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Voor u ligt het Koersdocument Omgevingswet. Het Koersdocument is ons 
kader voor de omgevingsvisie die belangrijke ingrediënten levert voor het 
omgevingsplan. De visie en het plan ontstaan in een cyclisch proces, zodat ze 
optimaal op elkaar aansluiten. Behalve de visie, maken straks ook regelgeving en 
beleid deel uit van het plan. 

In dit proces onderzoeken we ook welk vergunningstelsel het beste past bij de 
gemaakte keuzes. En hoe we moeten omgaan met toezicht en handhaving. We 
noemen dit proces het Ontwerpend Onderzoek.

Voorwoord



Inzicht in bestuurlijke keuzes
Het Koersdocument biedt inzicht in bestuurlijke keuzes 
op de onderdelen Inhoud, Proces en Gebied. Het gaat 
om globale keuzes, die we tijdens het Ontwerpend 
Onderzoek verder uitwerken. Onze keuzes worden 
geflankeerd door heldere ambities. We hebben in diverse 
raadssessies en als college gebrainstormd over doelen en 
ambities.

Tegen het licht: ontwikkelingen en beleid
De Omgevingswet vraagt om dynamische documenten, 
aanpassingsvermogen van de overheid en een 
anticiperende houding. Daarom beschrijven we de 
aankomende ontwikkelingen. Ook houden we tegen het 
licht hoe deze ontwikkelingen zich verhouden tot het 
huidige vastgestelde beleid. 

Hoe actueel is ons beleid? Zou dit met het oog op 
de toekomst wellicht aangepast moeten worden? 
En hoe kunnen we ons door de tijd heen flexibel 
opstellen, zonder dat dit uitmondt in onzekerheid en 
onduidelijkheid? Deze kritische blik heeft onze ambities 
mede bepaald.

Drie pijlers
Tijdens het formuleren van de maatschappelijke opgaven 
in de coalitieagenda, namen we drie thema’s als 
uitgangspunt. Deze zijn vertaald naar de begroting 2019 
en het meerjarenperspectief. Het gaat om Doetinchem 
Centrumstad, Sterke Samenleving en Veranderende 
Leefomgeving. Deze drie thema’s zijn ook de pijlers voor 
de inhoud van dit Koersdocument. Voor ieder thema zijn 
weer maatschappelijke opgaven geformuleerd.

Maatschappelijke opgaven 
Wij vinden het belangrijk dat het Ontwerpend Onderzoek 
maximaal aansluit bij de maatschappelijke opgaven. 
Aan de ene kant vormen deze uitvoeringsopgaven input 
voor de sessies met de samenleving. Aan de andere kant 
kunnen ontwikkelingen buiten er ook voor zorgen dat 
de opgaven moeten worden aangepast. Dit past bij onze 
visie op hoe overheid en samenleving samen bouwen aan 
hun omgeving.

Beleid op een rij
De Omgevingswet vraagt om integraal beleid. Daarom 
hebben we in 2017 het document ‘Beleid op een rij’ 
opgesteld. Dit document toont de overeenkomsten 
en tegenstrijdigheden tussen de verschillende 
beleidsterreinen. Het onderzoek heeft geresulteerd in 
zeven beleidsclusters. 

De samenvoeging van beleid helpt ons om opgaven meer 
integraal en daarmee uiteindelijk ook eenvoudiger te 
benaderen. Tegelijk mag dit niet gezien worden als de 
enige en definitieve waarheid. Tijdens het Ontwerpend 
Onderzoek zetten we ook stappen op dit terrein.

Samenwerken 
Tot slot neemt samenwerken – ook wel participatie – 
een zeer belangrijke rol in onder de Omgevingswet. 
Als gemeente juichen wij dit van harte toe. Het 
sluit aan bij onze aanpak van projecten als het 
Aanvalsplan Binnenstad, de Veentjes, de Terborgseweg, 
de West-Indische buurt en het wijkwerk. In dit 
Koersdocument leest u hoe wij bij de implementatie 
van de Omgevingswet samenwerken met inwoners en 
ondernemers.

Namens het college van burgemeester en wethouders van 
de gemeente Doetinchem, 

      Ingrid Lambregts 
      Wethouder Ruimtelijk
      Ordening
  



Kader 
Omgevingswet
In 2021 treedt de Omgevingswet in werking, inclusief alle bijbehorende regelingen. 
De Omgevingswet gaat over de fysieke leefomgeving en de activiteiten die hierop 
van invloed zijn. We hebben het dan over onder meer: 

•	 bouwwerken	en	infrastructuur.
•	 water(systemen),	bodem	en	lucht.
•	 landschappen,	natuur	en	cultureel	erfgoed.

De Omgevingswet bundelt 26 wetten tot één wet: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/omgevingswet/hoe-komt-de/26-wetten-1/ 

Ook wordt het aantal ‘algemene maatregelen van bestuur’ (AMvB’s) teruggebracht 
van ruim honderd naar vier. Aan alle wijzigingen liggen maatschappelijke doelen en 
verbeterdoelen ten grondslag. De implementatie van de Omgevingswet is daarom 
geen zuiver fysieke aangelegenheid. Samenwerking tussen het fysieke en sociaal 
domein is absolute noodzaak.



Doelstellingen 
De Omgevingswet kent verschillende doelstellingen:

1. Maatschappelijke doelen 
A Een veilige en gezonde fysieke leefomgeving    
 bereiken en in stand houden. 
B Een goede omgevingskwaliteit bereiken en in   
 stand houden. 
C De fysieke leefomgeving doelmatig beheren,    
 gebruiken en ontwikkelen, en zo de     
 maatschappelijke behoeften vervullen.

2. Verbeterdoelen 
A Het gebruiksgemak van het omgevingsrecht    
 vergroten.
B Een integrale benadering. 
C Een actieve aanpak stimuleren, via bestuurlijke   
 afwegingsruimte. 
D Processen versnellen en verbeteren.
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Gefaseerde implementatie
Binnen het kader van doelstellingen en wettelijke 
wijzigingen, is er voor gemeenten nog veel te kiezen 
als het gaat om de invulling van de wet. De gemeente 
Doetinchem kiest voor een gefaseerde implementatie.

Fase 1 (Zoek de verschillen) was vooral inventariserend. 
In fase 2 (Kleur bekennen) zijn we gestart met keuzes 
maken. Dit Koersdocument is daarvan het resultaat. 
Het Koersdocument bevat de uitgangspunten voor de 
omgevingsvisie en is het kader voor nog op te stellen 
beleid. In fase 3 (Ontwerpend Onderzoek) gaan we 
aan die omgevingsvisie werken in samenspraak met de 
samenleving. We doen dat via de methodiek Ontwerpend 
Onderzoek. 
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1.0 Ambitie
Doetinchem is een middelgrote gemeente met ruim 57.000 inwoners. De gemeente ligt in 
het westen van de regio Achterhoek en is de meest stedelijke en compacte gemeente van 
deze	regio.	In	de	stad	Doetinchem	zijn	de	meest	gebruikelijke	(regionale)	voorzieningen	te	
vinden. In het noordwesten van de gemeente ligt het dorp Wehl en in het zuidoosten het dorp 
Gaanderen. Dan hebben we ook nog de buurtschappen Langerak en IJzevoorde. Doetinchem 
kent alle problematiek van de grote stad maar ook van het buitengebied. Maar daar lopen wij 
niet voor weg. Daar waar het ingewikkeld wordt, zien wij kansen

Financieel meerjarenperspectief
Ook dit jaar is er door de gemeenteraad een begroting vastgesteld met een financieel 
meerjarenperspectief. Dit gebeurde via een geheel nieuwe opzet en op basis van drie 
inhoudelijke thema’s: Doetinchem Centrumstad, Sterke Samenleving en Veranderende 
Leefomgeving. 

De thema’s vormen de basis voor een reeks maatschappelijke opgaven. De opgaven worden in 
samenspraak met de samenleving verder ingevuld en geprioriteerd. Daarmee zetten wij een 
nieuwe stap in de participatieaanpak van Doetinchemse projecten. 

Samenwerken als kans 
De manier waarop wij samenwerken inzetten, sluit naadloos aan op de geest van de 
Omgevingswet. Wij beschouwen de invoering van de wet dan ook als een kans om 
samenwerken te verankeren in alle onderdelen van ons beleid en onze uitvoering. 

Duidelijke communicatie
Eén van de succesfactoren voor een participatieproces is duidelijke en betrouwbare 
communicatie. Mensen willen weten waar je voor staat en op de hoogte blijven van 
koerswisselingen en ‘het waarom’. In dit Koersdocument zetten wij een aantal ambities op een 
rij waarmee we richting geven aan het Ontwerpend Onderzoek. Het gaat om globale ambities 
die duidelijk zijn, maar die het vervolgproces niet dichttimmeren. 

Tijdens het Ontwerpend Onderzoek verfijnen we de ambities. Zodat ze glashelder en concreet 
op papier komen in de omgevingsvisie en hun uitwerking hebben in het omgevingsplan en 
de vervolgtrajecten. De ambities uit het Koersdocument zijn vertaald naar concrete actie- en 
aandachtspunten in de Bestuursopdracht voor fase 3. 

9
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1.1
Maatschappelijke doelen

Onze ambities zijn: 
  
1. Een goede omgevingskwaliteit
Wij onderschrijven de maatschappelijke doelen 
van de Omgevingswet: een veilige en gezonde 
fysieke leefomgeving realiseren, met een goede 
omgevingskwaliteit (kader 1a en 1b). 

Wat is omgevingskwaliteit?
Om het begrip omgevingskwaliteit te duiden, citeren 
we Peter Paul Witsen en de door hem aangehaalde Jules 
Deelder. Witsen schreef in opdracht van het College van 
Rijksadviseurs het essay ‘Waard of niet’. Hij haalde het 
citaat van Deelder aan om aan te geven dat we onder de 
Omgevingswet moeten nadenken over de manier waarop 
iemand zijn persoonlijke omgeving kan beïnvloeden. In 
de Doetinchemse context hebben we het dan vaak over 
eigenaarschap. 

Maatwerk per gebied
De omgevingskwaliteit bepalen we met elkaar. Juist 
daarom geloven wij in maatwerk per gebied, waarbij we 
het begrip ‘gebied’ als volgt definiëren: 

Het gebied is een afgebakende ruimte met een bepaalde 
samenhang waar onder leiding van een procesleider 
wordt gewerkt aan het Ontwerpend Onderzoek. 
Het kan gaan om een buurt, een wijk of om een 
samenstelling van eenheden. Uiteindelijk verdwijnen 
de tijdelijke gebiedsafbakeningen weer. Dit omdat alle 
deelvisies bij elkaar worden gebracht en verwerkt in één 
omgevingsvisie en omgevingsplan.

Anticiperen op ontwikkelingen
Wij anticiperen op ontwikkelingen die de veiligheid 
en gezondheid van onze inwoners bedreigen. Denk 
aan sociale veiligheid, verkeersveiligheid en (ervaren) 
onveiligheid door transport, opslag en gebruik van 
gevaarlijke stoffen (externe veiligheid). Wij anticiperen 
ook op de gevolgen van klimaatverandering, zoals 
droogte, wateroverlast, hittestress en bedreigingen voor 
de gezondheid zoals geluidhinder en een minder goede 
luchtkwaliteit. 

Wij krijgen te maken met een modernisering van 
het omgevingsveiligheidsbeleid en bekijken hoe we 
hierop optimaal inspelen. Dit doen we samen met de 
omgevingsdienst, veiligheidsregio en partners als de GGD 
en het Waterschap.

Normen verschillen per gebied
Volgens ons kunnen de normen verschillen waaraan elk 
gebied moet voldoen. Denk aan normen voor geluids- en 
geuroverlast, voor luchtkwaliteit en externe veiligheid. 
In het centrum vinden we een hogere geluidbelasting 
bijvoorbeeld meer aanvaardbaar dan in typische 

“Omgevingskwaliteit duidt op de integrale kwaliteit van 
ruimtes. Integraal, dus niets uitsluitend. De ondergrond noch 
de sterrenhemel. De lokale inbedding noch de internationale 

aansluiting. Schoonheid noch functionaliteit.”
Peter Paul Witsen

 “De omgeving van de mens is de medemens.”
Jules Deelder
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woongebieden. We onderzoeken bij voorkeur samen 
met ‘gebruikers’ van Doetinchem (zoals bewoners en 
ondernemers) welke normen voor hen acceptabel zijn. 

Daarbij beseffen we dat er ook ónder de wettelijke norm 
negatieve effecten kunnen optreden. Dit nemen we mee 
bij de afwegingen per gebied, dat is in het algemeen 
belang. Met deze ambitie nemen we de beleving en 
gezondheidseffecten van milieuoverlast serieus.

Klimaatverandering schept kansen
De klimaatverandering heeft gevolgen. Zo zullen er vaker 
periodes zijn van hitte en droogte, en van wateroverlast. 
Dit zien wij niet simpelweg als verschijnselen om te 
bestrijden. We zien dit ook als kansen om werk met werk 
te maken. 

Daar waar we moeten ingrijpen (zoals bij de herinrichting 
van wegprofielen of groengebieden) kan dit samengaan 
met maatregelen die ongewenste gevolgen van de 
klimaatverandering voorkomen. Wij nodigen de 
samenleving uit om mee te denken over oplossingen voor 
deze vraagstukken en moedigen innovatie aan.

Vooral inzetten als:
• kansen, en geen dictaat
• Lokt initiatieven uit
• Goed communiceren van betekenis /status kansen
• Energiedialoog nu voeren: 
 Al in gesprek over draagvlak -> 
  - Wie draagt kosten?
  - Wie heeft baten? 

Beleidkaders Omgevingsvisie

• “Stip op Horizon
  (qua ambities)
• Eerlijk over landelijke en 
  regionale strategieen

• Steeds intergraal kraken:
 win-win-win

Energiedialoog en Omgevingswet

Integraal sturen op duurzame ambities 
Ons beleid voor duurzaamheid is duidelijk over doelen 
en ambities. Wij streven naar een energieneutraal 
Doetinchem in 2030 en voeren een laagdrempelig 
uitnodigingsbeleid naar de samenleving. Tegelijk is het 
behouden en versterken van de omgevingskwaliteit een 
belangrijk doel van de Omgevingswet. 

Duurzaamheidsmaatregelen komen dan ook tot stand 
op een integrale manier. We houden rekening met 
verschillende belangen en beleidsprioriteiten, zoals meer 
biodiversiteit creëren of de vrijetijdseconomie stimuleren. 

Het integraal benaderen leidt tot meerwaarde voor 
een gebied. Met een participatieve insteek willen 
we de lasten en lusten evenwichtig verdelen over de 
betrokkenen. Net als met maatregelen voor de circulaire 
economie. Wij zien hier kansen voor waarde creatie, 
onder meer in de sociale sfeer (werkgelegenheid).

Jules Deelder
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Kwaliteit in stedenbouw voor kwantiteit
Wij spelen in op de verwachte demografische 
ontwikkelingen en kiezen voor kwaliteit in de 
stedenbouw en architectuur. We staan op termijn voor 
een sloopopgave. Ook passen we maatwerk toe bij de 
transformatie van woongebieden, winkelgebieden en 
maatschappelijk vastgoed, al dan niet in combinatie met 
nieuwbouw. Daarbij is inbreiding het uitgangspunt. En 
juist daarom is het toevoegen van kwaliteit belangrijk: 
nieuwe bebouwing levert de omgeving meerwaarde 
op en nieuwe bebouwing houdt rekening met nieuwe 
aspecten zoals duurzaamheid en biodiversiteit. Dat vraagt 
om innovatie en creativiteit. 

Openbare ruimte aantrekkelijker maken
Daar waar ruimtes ontstaan, vullen we de openbare 
ruimte aantrekkelijk in. Wij streven een omgeving na 
die uitdaagt tot meer bewegen, op ieders niveau. Ook 
realiseren we een omgeving met een belevingswaarde die 
past bij de omgeving (landschap, bebouwde omgeving, 
dichtheid, gebruik, etc.). 

In delen van onze gemeente wordt die belevingswaarde 
zo ontwikkeld dat dit bezoekers van buiten de gemeente 
aantrekt. Denk aan de binnenstad van Doetinchem. 
Of aan de delen van het buitengebied die recreanten 
(kunnen) aantrekken. Als de beleving aantrekkelijk 
is, draagt dit uiteindelijk ook bij aan een beter 
vestigingsklimaat en meer inwoners. 

Groen en groen zijn niet hetzelfde 
Bij veranderingen in de bebouwde omgeving zetten wij 
in op voldoende (bereikbaar) groen van hoge kwaliteit. 
Groen is een belevingsaspect. Het kan bijdragen aan 
het geluk en de gezondheid van velen. Wij richten de 
omgeving in samenspraak met onder meer de bewoners 
in. 

Uitgangspunt blijft dat méér groen zo moet worden 
ingezet dat het bijdraagt aan de biodiversiteit in 
bebouwde omgeving en buitengebieden en aan meer 
gezondheid in wijken en buurten. Door bijvoorbeeld 
alleen grasvelden aan te leggen, bereiken we deze 
doelen niet. 

Nieuwe toekomst agrarische sector 
In het buitengebied zien we kansen voor geïntegreerde 
landbouw. Wij voorzien een transitie van het platteland 
door schaalvergroting, verbreding, innovatie en het 
verdwijnen van agrarische bedrijven. 

Circulaire of ‘Kringlooplandbouw’ sluit aan bij 
duurzaamheid en biedt de agrariër ook nieuwe 
kansen. Het komt de biodiversiteit, bodem- en 
grondwaterkwaliteit ten goede - en op de lange 
termijn ook de landbouw zelf. Wij willen samen met 
direct betrokken ontdekken hoe we optimaal inspelen 
op deze ontwikkelingen, waarbij we tegelijk de 
omgevingskwaliteit verbeteren.

Identiteit van gebieden voorop
Wij transformeren en revitaliseren gebieden. Hierbij 
gaan we uit van de identiteit van het gebied en van de 
cultuurhistorische waarden. We stimuleren culturele 
accenten die deze identiteit benadrukken - en kijken 
uit naar culturele interventies die aansluiten op 
(maatschappelijke) ontwikkelingen. 

Educatie koppelen aan omgevingskwaliteiten 
Wij zien cultuur en erfgoed, en water en groen als 
onlosmakelijk verbonden met onderwijs. Dit willen 
we meer tot uitdrukking brengen in onze omgeving. 
Dit zegt iets over het inbedden van scholen in hun 
omgeving en het inrichten van schoolpleinen. Maar 
andersom ook over hoe jongeren en educatie bijdragen 
aan de omgevingskwaliteit. Wij dagen iedereen uit tot 
initiatieven op dit vlak.

Economische thema’s vragen om meer verknoping
Onderwijs heeft direct te maken met economische 
thema’s zoals het vestigingsklimaat, werkgelegenheid, 
innovatie en branding. Voor ons is de wisselwerking 
tussen deze economische thema’s en de 
omgevingskwaliteit van groot belang. Ook zien we in 
Doetinchem dat beiden van elkaar kunnen profiteren, dit 
speelt een rol bij steeds meer samenwerkingsverbanden. 
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Het verminderen in benodigd ruimtegebruik voor 
bedrijven en kantoren brengt kansen met zich mee 
voor andere omgevingsaspecten (water, natuur, zonne-
energie). We dagen de samenleving uit om te komen 
tot nog meer integrale oplossingen en manieren om 
functies te kunnen verbinden. Dit kan een meerwaarde 
opleveren voor de omgevingskwaliteit en daarmee voor 
het maatschappelijk belang.

Mobiliteit onderdeel van de omgevingskwaliteit 
Mobiliteit, en denk daarbij ook aan toegankelijkheid en 
digitaal verkeer, is nooit een doel op zich. Het staat altijd 
in dienst van een activiteit op een ander beleidsterrein. 
Bijvoorbeeld wonen, werken, sport, recreatie, sociale 
ontmoeting, cultuur, leisure of onderwijs. Wij willen 
dit uitgangspunt nog eens extra benadrukken bij het 
formuleren van onze ambities. Zodat mobiliteitsingrepen 
in de openbare ruimte de omgevingskwaliteit verhogen. 

Dit lukt alleen bij een integrale benadering. Alleen zo 
resulteren aanpassingen ten gunste van bijvoorbeeld 
veiligheid van fietsers óók in een prettig beleefbare 
omgeving met voldoende groen. Ook dit thema heeft 
een sterke relatie met gezondheid en duurzaamheid.

2. Maatschappelijke behoeften vervullen
Wij onderschrijven het maatschappelijk doel 
van de Omgevingswet: de fysieke leefomgeving 
doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen en 
zo maatschappelijke behoeften te vervullen(kader 
1c) . Dit vertaalt zich vooral in de manier waarop we 
samenwerken.

Sturen op doelmatig beheer 
Onze ambitie is om als overheid en samenleving samen 
te bepalen wat de belangrijkste maatschappelijke 
behoeften zijn en waar die het zwaarste wegen. Zodat 
we vervolgens kunnen sturen op doelmatig beheer. Wij 
zien hier een relatie tussen maatschappelijke behoefte en 
prioritair beleid.

Inclusieve samenleving leidt tot betrokkenheid bij de 
omgeving
Onze ambitie is ook om te komen tot een passende 
taakverdeling in het beheer van de fysieke leefomgeving. 
Meer ruimte bij de samenleving om (opgeleverde) eigen 

initiatieven te beheren, leidt tot meer tevredenheid 
en voldoening voor inwoners. Ook kan het meer 
verschillende doelgroepen actief betrekken bij hun 
omgeving. Zo bouwen we samen aan de inclusieve 
samenleving. We gaan uit van zelfredzaamheid van de 
inwoner, maar dat betekent ook dat we rekening moeten 
houden met invloeden van de omgeving. Een gezonde 
en veilige omgeving is één van de voorwaarden voor de 
zelfredzaamheid van het individu. 

Leefbaarheid meer dan fysieke herontwikkeling gebied
Wij stimuleren meervoudig gebruik en maximale 
benutting van de fysieke leefomgeving. We vinden dit 
een uitdaging, óók in bestaande situaties. Gewenste 
aanpassingen in een gebied hoeven niet altijd te leiden 
tot de (fysieke) herontwikkeling van een gebied. De 
oplossing kan ook liggen in beheersmaatregelen of 
nieuwe vormen van beheerregimes. Zo komen we tot 
veranderingen. We kijken niet langer naar de puur 
fysieke aspecten alleen, maar zoeken ook vanuit sociaal 
maatschappelijk oogpunt naar verbeterfactoren zoals 
passende voorzieningen, het elkaar (kunnen) ontmoeten 
en het beleven van de omgeving als prettig. We hebben 
de ambitie om tot een evenwichtige spreiding van 
mensen over de wijken te komen die enige vorm van zorg 
of extra aandacht nodig hebben. Denk aan beschermd 
wonen, statushouders, kwetsbare ouderen. Om dit 
te bereiken maken we hier afspraken over met onze 
partners. 
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Onze ambities zijn: 

3. Meer gebruiksgemak Omgevingsrecht
Wij onderschrijven het verbeterdoel van de 
Omgevingswet: het gebruiksgemak van het 
omgevingsrecht vergroten (kader 2a).

Eerst uitproberen, dan verbeteren 
De invoering van de wet is een jarenlang traject, 
waarbij burgers niet continu even intensief betrokken 
(willen) zijn. Toch hebben we de samenleving nodig 
om te ontdekken welke haalbare plannen ook als 
gebruiksgemak worden ervaren. 

Wij kozen voor het Ontwerpend Onderzoek als 
instrument om regelmatig met de samenleving de 
onderdelen van het omgevingsrecht te toetsen en 
onderling af te stemmen. Zo willen wij dit verbeterdoel 
realiseren.

Wij streven laagdrempeligheid na door in te steken op 
maximale toegankelijkheid van informatie, zowel digitaal 
als via persoonlijk contact. 

4. Een integrale benadering 
Wij onderschrijven het verbeterdoel: een integrale 
benadering kiezen bij de inrichting van de fysieke 
leefomgeving (kader 2b).

Integraliteit verankeren in onze werkwijze
Als eerste stap naar dit doel analyseerden we de 
beleidstukken die de fysieke leefomgeving raken. Op 
basis daarvan clusterden we het beleid (zie hoofdstuk 2). 
Dit levert al een meer integrale benadering op. 

Het is onze ambitie om hierin nog een volgende slag 
te maken. Zo wordt het mogelijk om een integrale 
vertaling van alle beleidsterreinen te laten landen in 
de Omgevingsvisie. Door consequent te werken met 
wisselende teams, gemengd qua discipline en taakvelden, 
verankeren we de integraliteit in onze werkwijze.    

5. Actieve aanpak realiseren
Wij onderschrijven het verbeterdoel: een actieve aanpak 
realiseren via bestuurlijke afwegingsruimte (kader 2c) . 

Helder en transparant zijn een doel op zich
Wij formuleren heldere doelen, zetten beslisbomen in 
en gebruiken afwegingskaders. Het Koersdocument is 
daarin de eerste stap. Ook gaan we voor transparantie bij 
alle keuzes voor de implementatie van Omgevingswet. 
Denk aan de keuze voor globaliteit of detail in de 
omgevingsvisie, voor open of gesloten normen, 
voor meer regels in het omgevingsplan met minder 
vergunningen of de omgekeerde situatie. Deregulering is 
daarbij geen doel op zichzelf, maar kan wel een uitkomst 
zijn.

Door een maximale uitwisseling van meningen en 
gedachten, zoeken we als college en raad naar de 
juiste oplossingen. Daar waar mogelijk (en passend bij 
de Doetinchemse bestuurscultuur) maken we dezelfde 
keuzes als andere regionale gemeenten. Dat levert meer 
eenvoud op voor al diegenen die met regelgeving van 
doen krijgen. 

6. Snellere en betere processen: niet altijd hetzelfde
Wij onderschrijven het verbeterdoel: processen versnellen 
en verbeteren (kader 2d). 

De implementatie van de Omgevingswet gaat min of 
meer gelijk op met een cultuurverandering in onze 
gemeente. Wij sluiten aan bij dit proces en benutten 
de ingezette koers. Deze stimuleert onder meer de 
wisselwerking tussen overheid en samenleving. Al zorgt 
dit laatste niet altijd voor een sneller proces. 

1.2
Verbeterdoelen
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2.0 Trends &
dynamiek
Hoe ontstaat een trend? 

De trend lijkt soms te ontstaan als een natuurkracht, maar bij nader onderzoek 
blijkt altijd dat menselijk handelen aan de basis staat. Het moment van 
herkenning is vaak niet te voorspellen of te verklaren. Hoe gaan we daar als 
gemeente mee om, ook met het oog op de omgevingsvisie?

Een trend kan zich elk moment openbaren en de aanleiding zijn om ingeslagen 
paden te verlaten. Naast de hele grote trends zijn er ook de kleinere trends. 
Vaak zijn dit afgeleiden van de grote trends, die ook meer gestuurd zijn. De 
samenleving organiseert de trend (on)bewust als reactie op een hype of mode.
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Als een trend wordt gesignaleerd, roept dit verschillende 
reacties op. Anticiperen, voordelen benutten, weerstand 
bieden aan zaken die als gevaar worden gezien, negeren 
en meebewegen met de ontwikkeling. 

Het aangewende gedrag levert nieuwe trends op die 
vaak meer gestuurd en beïnvloedbaar zijn dan de eerste 
trendverschijning. Denk aan de eerste reacties op de 
demografische ontwikkeling enkele jaren terug (kramp), 
waardoor er meer behoefte ontstond aan sturing op het 
volkshuisvestingbeleid. Zo’n reactie is niet direct negatief. 
Inmiddels kunnen we demografische ontwikkeling zien 
als aanjager voor nieuwe samenwerking tussen overheid 
en samenleving, dat op zichzelf ook weer een trend is. 
Voor sommigen is de vraag: heeft de demografische 
ontwikkeling wel die impact die we verwacht hadden? 

Voor het opstellen van de omgevingsvisie moeten we 
eerst trends onderkennen. Vervolgens is het zaak om een 
standpunt in te nemen over de kansen van deze trends. 
En we gaan na: welke negatieve effecten kunnen zich 
voordoen? En welke effecten zijn beïnvloedbaar?  

Hoe om te gaan met trends?

De trend in het licht van 
de omgevingsvisie

2.1

2.2

In de inventarisatiefase van de implementatie van 
de Omgevingswet (‘Zoek de verschillen’) heeft een 
daarvoor opgericht Tijdelijk Team (tt) zo’n dertig trends 
onderzocht. De verzameling trends is tot stand gekomen 
na het bestuderen van de uitgangspunten voor de 
Nationale Omgevingsvisie (NOVI), het hoofdstuk trends in 
de Structuurvisie Doetinchem 2035 (SV 2035) en trends in 
specifieke vakgebieden. 

Natuurlijk zijn er nog veel meer trends te bedenken, maar 
in deze fase gaan we uit van de geïnventariseerde trends. 
Deze trends geven een breed beeld en dekken fysieke, 
economische en sociale invalshoeken. Zo is er gekeken 
naar de mogelijke uitwerking van een trend op de 
fysieke leefomgeving en in hoeverre de overheid hierop 
inspeelt. Ook is onderzocht welke relaties de trends met 
elkaar hebben. Uiteindelijk zijn alle trends in vier clusters 
verdeeld. De belangrijkste conclusies per trend zijn 
opgenomen in onderstaande tabel. 

Bij het opstellen van de omgevingsvisie gaan we deze 
conclusies verder uitwerken. Daarbij nemen we ook een 
standpunt in over hoe om te gaan met deze trends. 

De belangijkste trends

2.3

Als overheid gaan we bepalen welke trends voor ons 
van belang zijn. Denk aan demografische onwikkeling, 
globalisering, klimaatverandering, individualisering 
en andere trends. Zodra dit helder is, kunnen we onze 
houding tegenover deze trends bepalen. In welke situatie 
gaan we afwachten, anticiperen, corrigeren of reageren? 
In dit Koersdocument zetten we een eerste stap. We 
brengen ons huidige beleid in beeld en beschrijven bij elk 
beleidscluster welke trends we signaleren. 



Relatie met fysieke 
leefomgeving

Relatie dagelijkse 
praktijk gemeente

Bevolkingsdaling, ontgroening en 
vergrijzing. 

Dit is sterk sturend geweest in beleid 
voor volkshuisvesting met gevolgen op 
diverse terreinen – uit SV 2035.

Er ontstaat meer onbebouwde 
ruimte. De bebouwde ruimte wordt 
anders gebruikt, met verschillen in de 
stad en op het platteland. 

Anticiperen op gevolgen. 

Kans: meer sturen op ontwikkeling. 

Nieuwe economische modellen en 
digitalisering – uit SV 2035.

Indirecte effecten zijn afhankelijk van 
ontwikkeling. 

Deels regionale aanpak. Denk 
aan SmartHub, dat blijvend wordt 
ingezet.

Cultuurverandering is ingezet binnen 
de gemeente. De rolverdeling is nog 
in ontwikkeling. 
Kans: gezamenlijke 
verantwoordelijkheid en 
eigenaarschap.

De invulling is minder goed te 
voorspellen.
Met als positief en negatief 
voorbeeld: België. 

Terugtredende overheid en 
netwerksamenleving. 

Hier wordt al op ingespeeld - uit SV 
2035.

Klimaatverandering en duurzaamheid. 

Dit is inmiddels een gegeven waarvoor 
deels beleid wordt gemaakt - uit SV 
2035.

Grote impact op fysieke omgeving, 
bijvoorbeeld door zonneparken en 
windmolens.

Hoe zorgen we ervoor dat we deze 
trend als positieve ontwikkeling gaan 
zien? 

Kans: duurzaamheid integraler 
benaderen. 

Kans: klimaatadaptie meer betrekken 
bij de ontwikkeling van de openbare 
ruimte.

We proberen nu te anticiperen op 
ontwikkelingen. 

Kans: meer sturing, waardoor 
leegstand uitblijft op minst 
wenselijke plekken. 

Kans: aanpak van leegstand inzetten 
om ruimtelijke of sociale opgaven op 
te lossen.

Vastgoed, relatie met de omgeving, 
transformatiekans en beleving van de 
openbare ruimte. 

Leegstand en herbestemming. 

Dit is inmiddels een gegeven dat 
samenhangt met diverse terreinen - 
uit SV 2035.

Trend
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Relatie met fysieke 
leefomgeving

Relatie dagelijkse 
praktijk gemeente

Ontstaan van een beweging naar 
een samenleving met ruimte voor 
nieuwe onorthodoxe initiatieven om 
vraagstukken op te lossen. 

Het beleid richt zich nu al op 
de inclusieve samenleving, 
toegankelijkheid, gezondheid, geluk.

Kans: dit beleid breder introduceren. 

Ouderen blijven zo lang mogelijk 
zelfstandig wonen, als het aan de 
overheid ligt. 

Vastgoed, voorzieningen, inrichting 
openbare ruimte, technologie, 
mobiliteit en veiligheid.

In het beleid is al aandacht voor 
ouderen. 
 
Kans: een bredere aanpak met 
hogere prioriteit die we positief 
benutten. 
Het regionaal beleidskader 
volksgezondheid gaat hier op in. 

Kans: de gezondheid van kwetsbare 
groepen beschermen en verbeteren. 

Voorzieningen, conditie 
van woningen, buurten en 
wijken en sociaal economische 
gezondheidsverschillen. 

Groeiende tweedeling. 

Zorgkosten zijn minder beheersbaar.  Mogelijke consequenties voor 
onderhoud van vastgoed.  

Kans: 
Kleine, particuliere zorginitiatieven.  

Kans: appel doen op gedeelde 
verantwoordelijkheid.

Nieuwe vormen van wegaanleg 
stimuleren weggebruikers voor 
veiliger gedrag. 

Normvervaging in verkeersgedrag.

Kans: pilots opzetten om te ‘oefenen’ 
met de toekomst

Nog moeilijk in te schatten. Technologische ontwikkeling wordt 
gezien als een snel naderend en deels 
onbegrijpelijk fenomeen. 

In het ‘binnenstadsproces’ wordt 
ingezet op beleving. Dit begrip 
gaat inmiddels ook over zaken als  
milieuoverlast. 

Kans: beleving inzetten als bijdrage 
aan ons welbevinden. 
Kans: Doetinchem aantrekkelijk 
maken als centrumgemeente om te 
bezoeken en om zich te vestigen.

Maximale gewaarwording van de 
fysieke leefomgeving in bijvoorbeeld 
vorm, geur, geluid en drukte.  

Toename van het belang van beleving 
- uit SV 2035. 
 

Vastgoed, inrichting van de openbare 
ruimte, bereikbaarheid, veiligheid.

Trend
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Relatie met fysieke 
leefomgeving

Relatie dagelijkse 
praktijk gemeente

Het gebruik van het landelijk gebied 
wijzigt snel. Tegelijk zijn er minder 
overheidsgelden beschikbaar. 

Veranderend gebruik vertaalt zich 
direct naar een andere fysieke 
omgeving. 

Kans: keuzes maken voor de 
functionaliteit van het landelijk 
gebied. 

Kans: anticiperen op nieuwe 
verdienmodellen in combinatie met 
eigenaarschap.

Het energieke landschap ontstaat. 
De fysieke impact is groot, maar 
afhankelijk van wat we uiteindelijk 
echt gaan doen. 

Grote impact op omgeving. Kans: integraal bekijken en waarden 
vastleggen.  

Kans: technologische uitvraag 
naar oplossingen met minder 
ruimtebeslag. 
Kans: parels oppoetsen en opnieuw 
onder de aandacht brengen.  

Minder interesse leidt tot minder 
aandacht en kwaliteit. 

Beleving van en interactie met het 
landschap verandert.

Onze vraag: waar gaat dit ten koste 
van?

Speelveld verandert (inclusie spelers en 
spelregels). 

Moeilijk in te schatten. Andere 
spelers betekent ook nieuwe ideeën. 

Kans: dicht bij de partijen kunnen 
staan. 

Urgentie voor een klimaatbestendige 
en klimaatneutrale samenleving. 

Zichtbaar aan gebouwen (zoals 
groene wanden en daken), groen, 
water en wegen.  

Kans: beleid of ontwikkelprogramma 
opzetten. 
Impact vraagt ook om gemeente 
overstijgende aanpak. 

Kans: kleinschalige 
maatwerkoplossingen zoeken. 

Voorzieningen, (buiten)activiteiten, 
semi-private locaties.

Meer verlangen naar vitaliteit, 
gezondheid, welbevinden.

Burgerparticipatie is al een gegeven, 
maar vindt nog in veel wisselende 
vormen plaats. 

Kans: leren van verschillende 
trajecten door te evalueren en te 
vergelijken. 

Moeilijk in te schatten. Een mogelijk 
gevolg: de leefomgeving wordt meer 
spontaan ingevuld. 

Burgerparticipatie als onderdeel van 
bestuur.

Trend

21



Relatie met fysieke 
leefomgeving

Relatie dagelijkse 
praktijk gemeente

Kans: 
exercities maken en innovatie 
stimuleren, bijvoorbeeld met 
prijsvragen.

Grote impact op omgevingDuurzaamheid als nieuwe standaard 
(Bakas). 
https://youtu.be/lf8bENg5HPI

50-plussers hebben steeds meer vrije 
tijd en een hoger inkomen. 

Andere vrijetijds- en 
inkomensbesteding kan leiden tot 
nieuwe (recreatieve) functies die 
zichtbaar zijn in de omgeving. 

Er is nog geen actief beleid voor 
50-plussers. 
 
Kans: 50-plussers en ouderen met 
meer inkomen faciliteren. 

Kans: oriënteren op vestigingsbeleid. Dit kan zorgen voor leegstand, 
omdat bedrijven wegtrekken. 

Mondialisering en schaalvergroting 
van de economie. 

Kans: beter inzicht krijgen in wat er 
gebeurt en hoe we daarmee omgaan. 

Andersoortige bedrijven en vastgoed, 
andere infrastructuur. 

Circulaire stromen worden zichtbaar. 

Denk aan grondstoffen, smart grid en 
financiële modellen.  

Toenemende druk op de omgeving.  Kans: keuzes maken en waardering 
op een rij zetten. 

Toenemende beschikbaarheid van 
nieuwe technologie. 

Dit kan zorgen voor verbijzondering 
van de omgeving. 

Denk aan minder gebruik van 
de wegen, minder asfalt naast 
technologische voorzieningen.

Kans: exercitie maken om in te spelen 
op innovatie. 

Kans: individualisering en creativiteit 
vertalen naar een aantrekkelijke 
fysieke leefomgeving. 

Dit kan invloed hebben op de 
verschijning van de omgeving.

Verlangen naar meer vrijheid, 
maatwerk, keuzes en diversiteit

Groot verlangen naar waardering en 
waardigheid. 

Sterk afhankelijk van uiting.  Kans: meer eigenaarschap en 
faciliteiten voor meer inzet vanuit de 
samenleving.

Directe uiting in fysieke 
leefomgeving. 

Functies vermengen, er is een risico 
op verminderende kwaliteit in de 
openbare ruimte en het landschap.  

Trend
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De analyse van de trends heeft vier clusters opgeleverd. 
Voor sommige trends ligt de koppeling met de fysieke 
leefomgeving voor de hand. Andere trends gaan 
veel meer over houding, gedrag en deelnemers. 
Die eigenschappen samen bepalen hoe de fysieke 
leefomgeving eruit komt te zien. 

De Omgevingswet heeft een integraal karakter. Daarom 
zijn de maatschappelijke en ruimtelijke invalshoeken 
samengebracht in de clustering. De uitwerking van de 
trends kan sterk verschillen voor de stad, dorpen en 
het buitengebied. Het is dus niet altijd mogelijk om op 
dezelfde manier in te spelen op de trends. 

De verschillende trends komen samen in de vier clusters:

1. De gezonde samenleving
2. Demografische ontwikkelingen
3. Duurzaamheid en klimaatverandering
4. Eigenaarschap en verantwoordelijkheden

Trendclusters

2.3

Trend Relatie met fysieke 
leefomgeving

Relatie dagelijkse 
praktijk gemeente

Kans: structuur als faciliteit 
aanbieden, zodat we als overheid 
alleen nog meehelpen bij het proces. 

Sterk afhankelijk van uiting.  Meer verlangen om minder 
gefragmenteerd én meer in relatie 
met elkaar te werken. 

Kans: bij rolbepaling overheid hier 
sterk op aansluiten. Uitgangspunten 
definiëren en meedenken in 
processen buiten.

Sterk afhankelijk van uiting.Meer verlangen naar oplossingen en 
vertegenwoordiging.  
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De gezonde 
samenleving

Nieuwe 
technologie

Behoefte aan keuze vrijheid

Verlangen naar welbevinden

Toename belang van beleving Verlangen naar 
vitaliteit

Druk op de omgeving

Duurzaamheid

Klimaatverandering

Verlangen naar 
gezondheid

Verlangen naar waardering

Verlangen naar 
vrijheid

Gebruik landelijk gebied verandert snel

Behoefte aan keuzevrijheid
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Cluster 1: de gezonde samenleving
Gerelateerde trends zijn: toename belang van beleving 
(SV 2035), klimaatverandering en duurzaamheid (SV 
2035), technologische ontwikkeling als snel naderend 
en deels ongrijpbaar fenomeen (tt), toenemende 
beschikbaarheid van nieuwe technologie (tt), 
toenemende druk op de omgeving (NOVI), snel 
veranderend gebruik van het landelijk gebied (tt), groot 
verlangen naar waardering en waardigheid (tt), meer 
verlangen naar vitaliteit, gezondheid, welbevinden (tt), 
minder overheidsgelden beschikbaar voor het landelijk 
gebied (tt), verlangen naar meer vrijheid, keuzes en 
diversiteit (tt).

Een gezonde samenleving is een samenleving waarin elk 
individu profiteert op het vlak van participatie, arbeid 
en gezondheid. Denk aan: een prettige baan, een fijne 
woning, goede opleiding, gezonde voeding en kansen 
voor sport en andere vrijetijdsbesteding. Zaken die gaan 
over het algemeen welbevinden. 

Voor de gezonde samenleving is ook belangrijk: de 
duurzame impact van frisse lucht, schoon water (milieu 
en veiligheid) en een prettige leefomgeving (groen, 
cultuur, recreatie en beleving). Investeren in een gezonde 
samenleving betekent dat er aandacht is voor de 
bijdragen aan de volksgezondheid door andere sectoren 
dan de zorg.

Investeren in een gezonde samenleving vanuit een 
opbrengstenperspectief begint met een politiek en 
maatschappelijk gesprek. Welke gedeelde waarden 
liggen ten grondslag aan de investeringen? Deze 
waarden bepalen in hoeverre burgers bereid zijn in ‘hun’ 
verzorgingsstaat te blijven investeren. De overheid is in 
dit samenspel één van de partijen. 

Duurzaamheid

tt- Tijdelijk team
SV 2035- Structuurvisie Doetinchem vastgesteld in 2013
NOVI- Nationale Omgevingsvisie
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Demografische 
ontwikkelingen

Verschillen groeien

Vergrijzing

Bevolkingsdaling

Hogere eisen 
vestigingsbeleid

Tweedeling groeit

Ontgroening

Ruimte voor initiatieven

Senioren moeten 
verzelfstandigen

Stijgende kosten zorg
Herbestemming

Leegstand

Beperking woningbouw

Banenschaarste

Nieuwe 
technologie
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Cluster 2: demografische ontwikkelingen
Gerelateerde trends zijn: bevolkingsdaling, ontgroening 
en vergrijzing (SV 2035), leegstand en herbestemming (SV 
2035), nieuwe economische modellen en digitalisering (SV 
2035), toename van het belang van beleving (SV 2035), 
hogere eisen aan vestigingsbeleid (economie), ruimte 
voor nieuwe onorthodoxe initiatieven om problemen 
op te lossen (tt), verzelfstandiging van senioren (tt), 
groeiende tweedeling (tt), zorgkosten zijn minder 
beheersbaar (tt), dreiging van structurele schaarste van 
banen in de Achterhoek (tt), ontstaan van nieuwe banen 
waarvoor mogelijk geen personeel is (tt), beperkte 
woningbouwmogelijkheden (tt), groeiende verschillen 
(NOVI), toenemende beschikbaarheid van nieuwe 
technologie (tt).

Demografie gaat niet alleen over de omvang en structuur 
van de bevolking, maar bestudeert ook ontwikkelingen in 
de tijd. Denk aan gegevens over geboortes, sterfgevallen 
en migratiestromen. 

De veranderende samenstelling en dichtheid van 
de bevolking heeft ruimtelijke en maatschappelijke 
consequenties. Deze consequenties vallen onder 
ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid. Het is de vraag in 
hoeverre prognoses feiten zijn en of prognoses leidend 
moeten zijn. Met onze ambities vertellen we daar al 
iets over. Dit onderwerp komt tijdens het Ontwerpend 
Onderzoek ook regelmatig aan de orde. 

Wij verwachten dat de volgende aspecten beïnvloedbaar 
zijn:

• de kwaliteit van woningen en de leefomgeving in   
 zijn geheel. 
• de aandacht voor Doetinchem als aantrekkelijke   
 woonstad. 
• het vestigingsmilieu voor bedrijven en de    
 werkgelegenheid. 
• nieuwe doelgroepen zoals vermogende ouderen. 
• bekende doelgroepen zoals jongeren die    
 vertrekken voor hun studie. 
• de migratiestromen binnen Doetinchem.

Voor beïnvloeding van deze aspecten komen de volgende 
thema’s aan de orde: volkshuisvesting, leegstand, 
duurzaamheid, werkgelegenheid, onderwijs, zorg, 
mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit, voorzieningen en 
diversiteit. Een integrale aanpak helpt ons om deze 
invloed te realiseren. Transformatie kan een instrument 
zijn. De aansluiting tussen lokaal en regionaal beleid is 
van belang.  

tt- Tijdelijk team
SV 2035- Structuurvisie Doetinchem vastgesteld in 2013
NOVI- Nationale Omgevingsvisie
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Duurzaamheid & 
klimaatverandering

Duurzaamheid als nieuwe standaard

Klimaatverandering en 
duurzaamheid

Schaalvergroting van de economie

Meer belang voor beleving

Toenemende druk op 
de omgeving

Zichtbare circulaire stromen

Veranderende beleving van en interactie 
met het landschap

Technologische ontwikkeling als snel naderend en deels 
ongrijpbaar fenomeen 

Snel veranderd gebruik van 
het landelijk gebied 

Minder overheidsgelden beschikbaar 
voor landelijk gebied Urgentie om te komen tot een 

klimaatbestendig en klimaatneutrale 
samenleving

Veranderend speelveld 

Ontstaan van het energieke landschap
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Cluster 3: duurzaamheid en klimaatverandering
Gerelateerde trends zijn: klimaatverandering en 
duurzaamheid (SV 2035), meer belang voor beleving (SV 
2035), veranderende beleving van en interactie met het 
landschap (tt), ontstaan van het energieke landschap (tt), 
veranderend speelveld (tt), zichtbare circulaire stromen 
(tt), duurzaamheid als nieuwe standaard (tt), urgentie om 
te komen tot een klimaatbestendig en klimaatneutrale 
samenleving (tt), technologische ontwikkeling als snel 
naderend en deels ongrijpbaar fenomeen (tt), snel 
veranderd gebruik van het landelijk gebied (tt), minder 
overheidsgelden beschikbaar voor landelijk gebied (tt), 
schaalvergroting van de economie (tt), toenemende druk 
op de omgeving (NOVI).

Een duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling 
die aansluit op de behoeften van nu, zonder dat de 
behoeften van toekomstige generaties in gevaar komen 
(VN-commissie Brundtland, 1987). 

De cluster duurzaamheid en klimaatverandering gaat 
over circulaire economie, waterberging, adaptief 
vermogen, energieneutraliteit, energieopwekking en –
gebruik. Ook raakt het de volledige fysieke leefomgeving, 
met een enorme impact op de beleving ervan. Denk aan 
het vastgoed, de plattelandsontwikkeling, de natuur 
en de cultuurhistorie. De Doetinchemse koers is: een 
energie neutrale Achterhoek in 2030. Dat standpunt 
betekent veel voor de andere clusters en de bijbehorende 
sturingsprincipes. 

Een integrale aanpak is één van de voorwaarden om de 
opgave voor duurzaamheid te laten slagen. 

Schaalvergroting van de economie

Veranderende beleving van en interactie 
met het landschap

Minder overheidsgelden beschikbaar 
voor landelijk gebied 

tt- Tijdelijk team
SV 2035- Structuurvisie Doetinchem vastgesteld in 2013
NOVI- Nationale Omgevingsvisie
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Eigenaarschap & 
verantwoordelijkheden

Toename druk op omgeving

Verschillen groeien

Burgerparticipatie

Meer tijd en inkomen 50+

Nieuwe economische 
modellen en digitalisering

Verlangen naar meer vrijheid, keuzes en diversiteit

Normvervaging 
(in verkeer)

Minder geld voor zorg

Terugtredende overheid 
en netwerksamenlevingSchaalvergroting 

economie

Verlangen naar waardering en waardigheid

Verlangen naar 
zekerheid

Mondialisering

Leegstand en herbestemming

Minder geld voor het 
landelijk gebied Verlangen naar (werk) samenhang

Nieuwe verdienmodellen
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Cluster 4: eigenaarschap en verantwoordelijkheden
Gerelateerde trends zijn: de terugtredende overheid en 
netwerksamenleving (SV 2035), nieuwe economische 
modellen en digitalisering (SV 2035), leegstand en 
herbestemming (SV 2035), minder investeringen in de 
zorg (tt), minder investeringen in het landelijk gebied 
(tt), andere vorm van democratie (tt), 50-plussers 
hebben steeds meer vrije tijd en een hoger inkomen 
(tt), verlangen naar meer vrijheid, keuzes en diversiteit 
(tt), nieuwe verdienmodellen, groeiende tweedeling 
(tt), meer verlangen naar waardering en waardigheid 
(tt), verlangen naar minder gefragmenteerd en meer in 
relatie met elkaar te gaan werken (tt), meer verlangen 
naar zekerheid, oplossingen en vertegenwoordiging (tt), 
normvervaging in verkeersgedrag (tt), burgerparticipatie 
als onderdeel van het bestuur bestuur (tt), groeiende 
verschillen (NOVI), mondialisering en schaalvergroting 
van de economie (NOVI), toenemende druk op de 
omgeving (NOVI).

Eigenaarschap is een breed begrip dat vooral te maken 
heeft met verantwoordelijkheid nemen, afspraken 
nakomen en een bijdrage leveren aan individuele, 
gedeelde of maatschappelijke opgaven. 

De gerelateerde trends gaan vooral over veranderend 
gedrag. Wat laten we los als overheid? Wat zijn nieuwe 
verdienmodellen? Wat verstaan we onder participatie 
en hoe faciliteren we dit? We kijken ook verder naar de 
toekomst. Hoeveel ruimte geven we aan community’s en 
wat is de behoefte van inwoners op dit gebied? 

Wij gaan actief aan de slag met deze trend én zoeken 
naar een ruimtelijke vertaling ervan. We zien hiervoor 
ingangen via de onderwerpen cultuur en cultuurhistorie, 
innovatie, sport. Ook zien we kansen voor het opbouwen, 
ondersteunen en uitnodigen van netwerken. 

Voor een aantal basistaken is en blijft de gemeente aan 
zet. Toch zijn er ook maatschappelijke opgaven waar de 
gemeente ook andere partijen voor nodig heeft. Op dat 
vlak komt het eigenaarschap weer om de hoek kijken. Bron: Acht factoren van eigenaarschap - Motivaction

Minder geld voor zorg

tt- Tijdelijk team
SV 2035- Structuurvisie Doetinchem vastgesteld in 2013
NOVI- Nationale Omgevingsvisie
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3.0 Inhoud
Beleid op een rij

In april 2018 is door onderzoeksbureau Wing het document ‘Beleid op een rij’ 
opgeleverd. Het onderzoek dat dit document tot stand bracht, maakte deel uit 
van de werkzaamheden in fase I van de implementatie Omgevingswet: ‘Zoek de 
Verschillen’. 

In Beleid op een rij zijn 31 beleidsdocumenten geanalyseerd die stuk voor stuk 
betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. In de analyse is gezocht naar 
gemeenschappelijke doelen bij de verschillende beleidsterreinen. Hierdoor was 
het mogelijk om beleidsvelden te bundelen en dit resulteerde uiteindelijk in acht 
beleidsclusters. In de loop van 2018 is besloten om de cluster Leegstand toe te 
voegen aan de cluster Veranderende Bevolking. Hiermee blijven er zeven clusters 
over. 

Overeenkomsten en mismatches
Beleid op een rij laat zien welke overeenkomsten er zijn en waar mismatches 
ontstaan. Waar het ene beleidsterrein ingaat op een ander beleidsterrein, 
gebeurt dat omgekeerd niet altijd of niet op dezelfde manier. Dan staan er in 
beleidsstukken verschillende dingen over een beleidsterrein die het onderwerp 
betrekken als relevant.

33
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Integraal beleid en dynamiek
De Omgevingswet gaat uit van integraal beleid. Daarom 
is de omgevingsvisie nadrukkelijk geen optelsom van 
de verschillende beleidsterreinen. Met Beleid op een 
rij zette Doetinchem de eerste stap naar een integrale 
benadering van bestaand beleid. De werksessies die 
daarna plaatsvonden, waren een mooie tweede stap. 
Deze sessies zorgden ervoor dat we beleid en opgaven 
aan elkaar konden koppelen, ter onderbouwing van dit 
Koersdocument. Maar de klus is nog niet klaar. Want na 
oplevering van het document zijn er opnieuw sectorale 
beleidsstukken opgeleverd en dat proces gaat door. 
Zeker zolang we geen handelingsperspectief hebben 
ontwikkeld in deze dynamiek. 

Onderbouwing en systematiek
Idealiter onderbouwen we de omgevingsvisie met 
integraal beleid. En hanteren we een systematiek die 
ervoor zorgt dat nieuw beleid hierop aansluit. Ook moet 
het voor elke gebruiker glashelder zijn: 

• welk beleidsonderdeel in de visie past. 
• welk onderdeel leidt tot regelgeving. 
• op welke punten er sprake is van uitvoering. 

Daarom hebben we het voornemen om een Tijdelijk Team 
‘Integraal beleid’ op te richten, dat de verdere uitwerking 
van deze klus verzorgt.

Bovenlokaal beleid
In dit Koersdocument gaan we nog niet in op bovenlokaal 
beleid. Mede omdat nog niet al het relevante beleid is 
geformuleerd. We zetten een Tijdelijk Team Omgeving 
en Stakeholders op en gaan in dat verband bekijken en 
dus samenwerkend met andere gremia bekijken wat van 
belang is voor onze Omgevingsvisie en op welke fronten 
we kunnen samenwerken. 

Samen met belanghebbenden om tafel
Wij vinden het van belang om in fase 3 samen met andere 
belanghebbenden te bekijken op welke manier we het 
beleid van andere overheden kunnen vertalen. Onder 
deze belanghebbenden vallen ook grotere organisaties, 
zoals het waterschap en de woningbouwcoöperaties. 

Over grenzen heen kijken
Tijdens deze verkenning vergelijken we de visies 
van partijen onderling. Rolverdeling is een punt van 
aandacht. De omgevingsvisie moet straks een product zijn 
dat over grenzen kijkt. Dit betekent dat er ook aandacht 
zal zijn voor grens overstijgende ontwikkelingen. We 
hebben het voornemen om een Tijdelijk Team ‘Omgeving 
en stakeholders’ op te richten. Dit team zal deze zaken 
met elkaar gaan combineren.
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Beleidclusters

3.1
Hieronder schetsen we op hoofdlijnen wat het huidige 
beleid betekent en hoe we daar mee kunnen omgaan 
bij het opstellen van de omgevingsvisie. Hiervoor is de 
verdeling in zeven clusters overgenomen. 

We gaan in op de volgende onderdelen: 

•	 Thema	
 Hier geven we aan bij welk inhoudelijk thema uit 
 de coalitieagenda en begroting de cluster het meeste  
 aansluit. 

•	 Hoofdlijn
 Hier geven we aan wat de hoofdlijn is het van het
 beleid zoals dat april 2018 is vastgesteld. Op dat 
 moment heeft de analyse plaatsgevonden. 

• Houding 
 De Omgevingswet vraagt van overheden zoveel 
 mogelijk om een ‘Ja, mits’-houding in het beleid. 
 Het doel: meer mogelijkheden creëren en ruimte  
 bieden voor initiatief van belanghebbenden. Deze 
 houding is alleen mogelijk als duidelijk is wat de   
 randvoorwaarden zijn. Bij verschillende beleidsclusters  
 is ‘Ja, mits’ nog niet het uitgangspunt, maar geldt   
 eerder ‘Nee, tenzij’. Dat kan met het gebrek aan 
 (duidelijke) randvoorwaarden te maken hebben, 
 maar ook met de opstelling (cultuur). Het Tijdelijk 
 Team ‘Beleidsuitwerking’ gaat zich over dit vraagstuk  
 ontfermen.
 
• Opgaven
 Hier geven we aan welke opgaven centraal staan 
 in het beleid zoals dat in april 2018 is opgesteld.  
 Waar mogelijk tonen we welke opgaven nog    
 ontbreken. 

•	 Raakvlak	
 In de analyse is per beleidsveld onderzocht op 
 welke beleidsterreinen nog meer wordt ingegaan. 
 Dat wordt hier zichtbaar en zegt al iets over de 
 integraliteit van het beleidsveld. 

•	 De	dynamiek:	kansen	en	dilemma’s
 Hier geven we aan waar toekomstig beleid zoal op in  
 moet gaan. Er is gekeken naar trends, ontwikkelingen  
 en zaken die eigenlijk al gebeuren, maar niet    
 beleidsmatig zijn verankerd. 

• Begroting 2019
 Veel zaken die onder dynamiek zijn benoemd, zijn   
 al in gang gezet. Dit betekent dat  werkgroepen met  
 verkenningen bezig zijn.  Soms zijn de onderzoeken of  
 acties ook al opgenomen in de begroting en het 
 meerjarenperspectief 2019. Ze worden benoemd als  
 maatschappelijke opgaven en zijn hier overgenomen  
 (alleen voor zover aanvullend op hoofdlijnen  en   
 genoteerde opgaven). De opgavenummers    
 corresponderen met de nummers in de begroting. Daar  
 zijn de opgaven uitgebreider beschreven.  
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Beleidcluster	Regiofunctie

3.2

Thema:  Doetinchem Centrumstad

Hoofdlijn: 
Doetinchem profileert zich als bruisend centrum in de 
Achterhoek. De focus ligt daarbij nu op voorzieningen, 
beleving en bereikbaarheid van de binnenstad. 
Doelen worden nagestreefd in samenwerking met de 
samenleving. 

Houding:
De opstelling binnen de huidige beleidscluster is ‘Ja mits’. 
De gemeente faciliteert en co-financiert. 
 
Raakvlak met: 
De cluster Regiofunctie is nu een item bij de volgende 
beleidsterreinen: 
• Detailhandel 
• Aanvalsplan binnenstad
• Evenementen
• Mobiliteit
• Centrumomgeving 
• Parkeren

Opgaven: 
Het huidige beleid binnen de cluster Regiofunctie richt 
zich op de volgende opgaven:   
• Profilering van de binnenstad op het thema    
 gastvrijheid.
• De binnenstad vitaal houden via verdere    
 samenwerking tussen betrokken partijen.
• Goede parkeervoorzieningen en bereikbaarheid van   
 voorzieningen, in combinatie met een prettige   
 beleving van de omgeving.
• Evenementen en tijdelijke initiatieven in de stad   
 stimuleren.

Het beleid gaat nu vooral uit van ‘Doetinchem 
als centrum van de Achterhoek’. Ambities in een 
bredere context (relatie Arnhem, Duitsland etc.) zijn 
beleidsmatig niet verankerd. Dat geldt voor meerdere 
doelen, zoals de centralisatie van de detailhandel en 
werkgelegenheidsbeleid. 

Ook is er nog geen koppeling met het thema 
milieu. De ontwikkeling van de binnenstad moet 
passen binnen de milieugebruiksruimte. Denk aan 
afspraken over verkeershinder, drukte in de stad en 
horecalawaai. Er wordt inmiddels gewerkt aan een 
agenda vrijetijdseconomie. Dat sluit mooi aan bij deze 
beleidscluster.  

De Dynamiek: kansen en dilemma’s
De Omgevingswet biedt kansen om de profilering van de 
gemeente Doetinchem verder uit te bouwen. Aan ons de 
uitdaging om te onderzoeken of we het in deze context 
alleen moeten hebben van de binnenstad. Of is er meer? 
Wat verstaan we in dit verband onder de regio? En welke 
functie(s) kan Doetinchem voor die regio hebben? 

Begroting 2019

Thema Doetinchem Centrumstad 
Opgave 1: de regionale economie als versneller. 
• werk, economie, onderwijs en maatschappelijke   
 behoeften met elkaar verbinden.
• economische versterking  sec.

Opgave 2: de (economische) agenda van Doetinchem en 
de Achterhoek verbinden met die van de provincie en de 
Euregio.

Opgave 4: goede en duurzame verbindingen realiseren 
en verbeteren voor de bereikbaarheid van Doetinchem en 
de gemeente. 

Opgave 5: de parels Doetinchem en de Achterhoek 
verbinden, als aantrekkelijk aanbod voor toeristen en 
dagjesmensen. 
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Thema Veranderende Leefomgeving
Opgave 1: Doetinchem verkleint de ecologische 
voetafdruk.
• Doetinchem en de Achterhoek hebben zich verbonden  
 aan de opgave om in 2030 energieneutraal te zijn.
• Het voornemen is om betekenisvolle stappen te   
 zetten richting een circulaire lokale economie.

Opgave 3: omgevingsvisie opstellen in samenspraak 
met de Doetinchemse samenleving. Dit gebeurt vanuit 
integrale afwegingen. 

Beleidcluster Beleving

3.3
Thema’s:  Doetinchem Centrumstad en Veranderende 
Leefomgeving

Hoofdlijn: 
Het beleid zoals dat nu is geïnventariseerd voor de 
cluster Beleving, heeft één gemene deler. Inzetten 
op een positieve beleving is één van de instrumenten 
om de minder positieve gevolgen van demografische 
onwikkeling en leegstand om te zetten in kansen. 

Houding:
De opstelling binnen dit beleid is een combinatie van ‘Ja, 
mits’ en ‘Nee, tenzij’. De keuze voor het één of het ander 
is sterk afhankelijk van het onderwerp. De gemeente stelt 
zich daarom op verschillende manieren op.

Raakvlak met: 
Voor veertien beleidsterreinen is de cluster Beleving 
een item. Het thema zou nog verder uitgebreid kunnen 
worden omdat het vrijwel alles raakt. Er is geen actueel 
cultuurbeleid. Dit maakt dat eventuele doelen op dat vlak 
hier niet in zijn meegenomen.

Opgaven: 
Het huidige beleid binnen de cluster Beleving richt zich 
op de volgende opgaven:   

• De binnenstad vitaal houden. 
• De functie van de centrumomgeving als entree van de  
 stad versterken.
• Cultuurhistorie beleefbaar maken.
• Een behoorlijk niveau van welstand (bebouwing)   
 garanderen, daar waar veel mensen komen.
• De leefomgeving vergroenen, de belevingswaarde
 van water vergroten en meer mensen in de    
 gelegenheid stellen om hiervan te genieten.
• Inspelen op nieuwe vrijetijdsconcepten.
• Milieuhinder en veiligheid- en gezondheidsproblemen  
 tegengaan.
• Specifieke opgaven buitengebied.

Bij de energietransitie (inpassing van windturbines, 
zonneparken) is expliciet aandacht nodig voor 
belevingsaspecten. Verder is er ook winst te behalen 
op integraliteit van opgaven. Opgaven binnen het 
beleidscluster Beleving kunnen een impuls bieden voor 
sociaal-economisch zwakkere buurten en gebieden. 
Zodra er bij mobiliteit wordt uitgegaan van schone en 
stille vervoersconcepten, komt dit ook ten goede aan een 
prettig beleving van de leefomgeving.  

De dynamiek: kansen en dilemma’s 
In de Omgevingswet staat een gezonde, veilige 
leefomgeving centraal. Het Rijk laat regels los op 
milieuonderdelen en daagt gemeentes uit om ambities te 
stellen. Dat schept ook kansen om de positieve beleving 
van de leefomgeving te vergroten. Hoe pakken we de 
handschoen op? 
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Onderzoeken naar de mogelijkheden voor de aanpak van 
geurhinder en fijnstof rond intensieve veehouderijen, 
kunnen mogelijk nog winst opleveren. De uitkomsten 
van de zogenaamde ‘stresstesten klimaatverandering’ 
(hitte, wateroverlast), helpen ons om keuzes te maken 
voor de aanpassingen in de openbare ruimte. Het 
creëren van win-winsituaties rondom de energietransities 
(evenwichtige verdeling van lusten en lasten) is een 
concrete uitdaging. 

De ‘plus-onderdelen’ van beleving (cultuur, evenementen) 
zijn van iedereen en tegelijkertijd van niemand. Het is 
goed om te onderzoeken: vraagt dit om meer sturing of 
moeten we juist loslaten? Komt het doel dichterbij met 
beleid? Of regelt de samenleving deze vorm van beleving  
vooral zelf? 

Begroting 2019

Thema Doetinchem Centrumstad 
Opgave 5: de parels Doetinchem en de Achterhoek 
verbinden, als aantrekkelijk aanbod voor toeristen en 
dagjesmensen.

Thema Veranderende Leefomgeving
Opgave 3: omgevingsvisie opstellen in samenspraak 
met de Doetinchemse samenleving. Dit gebeurt vanuit 
integrale afwegingen. 

Opgave 4: meer integraal (her)ontwikkelen van gebieden 
op de schaal van de leefomgeving. Bij besluitvorming 
over dit Koersdocument wordt voorgesteld om dit 
onderdeel uit te laten maken van het Ontwerpend 
Onderzoek. Hiermee worden de gebiedsvisies onderdeel 
van de omgevingsvisie, die we nog gaan opstellen. 

Beleidcluster Mobiliteit

3.4
Thema’s: Doetinchem Centrumstad en Sterke Samenleving 

Hoofdlijn: 
Het beleid dat zich richt op Mobiliteit heeft één gemene 
deler. Het is nooit een doel op zich, maar staat altijd 
in dienst van een activiteit op een andere locatie 
(bijvoorbeeld wonen, werken, sport, recreatie, sociale 
ontmoeting, cultuur, leisure en onderwijs). Mobiliteit is 
van belang om voorzieningen bereikbaar te houden. 

Houding:
De opstelling van de gemeente bij deze beleidscluster is 
doorgaans ‘Nee, tenzij’. Overheidssturing staat centraal. 
Er is beperkte sturing van onderaf. De gemeente 
financiert en is de sturende partij. Dit komt voort uit 
wettelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden bij 
de overheid. Toch is de aanbeveling om te kijken voor 
welke aspecten een meer open houding mogelijk is 
(‘Ja, mits’). Denk aan de plaatsing van laadpalen en het 
aanmoedigen van fietsverkeer. 
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Raakvlak met: 
De cluster Mobiliteit is een item voor de volgende 
beleidsterreinen: 

• Detailhandel 
• Duurzaamheid
• Toegankelijkheid 
• Parkeren
• Ruimte voor kantoren  
• Buitengebied

Opgaven: 
Het huidige beleid binnen de cluster Mobiliteit richt zich 
op de volgende opgaven:   

• Bijdragen aan een goed vestigingsbeleid (economie).
• Het centrum autoluw maken.
• Meer inzetten op fietsverkeer en duurzaam vervoer.
• Toegankelijkheid voor diverse doelgroepen    
 verzorgen, in de breedste zin van het woord.

In deze cluster is nog geen beleid opgenomen over 
de digitale mobiliteit. De introductie van glasvezel is 
bijvoorbeeld een belangrijk element en kan op heel 
veel mobiliteitsonderdelen impact hebben. Dit kan ook 
nieuwe beleidsopgaven genereren. 

De dynamiek: kansen en dilemma’s
De Omgevingswet streeft naar integraal beleid, maar 
Beleid op een rij laat zien dat verschillende zaken 
binnen de cluster Mobiliteit elkaar tegen spreken. Het 
beleid is niet altijd op integraliteit gericht. De praktijk 
pakt soms heel anders uit. De begroting 2019 richt zich 
op een aantal integrale opgaven die nog niet eerder 
geformuleerd waren vanuit mobiliteit. 

Mobiliteit is een belangrijk instrument voor de 
verbetering van het vestigingsklimaat. De vraag is hoe 
integraal dit nu al gebeurt. Welke kansen liggen er 
nog op dat gebied? En hoe kunnen er verbindingen 
gelegd worden tussen mobiliteit en andere economische 
aspecten? Bij deze vragen hoort ook een visie op de 
verschillen die er zijn tussen de bebouwde gebieden en 
het buitengebied.

Milieuaspecten en volksgezondheid worden nog 
belangrijker onder de Omgevingswet. Spelen we daar 
bij het thema mobiliteit al voldoende op in? Wellicht 
zijn er mogelijkheden om vanuit mobiliteit nog meer uit 
te gaan van beleving. En kunnen we zaken zoals hinder 
en milieuoverlast voorkomen (zoals ook benoemd bij de 
beleidscluster Beleving). Aandacht voor mobiliteit moet 
ook bijdragen aan veiligheid.

Begroting 2019

Thema Doetinchem Centrumstad 
Opgave 2: de (economische) agenda van Doetinchem en 
de Achterhoek verbinden met die van de provincie en de 
Euregio.

Opgave 4: goede en duurzame verbindingen realiseren 
en verbeteren voor de bereikbaarheid van Doetinchem en 
de gemeente.

Thema Veranderende Leefomgeving
Opgave 3: omgevingsvisie opstellen in samenspraak 
met de Doetinchemse samenleving. Dit gebeurt vanuit 
integrale afwegingen. 

Beleidcluster Duurzaamheid

3.5
Thema: Veranderende Leefomgeving

Hoofdlijn: 
De focus ligt nu op de energietransitie: de overgang 
naar een duurzame energievoorziening. De meest 
concrete doelstelling is momenteel: Doetinchem 
energieneutraal in 2030. Dit doel bereiken we via 
verregaande energiebesparing, inzet van duurzame 
warmte (alternatieven voor aardgas) en duurzame 
energieopwekking. 
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Houding:
De opstelling bij deze beleidscluster is ‘Ja, mits’. De 
gemeente is verbinder en stimulator van particuliere 
initiatieven (onder meer door financiële prikkels) en voert 
de regie over taken die vanuit het Rijk naar gemeenten 
worden doorgeschoven.

Raakvlak met: 
De cluster Duurzaamheid is een item voor de volgende 
beleidsterreinen:
• Volkshuisvesting 
• Cultuurhistorie/ (cultuur)
• Water 
• Bodem 
• Bomen  
• Buitengebied
• Mobiliteit 
• Groen

Opgaven: 
Het huidige Duurzaamheidsbeleid richt zich op de 
volgende opgaven: 
• De duurzame samenleving.
• Duurzaam verbinden.
• Klimaatadaptatie: weerbaar bij hittestress, droogte 
 en wateroverlast
• Circulaire economie en kringlooplandbouw 

Het duurzaamheidsbeleid omvat de terreinen ‘energie’, 
‘natuur’, ‘klimaat’, ‘circulaire economie’ en ‘mobiliteit’.

In de coalitieagenda 2018-2022 zijn klimaatadaptatie en 
circulaire economie als opgave beschreven. Hiermee heeft 
dit nog geen plek in bestaande beleidsstukken gekregen, 
maar de onderwerpen hebben wel duidelijk aan 
betekenis gewonnen. In de praktijk wordt momenteel 
ook nagedacht over duurzame oplossingen voor 
afvalstoffen en het verwerken naar restproducten. 

De dynamiek: Kansen en dilemma’s
Aardgasloos bouwen is sinds 1 juli 2018 bij wet geregeld. 
Dit heeft consequenties voor het takenpakket van de 
gemeente. Voor nieuwbouw van woningen hoeft de 
gemeente niet sturend op te treden. Voor het aardgasvrij 
maken van de bestaande bebouwing ligt zowel een 
sturende als faciliterende rol voor de hand. We staan 
nog aan het begin van dit traject en hier zijn nog geen 
beleidsuitspraken over gedaan.

Rijk en provincie leggen meer dan voorheen de nadruk 
op klimaatadaptatie en circulaire economie. Het 
onderwerp circulaire economie krijgt ook op regionaal 
niveau aandacht. En kringlooplandbouw wordt als 
nieuwe ontwikkeling aangemoedigd. Deze manier van 
landbouw bedrijven kan een positief effect hebben op 
bodemkwaliteit, grondwaterkwaliteit, volksgezondheid 
en dierenwelzijn.

Begroting 2019

Thema Veranderende Leefomgeving
Opgave 1: Doetinchem verkleint de ecologische 
voetafdruk.
• Doetinchem en de Achterhoek hebben zich verbonden  
 aan de opgave om in 2030 energieneutraal te zijn.
• Het voornemen is om betekenisvolle stappen te   
 zetten richting een circulaire lokale economie. 
 
Opgave 2: transitie van de woningvoorraad en het 
woningbouwprogramma herijken, waaronder verkenning 
van het spanningsveld tussen verduurzamen van de 
woningvoorraad versus sloop. 

Opgave 3: omgevingsvisie opstellen in samenspraak 
met de Doetinchemse samenleving. Dit gebeurt vanuit 
integrale afwegingen. 

Thema Doetinchem Centrumstad 
Opgave 4: goede en duurzame verbindingen realiseren 
en verbeteren voor de bereikbaarheid van Doetinchem en 
de gemeente.
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Beleidcluster Veranderende 
Bevolking

3.6

Thema: Veranderende Leefomgeving en Sterke 
Samenleving

Hoofdlijn: 
Het beleid zoals dat er nu ligt en zich op de veranderende 
bevolking richt, heeft één gemene deler. De Achterhoek 
is vastgesteld als krimpregio en vergrijzing is een 
onomkeerbare trend. De gemeente Doetinchem gaat 
hier in het vastgestelde beleid ook vanuit. De gemeente 
heeft maatregelen genomen waardoor ze het stuur 
stevig in handen kan houden, daar waar het gaat om het 
toevoegen van woningen. 

Houding:
De opstelling van de gemeente is op de hoofdlijn ‘Nee, 
tenzij’, maar schuift op naar ‘Ja, mits’. De gemeente 
treedt op als sturende en verbindende partij. 

Raakvlak met: 
De cluster Veranderende Bevolking is een item voor de 
volgende beleidsterreinen: 
• Volkshuisvesting 
• Cultuurhistorie/ (cultuur)
• Aanpak leegstand 
• Detailhandel
• Sport 
• Buitengebied
• Mobiliteit

Opgaven: 
Het huidige beleid binnen de cluster Veranderende 
Bevolking richt zich op de volgende opgaven:
• Sturen op kwaliteit van de woningvoorraad
• De beheersbaarheid van woningbouwaantallen   
 (omwoningleegstand op de langere termijn te   
 voorkomen).
• Leegstand terugdringen (nu alleen nog niet-wonen).
• Inspelen op overschot winkels en maatschappelijk   
 vastgoed (bijvoorbeeld door transformatie).
• Zelfstandig wonen langer mogelijk maken.
• De garantie van een bijpassend voorzieningenniveau  
 in veranderende situaties.
• De bevordering van vitaliteit van ouderen, door   
 deelname aan activiteiten.
• Specifieke opgaven buitengebied.

Het accent in opgaven verschuift snel naar meer aandacht 
voor inbreiding van toekomstbestendige woningen van 
hoge kwaliteit. Bij voorkeur in de plaats van bebouwing 
van lage kwaliteit of door herbestemming. 

De dynamiek: kansen en dilemma’s
Door het beleid van de herziene woningbouwstrategie 
heeft de gemeente het stuur op de nieuwbouwproductie 
van woningen weer goed in handen. We kunnen niet 
meer overvallen worden door plannen waar geen 
behoefte aan is en die niet waren voorzien, maar kunnen 
nu sturen op kwaliteit. De Nee-tenzijhouding kunnen 
we daarom vervangen door een Ja-mitshouding. We 
werken mee aan plannen waar echt behoefte aan is. We 
maken nieuwe afspraken met de regio en de provincie, 
waarbij de aantallen niet meer allesbepalend zijn, maar 
waarbij de aangetoonde behoefte leidend wordt voor 
het doorgaan van projecten of voor het meewerken aan 
nieuwe initiatieven. Daardoor kunnen we inspelen op 
de gelukkig weer toenemende vraag van Doetinchemse 
woningzoekenden.

We realiseren ons dat we een grote opgave hebben om 
bestaande woningen te transformeren, die straks niet 
meer voldoen aan de gewenste kwaliteit op het gebied 
van comfort, duurzaamheid en betaalbaarheid. 
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Volgens de prognoses zal er op termijn een overschot aan 
vastgoed ontstaan. Er ligt een enorme uitdaging om daar 
nu al op te anticiperen en na te denken over sloop- en of 
transitiebeleid. 

Heel actueel is de vraag hoe we herstructurering kunnen 
benutten om duurzame concepten te ontwikkelen en 
te implementeren. En dan hebben we het dus over veel 
meer dan woningen alleen. Een herstructurering raakt al 
het vastgoed en de trend om winkels en maatschappelijk 
vastgoed geschikt te maken voor andere functies is 
ook tot Doetinchem doorgedrongen. De kwaliteit in 
combinatie met betaalbaarheid van woningen wordt 
steeds belangrijker. Naar verwachting zullen steeds 
meer huishoudens in de toekomst te maken krijgen met 
energiearmoede: meer dan 10% van het besteedbaar 
inkomen zal naar energielasten gaan en nee zeggen in de 
verduurzamingopgave is  geen optie. 

Begroting 2019

Thema Veranderende Leefomgeving
Opgave 2: transitie van de woningvoorraad en het 
woningbouwprogramma herijken, waaronder verkenning 
van het spanningsveld tussen verduurzamen van de 
woningvoorraad versus sloop. 

Opgave 3: omgevingsvisie opstellen in samenspraak 
met de Doetinchemse samenleving. Dit gebeurt vanuit 
integrale afwegingen. 

Thema Doetinchem Centrumstad 
Opgave 1: de regionale economie als versneller. 
• werk, economie, onderwijs en maatschappelijke   
 behoeften met elkaar verbinden.
• economische versterking sec.

Opgave 4: goede en duurzame verbindingen realiseren 
en verbeteren voor de bereikbaarheid van Doetinchem en 
de gemeente.

Thema: Sterke Samenleving

Hoofdlijn: 
Ondanks de veelheid aan betrokken terreinen, sluit het 
beleid onderling goed op elkaar aan. De gemene deler 
is de wens om iedere Doetinchemmer in staat te stellen 
mee te doen. Daar waar het kan is de doelstelling om 
zelfredzaamheid te stimuleren. 

Houding:
De opstelling van de gemeente in dit beleidscluster is ‘Ja, 
mits’. De gemeente financiert deels, zet haar netwerk in 
en faciliteert. 

Raakvlak met: 
De cluster Inclusieve samenleving is een item bij de 
volgende beleidsterreinen: 
• Volkshuisvesting 
• Sociaal domein
• Toegankelijkheid 
• Duurzaamheid 
• Sport 
• Groen
• Mobiliteit 
• Cultuurhistorie/ cultuur
• Opvang en bescherming

Beleidcluster Inclusieve 
Samenleving

3.7
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Opgaven: 
Het huidige beleid binnen de cluster Inclusieve 
Samenleving richt zich op de volgende opgaven:   

• Bijdragen aan een positieve gezondheid van de   
 inwoners van Doetinchem. 
• Een betere samenwerking tussen verschillende   
 partijen in Doetinchem stimuleren. 
• Initiatieven uit de buurt voor de fysieke en/ of   
 sociale leefomgeving ontplooien.

De dynamiek: kansen en dilemma’s
Het is nog een uitdaging om meer regie te krijgen 
op de combinatie ruimte en functie daar waar het 
voorzieningen voor de zorg betreft. Terwijl het 
functionele aspect nu vaak uitgangspunt is, zou in de 
geest van de Omgevingswet ook structureel gekeken 
moeten worden naar aspecten als omgevingskwaliteit en 
behoefte in de omgeving.

Her en der ontstaan steeds meer bewonersinitiatieven. 
Het is nog niet altijd voor alle partijen duidelijk wat 
ieders rol is. Elke keer moeten we er bewust over 
nadenken wat onze opstelling en rol is. Hoe flexibel wij 
zijn? En durven we los te laten? GD 2020 - de visie op 
het functioneren van onze organisatie - doet hier zeker 
uitspraken over. Maar de echte uitwerking vindt plaats in 
de praktijk. En dat is nog iedere dag een uitdaging. 

Bij diverse beleidsterreinen ligt er nog een uitdaging 
om tot meer integraliteit en verknoping te komen. Een 
voorbeeld is de kans om de aandacht voor 
een circulaire economie te benutten om mensen met 
afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen.

Begroting 2019

Thema Sterke Samenleving
Opgave 1: preventie versterken.
Opgave 3: inwoners voeren zo lang mogelijk zelf de regie  
over hun eigen bestaan.
Opgave 4: (financiële) zelfredzaamheid en uitstroom naar 
werk vergroten.

Thema Veranderende Leefomgeving
Opgave 2: transitie van de woningvoorraad en het 
woningbouwprogramma herijken, waaronder verkenning 
van het spanningsveld tussen verduurzamen van de 
woningvoorraad versus sloop.  

Opgave 3: omgevingsvisie opstellen in samenspraak 
met de Doetinchemse samenleving. Dit gebeurt vanuit 
integrale afwegingen. 

Thema Doetinchem Centrumstad
Opgave 1: de regionale economie als versneller. 
• werk, economie, onderwijs en maatschappelijke   
 behoeften met elkaar verbinden.
• economische versterking sec.

Beleidcluster Gezonde 
Samenleving

3.8

Thema: Sterke Samenleving en Veranderende 
Leefomgeving

Hoofdlijn: 
De gezonde samenleving gaat alle burgers van 
Doetinchem direct aan. Maatwerk moet de haalbaarheid 
van onze doelstellingen vergroten. De burgers zijn deels 
zelf verantwoordelijk voor het wel of niet behalen van de 
doelen. 

Houding:
De opstelling van de gemeente is ‘Ja, mits’. De gemeente 
schept condities en faciliteert.
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Raakvlak met: 
De cluster Gezonde samenleving is een item bij de 
volgende beleidsterreinen: 
• Volksgezondheid 
• Sociaal domein 
• Buitengebied
• Jeugd 
• Geluid 
• Drugs
• Sport 
• Groen 
• Bomen

Opgaven: 
Het beleid binnen de cluster Gezonde Samenleving richt 
zich op de volgende opgaven:   
• Een positieve gezondheid voor burgers realiseren. 
• Preventiemaatregelen nemen voor specifieke    
 doelgroepen.  
• De leefomgeving vergroenen als compensatie voor   
 andere verschijnselen, zoals potentiële overlast van   
 geluid en geur.
• Verschillende doelgroepen stimuleren om (meer) te   
 bewegen.
• Specifieke opgaven buitengebied.

Binnen dit thema is er een kans om sociaal en fysiek bij 
elkaar te brengen. De beleidsterreinen zijn nu nauwelijks 
op elkaar afgestemd. Zo is er geen beleid voor geur en 
luchtkwaliteit, anders dan de huidige rijksregels. 

De dynamiek: kansen en dilemma’s
Volksgezondheid wordt heel belangrijk onder de 
Omgevingswet. Hoe gaan we daarmee om? Is het al voor 
iedereen duidelijk welke terreinen volksgezondheid 
beslaat? Het is noodzakelijk om het item breed onder de 
aandacht te brengen. Het wordt een uitdaging om tot 
een gedragen beleid te komen. Dat geldt ook voor de 
keuzes die we moeten maken, bijvoorbeeld over welke 
gezondheidsnormen we gaan toepassen. 

Het beleid binnen deze cluster is regionaal bepaald. We 
moeten nog gaan uitvinden of dit beleid voldoende is om 
te komen tot een vertaling naar het omgevingsplan. 

Begroting 2019

Thema Veranderende Leefomgeving
Opgave 2: transitie van de woningvoorraad en het 
woningbouwprogramma herijken, waaronder verkenning 
van het spanningsveld tussen verduurzamen van de 
woningvoorraad versus sloop. 

Opgave 3: omgevingsvisie opstellen in samenspraak 
met de Doetinchemse samenleving. Dit gebeurt vanuit 
integrale afwegingen. 

Thema Doetinchem Centrumstad
Opgave 4: goede en duurzame verbindingen realiseren 
en verbeteren voor de bereikbaarheid van Doetinchem en 
de gemeente.
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Participatie

4.1
Het begrip participatie wordt door overheden op 
verschillende manieren gebruikt. Als wij in dit 
Koersdocument schrijven over participatie, dan doelen 
we op mee-weten, meedenken en meedoen. Dat 
betekent soms ook dat de samenleving meebeslist. 
Bijvoorbeeld bij het opstellen van de omgevingsvisie, 
het omgevingsplan en het inrichten van een stelsel 
voor vergunningverlening, handhaving en toezicht. De 
uiteindelijke besluitvorming ligt bij de gemeenteraad.  

De Omgevingswet is zo breed, dat één vorm van 
communicatie of participatie niet volstaat. Elk onderwerp 
heeft maatwerk nodig. Onze uitdaging is om voldoende 
creativiteit te tonen, zodat we de meest optimale vormen 
ontdekken en gebruiken. 

Initiatiefnemers aan zet
De Omgevingswet stelt ook dat initiatiefnemers voortaan 
de omgeving zélf moeten betrekken bij hun plannen. Zo 
is een participatieverslag een vereiste bij het indienen 
van een vergunningaanvraag. Welke (faciliterende) rol de 
gemeente hierin gaat spelen, is nog onduidelijk. 

Uitgangspunten voor optimale participatie
Als het gaat om participatie, zijn de volgende 
uitgangspunten van belang: 

1. Drie sociale verbanden
Elke gemeenschap heeft verschillende sociale 
verbanden met elk heel eigen communicatie- en 
participatiebehoeften. De manier waarop ze geordend 
zijn, resulteert in een eigen karakter. Hiermee houden 
we rekening in de communicatie. Zo gaan we aan de slag 
met: 

1.a. Hiërarchische verhoudingen 
Besturen en wettelijke instanties moeten formeel 
betrokken en geconsulteerd worden. Zo kunnen zij waar 
nodig hun autoriteit en bevoegdheid uitoefenen.  

1.b. Netwerken
Er is een veelheid aan relaties die instituties op basis van 
gelijk(waardig)heid in netwerkvormen onderhouden, 
zodat zij tijdig bij relevante zaken betrokken raken. Wij 
zoeken de netwerken op.

1.c. Publiek
De grootste van deze drie is het (grotendeels 
ongeorganiseerde) publieke, sociale weefsel. Het is 
ook de meest dynamische en fluctuerende. In feite 
zijn wij allemaal publiek, voor zover wij (buiten de 
georganiseerde verbanden van 1.a en 1.b) de individuele 
verwachting koesteren om door ‘het systeem’ naar 
behoren geïnformeerd en gehoord te worden.

Erkenning en betrokkenheid
Deze drie sociale verbanden behoeven erkenning 
en betrokkenheid, die recht doet aan hun specifieke 
karakters. Wij gaan graag de uitdaging aan om de 
communicatie en participatie vooral ook vanuit al die 
weefsels te organiseren. Dus met betrokken smaakmakers 
uit de drie weefsels van de samenleving. Daarvoor bieden 
de punten hieronder enkele handvatten.
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2. Drie invalshoeken
Zoals gezegd gaat de Omgevingswet over een heel 
breed terrein. Dat betekent dat één onderwerp vanuit 
verschillende invalshoeken belicht kan worden. Wij zien 
dit als krachtenspel tussen de drie punten die steeds 
terugkomen. Samen vormen deze punten een driehoek:
• Proces (wanneer moet wat, door wie en hoe    
 worden gedaan?).
• Thema (over welke onderwerp(en) hebben we   
 het?).
• Gebied (waar speelt wat?).

Alle drie de punten behoeven steeds het juiste contact 
met degenen die het betreft. In gebiedszaken verdient 
het bijvoorbeeld extra alertheid om alle bewoners te 
betrekken. Bij specifieke onderwerpen zoals bijvoorbeeld 
duurzaamheid is extra alertheid voor wat betreft 
doelgroepen logisch. De dynamiek tussen deze punten 
vraagt om permanente flexibiliteit.

3. Concreet
Welke communicatie- en participatievorm we ook 
gebruiken, de eerste vraag is altijd: waar gaat het 
nou precies over? We benoemen onderwerp, gebied 
en doelgroep en vullen dit aan met een heldere 
kernvraagstelling per onderwerp. Wij hebben goede 
ervaringen met de zogenoemde Factor C-methode. 
Dit is een werkmethode waarmee we bepalen wat 
de kernboodschap is van een onderwerp. De Factor 
C-methode kan aangevuld worden met andere 
methoden.

Gereedschapkist

4.2

Wij zien de implementatie van de Omgevingswet deels 
als een proces van ‘Ontwerpend Onderzoek’. Parallel 
daaraan lopen er processen die neerkomen op uitvoering 
conform de nieuwe wet. Het Ontwerpend Onderzoek is 
een leerproces dat we met de samenleving doorlopen. 
We maken gebruik van de positieve ervaringen die we 
de afgelopen jaren al hebben opgedaan bij andere 
onderwerpen. De bundeling daarvan levert een 
gereedschapskist op. 
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Algemene aandachtspunten 
Dankzij onze ervaringen kunnen we een aantal belangrijke aandachtpunten benoemen, die in onze gereedschapskist 
gaan:

• Maatwerk betekent een persoonlijke benadering en individuele gesprekken. Het is belangrijk dat    
 gesprekspartners elkaar kennen en respecteren. 
• Helder zijn over de doelstelling van de participatie.
• Zichtbaar aanwezig zijn en mensen en organisaties opzoeken.
• Achter de voordeur komen.
• De drempel voor deelname zo laag mogelijk houden.
• Zo concreet mogelijk zijn.
• Aanspreekpersoon in de buurt hebben.
• Ambassadeurs inzetten.
• Aandacht vasthouden.
• Bijtijds informatie ophalen (en niet alleen zenden).
• Zo vroeg mogelijk contact zoeken.
• Open vragen stellen.
• Blijf bereid tot onderzoek en leren (zie ook Ontwerpend Onderzoek).
• Kwaliteit van deelname is minstens zo belangrijk als kwantiteit van deelnemers.
• Bij de fysieke omgeving (‘de stenen’) tegelijkertijd oog hebben voor sociale elementen.
• Niet steeds naar de geijkte middelen grijpen, maar ook nieuwe, aansprekende manieren zoeken.
• Geen inspraak suggereren die er niet is, maar ook geen dingen smoren die best de ruimte kunnen krijgen.
• Elkaar aanspreken op eigen verantwoordelijkheid.

Typologieën
Om een goed beeld te krijgen van de diverse groepen 
inwoners, onderzoeken we de relatie tussen leefstijlen 
en participatievoorkeur. Zo proberen we ook mensen 
te bereiken die niet direct geïnteresseerd zijn in de 
Omgevingswet of de behoefte voelen om mee te denken 
en te praten over hun omgeving. 

Persona’s en scenario’s
In werksessies presenteren we persona’s: bewoner, 
ondernemer en bezoeker. In fase 1 van de voorbereiding 
op de Omgevingswet is ook gebruikgemaakt van deze 
persona’s. Ze werden ingezet om gesprekspartners uit 
te dagen zich in de positie van de ander te verplaatsen. 
In het verlengde van de persona’s werken we ook met 
scenario’s. Ook deze werkmethode vraagt om inleving 
in situaties die je (nog) niet (goed) kent. De scenario’s 
helpen om uit een traditionele manier van denken te 
komen en onorthodoxe oplossingen te vinden.  

Van buiten naar binnen
De nadruk die de Omgevingswet legt op participatie 
maakt het des te logischer om het credo ‘van buiten 
naar binnen’ waar te maken. Dat betekent dat we van 
de voorbereidingen op de Omgevingswet geen eenzijdig 
ambtelijk traject maken, maar ook mensen van buiten de 
gemeentelijke organisatie uitnodigen hun steentje bij te 
dragen. 

Al eerder in het traject deden we dat met Tijdelijke 
Teams. Dat werkte goed, dus daar gaan we mee 
door. Externe advisering sluit hierop aan. Wij gaan 
verkennen of het voor sommige thema’s helpt om met 
de samenleving aan monitoring te doen. De doelstelling 
is dat men daarna met dezelfde vertrekpunten naar een 
gebied of ontwikkeling kan kijken. 
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Factor C

4.3
Factor C is een werkmethode die helpt om in alle fases 
van een traject strategisch aan de slag te gaan met 
communicatie. Je stelt continu de vraag: wat willen we 
bereiken, met wie en hoe? Vervolgens bepaal je welke 
rol communicatie speelt, welke middelen worden ingezet 
en welke woorden of beelden geschikt zijn. Factor C is 
bij uitstek geschikt voor projecten en programma’s waar 
omgevingsgericht of opgavengericht gewerkt wordt: hoe 
sla je de brug naar de ander?

Factor C is inzetbaar bij ieder project en elke opgave. Je 
hebt niet altijd alle onderdelen van Factor C nodig. Je 
kunt er ook een aantal uitpikken die voor jouw vraagstuk 
of opdracht van belang zijn. Hieronder een voorbeeld van 
zo’n ‘uitgevouwen onderdeel’:

Op https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/f/factor-c 
staan alle stappen én bijbehorende documenten die er 
zijn om een communicatiekoers te bepalen.  

Evaluatie
In de coalitieperiode 2014-2018 liep het leerproces 
‘Samenwerken in Doetinchem’. 
Tijdens dit proces bleek hoe belangrijk het is dat de 
gevoelens over het verloop van samenwerkingen gedeeld 
worden. Het is belangrijk om elkaar openlijk aan te 
spreken op zaken die niet naar tevredenheid verlopen, 
maar ook om succes te vieren. Periodieke evaluatie - 
onder leiding van een neutrale buitenstaander - brengt 
spannende samenwerkingsmomenten weer in een goed 
perspectief.
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Citisens – 
betrokkenheidsprofielen

4.4

Om de Omgevingswet goed te implementeren is het 
belangrijk participatie tot stand te brengen. Maar hoe 
zorgen we ervoor dat we de juiste mensen bereiken? 

Op welke manier kunnen we hen het beste benaderen? 
Op welk moment? En met welke boodschap? En 
hoe sluiten we aan bij de belevingswereld van onze 
inwoners? De Citisensmethode biedt hiervoor uitstekende 
handvatten. 

Acht betrokkenheidsprofielen
Citisens categoriseert inwoners in acht groepen. Voor 
iedere groep is een betrokkenheidsprofiel opgesteld. 
Hierbij worden sociaal-demografische kenmerken uit 
gerenommeerde bronnen gecombineerd met eigen 
onderzoeksdata over: 

• de betrokkenheid van inwoners bij de eigen    
 leefomgeving.
• hun vertrouwen in instituties.
• participatiegedrag en communicatievoorkeuren. 

Zo krijgt iedere groep een eigen gezicht: van ‘Kritische 
Vernieuwers’ en ‘Zelfbewuste Aanpakkers’ tot ‘Zorgzame 
Senioren’.

Betrokkenheidsanalyse
De gemeente Doetinchem heeft Citisens gevraagd 
om een betrokkenheidsanalyse uit te voeren. Op de 
‘6-positiepostcode’ is in kaart gebracht welke van de 
acht betrokkenheidsprofielen er in ieder postcodegebied 
aanwezig zijn. Deze informatie biedt ons de basis voor 
een strategie voor participatie en communicatie. 

Toepassing voor Omgevingswet
De betrokkenheidsanalyse geeft inzicht in welke 
middelen het beste passen bij de doelgroep én biedt 
input om te bepalen of een participatietraject zinvol 
of kansrijk is. De analyse helpt om het proces zo in te 
richten, dat meer mensen aanhaken (of minder mensen 
afhaken). De informatie geeft inzicht in het krachtenveld 
waarin we opereren en helpt om succes en weerstand 
te voorspellen als we werken aan opgaven. De analyse 
laat zien waar de sociale uitdagingen liggen, zodat we 
weloverwogen keuzes kunnen maken. Bijvoorbeeld bij de 
inzet van subsidies en andere stimulerende maatregelen.
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Scenario’s en persona’s

4.5
In het voorjaar van 2018 zijn de volgende scenario’s 
bedacht:  

1. De gast centraal: ‘Veel voor weinig’
 Stad en ommelanden vormen samen een aantrekkelijk  
 toeristisch gebied. Het versterken van de kwaliteiten   
 van beide gebieden leidt tot meer toeristen. 

2. De bewoner centraal: ‘Florida van Nederland’
 De stad dijt uit in buitengebied. Er is feitelijk sprake   
 van een verweven gebied. Een stedelijk park. Hiermee  
 trekken we welgestelde pensionado’s aan uit de   
 Randstad.

3.	 De	ondernemer	centraal:	‘Regelvrije	regio’
 We geven de vrije hand aan de ondernemer. En laten  
 maximale economische benutting van de gronden   
 plaatsvinden.

Test op aspecten
Zoals gebruikelijk bij het werken met scenario’s, werd 
gekozen voor relatief extreme uitgangspunten. De 
scenario’s zijn daarna getest op hun uitwerking op 
aspecten zoals ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid 
(gebruiks- en belevingswaarde), omgeving (gezondheid, 
veiligheid – denk aan waterveiligheid en externe 
veiligheid), milieu (denk aan lucht, geluid en natuur), 
duurzaamheid, economie, mobiliteit, onderwijs en 
landbouw.  

Kansen en verschillen
Ook is onderzocht hoe we de negatieve effecten van 
een scenario kunnen ombuigen tot kansen. Tegelijk is 
er gekeken welke verschillen er zijn als je een scenario 
inzet en de effecten meet voor belangrijke thema’s, zoals 
demografische ontwikkelingen of duurzaamheid. 
Invloed scenario’s 
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De toepassing van scenario’s is alleen zinvol als we aan de 
volgende voorwaarden voldoen:

1. Draagvlak. Het scenario is niet specifiek van één partij  
 afkomstig. Het is een gedragen keuze van partijen. Die  
 zullen er dan meer naar gaan handelen. Dat is voor   
 een deel ook psychologisch: als we erin geloven dat   
 het de goede kant op gaat, volgen er investeringen 
 (financieel en/ of maatschappelijk).
2. Regels die het scenario belemmeren worden    
 opgeruimd. Zoals regels van diverse overheden of   
 ‘ingesleten gebruiken’ van andere partijen die 
 belemmerend werken.
3. Investeringen die het scenario verder helpen worden  
 gedaan. Door onder meer overheden, bedrijven,   
 organisaties en collectieven. 
4. Onderscheidend. Het scenario is onderscheidend   
 of concurrerend ten opzichte van scenario’s in andere  
 gebieden. Als veel andere gebieden voor precies  
 hetzelfde scenario kiezen, zal het waarschijnlijk   
 minder goed werken. 
5. Passend bij het gebied. Dit heeft te maken met   
 voorwaarde 4: het scenario moet onderscheidend 
 zijn. Daarbij gaan we uit van de kracht en het karakter 
 van het gebied. Denk aan specifieke landschappelijke 
 kwaliteiten, de ligging, de aard van de bevolking en de 
 cultuurhistorie. Dit moet niet doorslaan in 
 conservatisme, want ‘alles houden zoals het is’ is   
 weliswaar een scenario, maar geen scenario waarmee  
 ontwikkelingen beïnvloed kunnen worden.
6. Enigszins realistisch en te overzien. Dit sluit aan bij 
 voorwaarde 5. Een scenario dat luchtfietserij is, zal het  
 niet redden. Vermoedelijk wordt dit vanzelf    
 ondervangen door voorwaarde 1: draagvlak. Hoe meer  
 partijen het scenario steunen, hoe realistischer. 

Urgente opgaven en persona’s
We hebben de scenario’s onderzocht op een aantal 
aspecten. Hierdoor zijn urgente opgaven in zicht 
gekomen. Denk aan de relatie milieu, ondernemen en 
leefbaarheid. Als we de omgevingsvisie gaan opstellen, 
komen deze aspecten regelmatig aan de orde. Om dit 
soort zaken nog scherper en ook op kleine schaal in 
beeld te krijgen, heeft het Tijdelijk Team de zogenaamde 
persona’s ontworpen.

Deze persona’s zijn in een aantal rollenspellen getest. 
Binnen het Tijdelijk Team en tijdens werksessies met de 
raad. Door deelnemers te vragen tijdelijk de rol van een 
persona aan te nemen, komen er meerdere kijkrichtingen 
naar voren die anders mogelijk onder de oppervlakte 
waren gebleven. Deze werkwijze helpt bij het inrichten 
van een participatieproces en de afbakening van 
gebieden en onderwerpen. Ook kan het rollenspel tijdens 
een participatieproces helpen omdat het deelnemers 
vraagt tijdelijk in andermans schoenen te gaan staan.

Aan de slag met de Omgevingswet
In het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ 
wordt ook met persona’s gewerkt. Deze worden ingezet 
in de zogenaamde klantreizen. Het voornaamste doel 
is om de dienstverlening optimaal af te stemmen op de 
klant. In het vervolgtraject bekijken we of de informatie 
over deze persona’s gebruikt kan worden voor de 
Doetinchemse persona’s. 
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Rolverdeling	overheid	en	
samenleving

4.6

De Omgevingswet moet leiden tot meer eenvoud, 
minder regels en meer participatie. Ook is er de intentie 
om inwoners en andere partijen uit te nodigen bij te 
dragen aan de beoogde kwaliteit van een gebied. Goede 
intenties en een mooi duwtje in de rug om van goede 
voornemens op papier ook praktijk te maken. 
 
De veranderende rol van de overheid 
Lange tijd was de dominante denklijn dat de overheid het 
centrum van de samenleving is. Langzaam verandert dit. 
Inmiddels zien overheden de samenleving steeds vaker 
als een netwerk, met zichzelf als één van de vele punten. 
De organisatievisie GD2020 speelt daar ook op in. Deze 
visie gaat uit van een wisselwerking tussen ‘binnen’ en 
‘buiten’. Hierbij is ‘buiten’ bepalend voor de opgaven.
 
De Omgevingswet 
De Omgevingswet is ontstaan midden in deze 
verandering van denken. De wet beoogt 
gemeenten meer zelfstandige beslisruimte te geven (denk 
aan de ‘bruidsschat’). En de wet beoogt om verregaande 
participatie tot stand te brengen, zowel bij het opstellen 
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van de omgevingsvisie en het omgevingsplan, als bij de 
vergunningverlening. En dan is er nog één stap te gaan. 
Die van de gebiedsdeals, coöperatievorming, zelfsturende 
gebiedsbeheerders en andere instrumenten waarmee de 
samenleving aan het roer staat. 

Het zou zo mooi zijn als we van ‘inspraak en meedenken’ 
komen tot ‘meebeslissen en meesturen in de uitvoering’. 
Het is alleen de vraag of we daar vanzelf op uitkomen 
in een organisch proces, of daar ook iets voor moeten 
of willen bedenken. Want dienen we met deze gang 
van zaken nog het algemeen belang?  Het is de vraag 
of iedereen van zo’n proces profiteert. En dan is er 
nog de vraag: waar ligt de grens? Uiteindelijk is de 
gemeenteraad het besluitvormend orgaan.  

Het verschil maken
Participatie geeft ruimte aan verschillen en kadert 
die niet in. Grote verschillen van mening komen in 
een proces met de samenleving aan de oppervlakte. 
Dit leidt lang niet altijd tot een keuze of compromis. 
Politieke besluitvorming kan dat wel bewerkstelligen. 
Onze representatieve democratie stelt grenzen aan de 
verschillen en besluit tot een keuze of compromis. 

Participatie paradox
De meeste participatiekanalen worden slechts door 
een klein deel van de burgers benut. Tegelijk vormen 
zij geen doorsnede van de bevolking. Hierdoor heeft 
participatie te lijden onder de ‘participatie paradox’: 
hoe meer kanalen er komen voor burgers om politiek 
actief te worden, hoe groter de kans op ongelijkheid in 
participatie. Dit effect is groot als mensen betrokken zijn 
bij beleids- of visievorming en minder groot als zij ook 
betrokken zijn bij de besluitvorming. De urgentie om tot 
elkaar te komen is dan toegenomen. 

Wij proberen de paradox zo klein mogelijk te houden. 
Tegelijk zullen wij in de voorgenomen besluiten 
tijdens het Ontwerpend Onderzoek het verloop van 
participatieprocessen toelichten. Ook stellen we 
raadsleden in staat om de processen met de samenleving 
mee te maken. Zo zien zij op welke wijze de samenleving 
vertegenwoordigd is. B&W zijn al nadrukkelijk 
betrokken bij de processen, vanwege hun leidende rol als 
gebiedsportefeuillehouder. 

Drie rollen
Het Ontwerpend Onderzoek helpt ons processen aan 
te scherpen of juist los te laten. Bij het opmaken van 
de gebiedskaders zijn wij transparant over onze rol op 
onderdelen. Bij de besluitvorming over deelvisies of de 
omgevingsvisie zullen wij daar opnieuw uitspraken over 
doen, zodat geborgd is wie verantwoordelijk is voor de 
uitvoering van de visies. Wij maken een keuze uit de 
volgende rollen: 

Rol	1
Als gemeente achten wij onze verantwoordelijkheid 
dusdanig groot op dit onderdeel/ cluster/ anders, dat 
wij een sturende rol voor onszelf zien met concrete 
doelstellingen binnen een afgebakende termijn. 

Rol	2	
Als gemeente hebben wij specifieke ambities binnen 
dit onderdeel/ cluster/ anders. We verbinden hier geen 
harde deadline of concrete doelstellingen aan. De wijze 
waarop de ambitie tot stand komt is van groter belang. 
Het proces moet in samenspraak met de samenleving tot 
stand komen. 

Rol	3
Als gemeente bieden wij ruimte aan de samenleving 
om invulling te geven aan dit onderdeel/ cluster/ 
anders. We faciliteren hierin als daar behoefte 
aan is. Het faciliteren kan onder meer bestaan uit 
samenwerkingsovereenkomsten, subsidies, leningen en 
de inzet van kennis. 
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5.0 Gebied
In dit hoofdstuk gaan we in op welke wijze het Ontwerpend Onderzoek 
gebiedsgericht wordt ingestoken. Ook beschrijven we welke ingrediënten 
daarvoor in dit Koersdocument aanwezig zijn. We vertellen over de 
werkgebieden en de gebiedskaders, over de dynamische kaart, de Story Map 
en de doorontwikkeling van deelvisies tot één omgevingsvisie. In deze context 
hebben we het over ‘de breinaald’.
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Deelgebieden
De gemeente Doetinchem krijgt straks één 
omgevingsvisie en één omgevingsplan. Toch willen we 
tijdens het Ontwerpend Onderzoek niet onmiddellijk in 
gesprek over héél Doetinchem. Onze gemeente heeft 
namelijk vele gezichten (dorpen, stad, buitengebied) en 
verschillende kwaliteiten, problemen en identiteiten. Wij 
denken dat de opgave om tot één visie en één plan te 
komen aan kwaliteit wint, als we starten met het werken 
in deelgebieden. Van daaruit komen we vervolgens 
tot één omgevingsvisie. Door maatwerk te leveren 
op een wat kleinere schaal en in gesprek te gaan met 
verschillende bevolkingsgroepen, beïnvloeden we het 
eindresultaat positief.

Waar zit de energie? 
We beginnen met het Ontwerpend Onderzoek daar 
waar de energie zit en daar waar we de energie willen 
opwekken. We starten dus niet overal tegelijk. Onze 
werkwijze laat een dynamisch proces zien. Het werken op 
verschillende plekken en verschillende momenten maakt 
dat voortschrijdend inzicht benut kan worden voor een 
volgend proces of een volgende plek. Het is denkbaar 
dat de ‘werkbegrenzing’ van het deelgebied tijdens het 
proces verandert. Er zullen kerngebieden en gebieden 
van invloed ontstaan. Omdat de begrenzing slechts 
tijdelijk is, hebben we het over werkgebieden.

Gebieden en grenzen
De keuze voor de begrenzing van de werkgebieden is tot 
stand gekomen in diverse werksessies. Onder andere met 
burgemeester en wethouders en met de gemeenteraad. 
Wij kiezen voor relatief grote gebieden. Hierdoor blijft 
het aantal beperkt en is er nog overzicht en afstemming 
mogelijk. Ook kiezen wij welbewust voor werkgebieden 
waar verschillende belangen samenkomen. Gebieden 
met een woonwijk of een bedrijventerrein en het 
buitengebied. Of gebieden waar natuurontwikkeling een 
rol speelt, maar waar in de nabijheid ook gewoond en 
gewerkt wordt. Met deze keuze dwingen wij onszelf om 
door de grenzen van beleid en disciplines heen te kijken. 
Zo komen we tot passende oplossingen en kunnen we 
maatschappelijke opgaven tackelen.

Daar waar het kan, houden wij uit praktische 
overwegingen de grenzen van de huidige 
bestemmingsplannen aan. Werkt die huidige begrenzing 
beperkend in de opgave? Dan wijken we ervan af.
Deze en aanvullende aspecten zijn samen te vatten in de 
opsomming van criteria:

 1. Omvang.
 2. Diversiteit aan aspecten.
 3. Ruimtelijke samenhang.
 4. Sociaal/ maatschappelijke samenhang.
 5. Bestemmingsplangrenzen.
 6. Projectgrenzen en opgaven.

Prioritering
Het Ontwerpend Onderzoek start in het tweede kwartaal 
van 2018 en neemt twee jaar in beslag. De gebieden C, 
D, E, F en J zijn benoemd als startgebieden. Dit betekent 
dat met de deelvisies voor deze gebieden gestart wordt in 
2019. Na twee jaar zijn we overal geweest.
De keuze voor de vijf startgebieden komt niet uit de lucht 
vallen. Maatschappelijke opgaven zoals het vrijkomen van 
schoolgebouwen, vraagstukken rondom volkshuisvesting, 
leefbaarheid en de behoefte aan nieuwe functies of 
transformatie hebben een rol gespeeld bij het prioriteren 
van deze gebieden. Heel andere factoren zoals de 
effecten van klimaatverandering, de actieve rol van 
belanghebbenden in een gebied of de aanvraag voor het 
aanleggen van zonnevelden, maken de keuze voor de vijf 
gebieden relevant. In de coalitieagenda is het voornemen 
opgenomen om gebiedsvisies te maken voor het 
buitengebied, De Huet, Gaanderen en De Kruisberg. Voor 
de laatste twee is ruimte gemaakt in de begroting van 
2019. Daarmee is de keuze bestuurlijk ook een logische.

2 april 
2019

2 april 
2021

1 oktober
2019

1 februari
2020

1 mei
2020

1 oktober
2020

Deelgebieden
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De gebieden A tot en met K
We vernoemen de werkgebieden niet naar een wijk, weg of rivier. Voorlopig hanteren we een indeling naar 
letters van het alfabet. Wellicht komen er uit de gebieden zelf mooiere namen en nemen we die over. De volgende 
gebieden zijn benoemd:
A Nieuw-Wehl en omgeving
B Wehl + Wehl Heideslag + A18 bedrijventerrein en omgeving
C Wehlse Broeklanden
D De Huet woon- en werkgebied + Dichteren
E De Kruisberg + Kruisbergse bossen + Langerak
F Wijken en buitengebied ten noorden van de Kennedylaan tot aan de Haareweg
G Centrum + Centrumomgeving + stationsomgeving
H Wijnbergen
I Bedrijventerrein Verheulsweide + Oosseld + natuurontwikkelingsgebied de Zumpe
J Gaanderen met buitengebied + nieuwe locatie Slingeland Ziekenhuis
K Slangenburg met buitengebied tot aan natuurontwikkelingsgebied de Zumpe
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Gebiedskader
Voor ieder gebied wordt een plan van aanpak opgesteld. 
Daarin staat hoe wij de mensen benaderen en welke 
activiteiten wij organiseren. Aan elk gebied kennen 
we een onafhankelijk procesmanager toe. Deze heeft 
een belangrijke rol in het maken van het plan van 
aanpak. Tijdens het ontwerpend onderzoek gaat de 
procesmanager samen met belanghebbenden uit een 
gebied aan de slag. Uiteraard met ondersteuning van 
vak experts uit de gemeente. Voordat we de gebieden 
intrekken, zorgen we ervoor dat we beschikken over 
voldoende basiskennis van het gebied. We verzamelen 
informatie over

• Lopende projecten en initiatieven.
• Te verwachten ontwikkelingen.
• Omgevingswaarden.
• Beleidsprioriteiten en gemeentelijke ambities  voor het  
 gebied (doorvertaling Koersdocument).
• Geldende bestemmingsplannen.
• Beheersituatie.
• Etc.

Daar waar deze rand voorwaardelijk zijn, brengen we ze 
onder in een beknopt gebiedskader.

De dynamische kaart
Via geografisch informatiesystemen (GIS-systemen) 
maken we de informatie met verschillende kaartlagen 
inzichtelijk. Het is de bedoeling dat de kaart in 
verschillende werkvormen, stadia en met verschillende 
mensen gebruikt kan worden. Afhankelijk van het 
doel waarvoor de kaart gebruikt wordt, kunnen de 
verschillende lagen aan en uit worden gezet.

Story Map
De kaartlagen van de dynamische kaart worden vertaald 
naar de zogenaamde Story Map. Het digitale product 
kan gezien worden als gebiedsportret. De ambtelijke 
organisatie van de gemeente legt de basis hiervoor 
door de Story Map te vullen met informatie uit het 
gebiedskader. Daarna wordt het een product van de 
samenleving. De Story Map kan doorlopend aangevuld 
worden met alle mogelijke gegevens en zelfs de plek 
zijn waar de definitieve versie van de deelvisie voor het 
gebied te vinden is. Het is dus een procesinstrument en 
eindproduct tegelijk.

Behalve teksten en kaarten is de Story Map ook de plek 
waar betrokkenen bij het werkgebied de ‘zachte’ inhoud 
kunnen plaatsen. Foto’s, filmpjes, interviews, mindmaps 
of voorstellen en ideeën voor het gebied. De Story Map 
is een digitaal product dat ons helpt om gegevens bij 
elkaar te brengen en opinies te vangen. Daarmee is de 
Story Map de eerste stap naar de omgevingsvisie. Elk 
werkgebied krijgt een eigen Story Map.

De breinaald
In ieder werkgebied zullen andere mensen aan het werk 
zijn. Samen maken zij afspraken over dat wat zij als hun 
gebied beschouwen. Door het proces te laten leiden door 
iemand met voldoende afstand (geen belanghebbende), 
is de kans groter dat we (daar waar dat nodig is) ‘uit 
de groef komen’ en hernieuwde inspiratie krijgen. 
De procesleider heeft het vermogen om trends en 
ontwikkelingen te herkennen. Hij kan onderscheiden wat 
specifiek is voor het betreffende gebied. Tegelijk weet 
hij wat geldend is voor grotere delen van Doetinchem of 
heel Doetinchem. Zo voorkomen we dat er losgezongen 
eilandjes ontstaan.

We organiseren afstemming tussen de verschillende 
procesleiders, zodat we de breinaald uiteindelijk door de 
verschillende visies kunnen steken. Zo komen we tot één 
geheel. De samenvoeging van de deelvisies is een aparte 
slag en vraagt om een integrale benadering. Niet pas aan 
het einde van het traject, maar gedurende het volledige 
proces van Ontwerpend Onderzoek.
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Bestuurders
Daar waar er regelmatig afstemming moet zijn tussen de 
verschillende procesleiders, moet die er ook zijn tussen 
de verantwoordelijke wethouders. Ingrid Lambregts is 
verantwoordelijk wethouder voor de implementatie van 
de Omgevingswet. De andere wethouders pakken ook 
een rol in het proces. Zij nemen tijdens het Ontwerpend 
Onderzoek de verantwoordelijkheid op zich voor het 
maken van een deelvisie voor één of meer werkgebieden. 
Het hele college zal op verschillende momenten en 
in verschillende wekvormen afstemming zoeken op 
gebied overstijgende thema’s. Deze aanpak versterkt 
het integrale denken binnen het college en vergroot de 
betrokkenheid bij verschillende portefeuilles. We gaan 
er bovendien vanuit dat de rol van de wethouders in het 
Ontwerpend Onderzoek het belang ervan benadrukt 
voor belanghebbenden.

Ordeningsprincipes
Bij het verdelen van werkgebieden onder de wethouders 
kijken we naar de volgende aspecten:
• affiniteit met één of meer opgaven in het gebied.
• continuïteit vanwege lopende processen.
• nieuw elan daar waar al (ingewikkelde) processen   
 zijn doorlopen.
• conflicterende aspecten vanuit portefeuille,    
 werkzaamheden of privé.

Het is ten eerste van belang dat de wethouder de 
voorliggende opgaven in een gebied als een uitdaging 
ziet. In sommige gebieden zal continuïteit het meeste 
opleveren. In andere gebieden kan het goed zijn om 
met een ‘nieuw gezicht’ te starten. De kans op een 
open proces is dan groter. Soms kan bijvoorbeeld het 
woonachtig zijn in een gebied of het al werkzaam 
zijn op een heel specifiek project een conflictsituatie 
opleveren.
In alle gevallen wordt verwacht dat de wethouder 
zich zo neutraal mogelijk opstelt en niet alleen vanuit 
de ‘eigen’ agenda denkt. Deze visie sluit aan op de 
introductie van de onafhankelijke procesleiders. We 
streven ernaar om met enige regelmaat uitwisseling te 
organiseren tussen de verschillende portefeuillehouders 
en procesleiders. Specifieke omstandigheden kunnen 
tijdens het proces aanleiding zijn om gebieden alsnog 
onder te brengen bij een andere portefeuillehouder.
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Proces van Koersdocument 
tot start Ontwerpend 
Onderzoek:
Het Koersdocument is de basis voor het Ontwerpend 
Onderzoek. Dit bevat de volgende onderdelen:

Koersdocument

Inhoud

Proces

Gebied

Wat zijn onze ambities?
Wat zijn toonaangevende trends?

Welke beleidsclusters gebruien we?

Wat is onze doelstelling ten aanzien 
van het werken met de samenleving?

Welke instrumenten hanteren we?

Wat zijn onze ambities?
Wat zijn toonaangevende trends?

Welke beleidsclusters gebruien we?

De bestuursopdracht bevat de ingrediënten om 
daadwerkelijk aan de slag te kunnen met het Ontwerpend 
Onderzoek. Voordat er in een gebied gestart wordt, 
moeten de volgende ingrediënten er liggen en 
goedgekeurd zijn door de gebiedsportefeuillehouder en 
de portefeuillehouder Omgevingswet.



Gebiedskader

Story map

Bemensing

Uitwerking inhoud KD op gebiedsniveau:
2 belangrijkste beleidsclusters.

Hoe om te gaan met beleid in procedure. 
Belangrijkste trends en ambities.

Basisinformatie over het gebied, later 
aan te vullen in gebiedsproces door 

samenleving.

De ambtelijke kerngroep is bekend. 
De externe procesleiding is belegd.

Plan van
 aanpak

Hoe benaderen we de samenleving?
Hoe gaan we om met 

verwachtingsmanagement?
Wat doen we nog aanvullend op inhoud?

Welke instrumenten zetten we in?
Wat is de planning?

Instrumentenlijst 
werken met de 

samenleving

Doelgroepen-
onderzoek

Scenario’s en 
persona’s

Bron Koersdocument +
Klankbordgroep Participatie

Datum van oplevering januari 2019.
Bron: Citisens.

Bron: Groeiboek, uitbreiding 
persona’s mogelijk, al dan niet in 

samenwerking met maker.

Schouw 
omgevingskwaliteit 

en regelgeving

Te organiseren in samenwerking met 
medewerkers gemeente en BUHA.

Bij het op te stellen plan van aanpak zijn verder nog de 
volgende instrumenten beschikbaar vanuit de gemeente 
en te gebruiken als input:

In overleg met alle ambtelijk en bestuurlijk betrokkenen 
en de beoogd procesleiders voor alle deelgebieden 
worden afspraken gemaakt over hoe de breinaald 
te gebruiken om van meerdere deelsessies tot één 
Omgevingsvisie te komen.

2 april 
2019

2 april 
2021

1 oktober
2019

1 februari
2020

1 mei
2020

1 oktober
2020

Deelgebieden
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