
 

 

Memo 
 Aan Presidium 

 Van Wethouder Sietske Klein – de Jong 

 Datum 21 juni 2021 

 Onderwerp Raad betrekken bij inhoud Omgevingsvisie 

  

 
 
 
Aanleiding 

Zoals bekend werken we momenteel hard om nog deze raadsperiode een Omgevingsvisie 1.0 ter 

vaststelling aan de Raad voor te leggen. Hiervoor hebben we onlangs bureau RUIMTEVOLK 

aangetrokken. Het bureau adviseert (o.a.) om de raad intensiever bij het traject tot vaststelling te 

betrekken. Ik geef u daarom in overweging een (digitale) klankbordgroep in te stellen waarmee, 

aanvullend op de reguliere informatiemomenten, van gedachten kan worden gewisseld over de 

Omgevingsvisie 1.0 voor onze gemeente. 

 

Toelichting 

Op 24 november 2020 heeft de gemeenteraad van West Betuwe het plan van aanpak voor het 

opstellen van de Omgevingsvisie 1.0 voor West Betuwe vastgesteld. Onlangs is RUIMTEVOLK 

geselecteerd om de gemeente hierbij zowel inhoudelijk als procesmatig te begeleiden, met als doel 

om nog deze raadsperiode tot een Omgevingsvisie 1.0 te komen. Het is een mooie, maar spannende 

uitdaging om de Omgevingsvisie op te stellen en tijdig ter besluitvorming aan te bieden.  

 

Voor een gedragen visiedocument is het wenselijk zowel de samenleving als de gemeenteraad in alle 

fasen goed te betrekken bij de inhoud van de omgevingsvisie. De ervaring leert namelijk dat er –

ondanks veel recent geharmoniseerd beleid in West Betuwe en de integrale blik die hierbij al is 

gehanteerd- in een omgevingsvisie veel discussies van politiek belang samenkomen. Denk aan 

vraagstukken op gebied van woningbouw, leefbaarheid, energietransitie, mobiliteit en de toekomst van 

de landbouw. Thema’s waarin soms afwegingen moeten worden gemaakt, waar dilemma’s bij 

optreden, maar waartussen ook op gebiedsniveau koppelingen kunnen worden gelegd. De 

omgevingsvisie is niet voor niets daarmee een instrument van de raad waarmee hij richting kan geven 

op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling  van de kernen en het buitengebied.  

 

Voor de samenleving is reeds een participatietraject voorzien. Dit traject wordt in bijgeschaafde vorm 

uitgevoerd na de zomervakantie en de raad zal daarover vroegtijdig worden geïnformeerd. In het 

bovengenoemde plan van aanpak komt de betrokkenheid van de raad tijdens het ontwikkelproces wat 

minder aan de orde. Tegelijkertijd is een sterke betrokkenheid van de raad van essentieel belang voor 

een sterke en breed gedragen omgevingsvisie, en om het ontwikkelproces zo gesmeerd mogelijk te 

laten verlopen. Vanuit die gedachte doe ik het volgende voorstel:  

 

- Op 5 oktober 2021 is reeds een beeldvormende bijeenkomst gereserveerd voor de 

Omgevingsvisie. We leggen dan de eerste opzet van de omgevingsvisie voor en reflecteren op 
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ambities, strategische (gebieds)opgaven en keuzes. Ook verkennen we ideeën en opvattingen 

over de sturingsfilosofie.  

- Naast deze beeldvormende bijeenkomst zullen we de raadsleden actief uitnodigen om deel te 

nemen aan de brede bijeenkomsten met inwoners en ondernemers die we na de 

zomervakantie over de omgevingsvisie organiseren.  

- Om tijdig ambities af te stemmen en keuzes en dilemma’s voor te kunnen leggen, en als 

investering in een soepele besluitvorming in februari (nodig om de strakke planning te kunnen 

halen),  stellen ik voor om deze zomer en dit najaar op 2 of 3 extra momenten met een 

afvaardiging van raadsfracties bijeen te komen. Daarbij denk ik aan een informele werkwijze, 

bijvoorbeeld in de vorm van een klankbordgroep. Een formele raadswerkgroep is daarvoor niet 

nodig en vraagt bovendien van alle betrokkenen relatief veel tijd en energie.  

 

Verzoek 

Concreet vraag ik om te overwegen een (digitale) klankbordgroep vanuit de raad in te stellen waarmee, 

aanvullend op de reguliere informatiemomenten, van gedachten kan worden gewisseld over de opzet 

en inhoud van de Omgevingsvisie 1.0 voor West Betuwe. 

 

 

 


