewijze weergave wijzigingen

Pag. 1 “Dit is geen uitvoeringsagenda, maar een blik op de toekomst” toevoegen.
Pag. 6 “Rogge” veranderen in “Tarwe”.
Pag. 7 “Bontebrug” toevoegen.
Pag. 11 Foto aanpassen.
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Pag. 27 “met een belangrijke rol voor het 
onderwijscluster in Silvolde/Terborg” 
vervangen door “met een belangrijke 
rol voor het Almende College en Anton 
Tijdink Techniekopleidingen. Hbo-onderwijs verankeren we in de regio door samenwerkingen met 
hogescholen aan te gaan.”

Pag. 28 “Ruimte voor vrije tijd” vervangen door “Recreatie en Toerisme”
Pag. 32/33 Landschapstypologie op kaart aanpassen aan huidige stand van de wetenschap.
Colofon Toegevoegd dat het om de ‘inspraakversie’ gaat, vermelden duur inspraakperiode. 
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