9 december 2021
Beeldvormende raad agendapunt 2: Omgevingsagenda als tussenstap naar omgevingsvisie
Aan de gemeenteraadsleden van de Gemeente Doetinchem
Geachte raadsleden,
Vandaag wordt in de beeldvormende raad, onder agendapunt 2, de Omgevingsagenda als tussenstap
naar de omgevingsvisie behandeld.
Als agrariër, mede-eigenaar van een melkveebedrijf in het buitengebied van Doetinchem, en medeinitiatiefnemer vanuit het gebied tijdens de totstandkoming van de deelvisie Slangenburg en
omgeving heb ik met belangstelling de omgevingsagenda zoals die op 18 november gepresenteerd is
gelezen.
Het hele stuk ademt samenwerking, verbinding zoeken. Ook Yana van Tienen heeft op 18 november
u met veel verve op de hoogte gebracht van het stuk. Heel mooi! Niks mis mee zou je zeggen.
Toch baren de gevolgen van het vandaag te nemen besluit ons zorgen.
De Omgevingsagenda is een stuk zonder officiële status, het is een werkdocument. U heeft er als
raad geen oordeel over hoeven te geven en er is ook geen inspraak geweest. Door in te stemmen
met het voorliggende besluit, waarin gerefereerd wordt naar ideeën en opgaven in de
omgevingsagenda, krijgt het stuk ineens WEL status.
De onder punt 2.1 en 2.2 vermelde en beoogde opgaven en themabeschrijvingen zijn reeds in
eerdere documenten door uw raad vastgesteld. Echter de KANSENkaarten (punt 2.3) worden nu voor
het eerst gepresenteerd. En daar schuilt een gevaar in. Alhoewel de suggestie wordt gewekt dat de
kansenkaarten nog alle ruimte bieden om alle kanten op te gaan, of zoals de wethouder me heeft
verzekerd dat ze niet in beton gegoten zijn, stelt kanttekening 2.3 me op dat punt niet echt gerust.
De kansenkaarten wijzen duidelijk in een richting. Willen initiatiefnemers wat realiseren op een
andere plek, worden ze gewezen op het gebied waar de kansen geacht worden te liggen. De precieze
plek zal kunnen variëren, maar de gebieden staan toch redelijk vast hiermee.
En daar willen wij u als raad wijzen op uw verantwoordelijkheid. Bent u zich ervan bewust dat u met
de instemming van dit voorstel ook instemt met de kaarten? De kaarten waarop geen inspraak
mogelijk is geweest…… Wij vrezen dat wat gezien wordt als een kans, op gegeven ogenblik leidend en
misschien zelfs wel lijdend wordt.
Wij twijfelen zeker NIET aan de goede intenties van de opstellers.
Wel zijn wij bang dat wij onbedoeld speelbal kunnen worden in tegenstrijdige belangen. Als agrarisch
ondernemers en daarmee eigenaren van een groot deel van het Doetinchemse buitengebied
beheren wij al eeuwen het landschap, vaak OM NIET. We zorgen dat het gebied niet verrommelt, dat
het aangenaam is om in het gebied te verpozen, dat we koeien blijven zien in de wei. Van oudsher
hebben wij binding met het gebied. Onze voorouders woonden en werkten hier al.
In de omgevingsagenda komen allerlei ideeën/kansen/opgaven etc aan de orde. En al deze ideeën
doen een beroep op de ruimte die we als grondeigenaren zouden kunnen bieden. Wij zijn niet blind
voor de opgaven die op ons af komen. Wij zijn zeker bereid mee te denken en doen daarin. Er leven
goede ideeën in het gebied, ideeën met verbinding, ideeën met ruimte voor de agrarische bedrijven
die door willen, stoppende collega’s, maar ook met oog voor andere zaken. Onze ideeën hebben wij
kenbaar gemaakt in onze gebiedsvisie-sessies (Slangenburg en omgeving) en zijn ook in de
betreffende gebiedsvisie opgenomen. In de omgevingsagenda vinden we daar helaas niet veel van

terug. Wij als agrarisch ondernemers worden in de omgevingsagenda slechts zijdelings genoemd (als
zijnde gebruikers van het gebied), terwijl de Stadsboerin (wat overigens een mooi initiatief is)
meermalen wordt genoemd.
Wij adviseren u in ieder geval van hetgeen hier voorligt een bespreekstuk te maken, zodat u samen
met uw achterban nog eens de gevolgen kunt doorspreken alvorens het stuk tot vaststelling wordt
voorgedragen.
Uitnodiging
De achterliggende gedachte achter deze tussenstap, optimaal met betrokkenen in gesprek over de
toekomst, daar staan we helemaal achter. En we willen hiertoe (voor ons gebied) ook de eerste stap
zetten:
Wij als agrarisch ondernemers uit de Slangenburg (waartoe wat ons betreft ook de Zumpe behoort)
willen u als leden van de gemeenteraad van Doetinchem uitnodigen om in een wandel- en
lunchsessie kennis te maken met ons landelijk gebied. We willen u daarbij de kans geven letterlijk te
ervaren hoe “onze hazen” lopen, wat ons beweegt en hoe wij de toekomst zien. Wij willen graag in
gesprek, samen zoeken naar de optimale mogelijkheden in het gebied, samen optrekken met alle
spelers.
Met vriendelijke groet (ook namens mijn collega-initiatiefnemers)
Karin Wensink-Verstege

