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Geachte raadsleden,
Op 30 januari j.l. is in een politieke markt het plan van aanpak omgevingsvisie Buitengebied
besproken. Wij hebben de opmerkingen van uw raad ter harte genomen en het plan van aanpak op
onderdelen bijgesteld. Ook is een nadere duiding gegeven aan een aantal begrippen uit het plan
van aanpak. Als bijlage is de bijgestelde planning toegevoegd.
Per fase een plan van aanpak
Gedurende het opstellen van de omgevingsvisie voor het buitengebied zal dit proces worden
gemonitord en geëvalueerd. Aanpassingen en verbeteringen nemen we mee in het plan van aanpak
dat aan uw raad ter vaststelling wordt aangeboden voor de volgende fase van de omgevingsvisie.
Afstemmen met de gemeenteraad
Zoals in de politieke markt is besproken willen wij de raad nadrukkelijk betrekken bij de
totstandkoming van de omgevingsvisie. Om die reden hebben wij ‘informeren’ van de
gemeenteraad aangepast in ‘afstemmen’ met de gemeenteraad. Ons voorstel is om dit te doen in
de vorm van een beeldvormende politieke markt die circa anderhalf uur in beslag zal nemen.
Kader
Het kader zal bestaan uit wettelijk beperkingen (bijvoorbeeld de omgevingsverordening van de
provincie Overijssel) én doelen (wat willen we bereiken). Het formuleren van doelen geeft een
positieve insteek voor de rest van het proces, waarbij we met de samenleving gaan samenwerken.
Door gezamenlijke doelen te verwoorden, kunnen op basis hiervan op natuurlijke wijze de integrale
thema’s voor de toekomst (stap 2) worden geformuleerd.
Het product dat na stap één en twee wordt opgeleverd zal bestaan uit een kaart waarop de
wettelijke beperkingen duidelijk zichtbaar zijn en de doelen worden beschreven. De integrale
thema’s voor de toekomst maken ook onderdeel uit van het product.
Wij stellen voor het kader en de thema’s voor de toekomst, na voorafgaand overleg met uw
gemeenteraad in een beeldvormende markt, ter vast stelling aan u voor te leggen. Op dat moment
kunt u een besluit nemen of u met het product kunt instemmen en wij hiermee de co-creatie fase
in kunnen gaan.
Hieruit volgt dat het besluitmoment van stap 1 naar stap 2 verschuift. Hiermee denken wij
tegemoet te komen aan uw zorg en geven wij uw gemeenteraad de mogelijkheid mee te beslissen
over de thema’s voor de toekomst. Voor de goede orde merken wij nog op dat het plan van aanpak
onderdeel uitmaakt van de pilot Buitengebied en het proces dus gaandeweg zal (kunnen) worden
bijgesteld / uitgewerkt.
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overleg kerngroep
overleg werkgroep
opstellen concept kader
startbijeenkomst participanten
afronden definitief kader
besluitvorming stuurgoep
besluitvorming college
afstemmen gemeenteraad
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. overleg stuurgroep
. Participatiebijeenk.
. verwerking input
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. besluitvorming
college
. besluitvorming
gemeenteraad
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overleg kerngroep
overleg werkgroep
participatiebijeenkomst 1
verwerken input tot scenario's
participatiebijeenkomst 2
uitwerken scenario's
participatiebijeenkomst 3
voorkeurscenario
besluitvorming stuurgroep
besluitvorming college
afstemmen gemeenteraad

. overleg kerngroep
. overleg werkgroep
. particiaptiebijeenkomst
. verwerken input tot een ontwerp
omgevingsvisie Buitengebied
. besluitvorming stuurgroep
. besluitvorming college
. afstemmen gemeenteraad
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ter inzage leggen ontwerp omgevingsvisie
overleg kerngroep
overleg werkgroep
informatieavond
beantwoorden zienswijzen
eventuele wijzigingen doorvoeren
besluitvoering stuurgroep
besluitvoering college
besluitvorming gemeenteraad
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