13 januari 2022
Beeldvormende raad Sessie 3, agendapunt 6: Omgevingsagenda als tussenstap naar
omgevingsvisie
Aan de gemeenteraadsleden van de Gemeente Doetinchem
Geachte raadsleden,
Ik richt mij tot u, mede namens de Initiatiefgroep Gebiedsversterking Slangenburg en omgeving.
Vandaag wordt in de beeldvormende raad, onder agendapunt 6, wederom de Omgevingsagenda als
tussenstap naar de omgevingsvisie behandeld.
Op 9 december 2021 schreef ik u mijn/onze visie op het toen voorliggende te nemen besluit. Onze
argumenten staan nog steeds en wij zijn dan ook blij dat het stuk in december niet door uw raad is
vastgesteld. Wij zijn content dat het College de tekst van het te nemen besluit heeft gewijzigd in de
tekst zoals die nu voorligt. Op deze wijze kan de omgevingsagenda in de basis fungeren als
werkdocument, precies waarvoor het is bedoelt.
Stapsgewijs kunnen alle thema’s en opgaven per gebied worden uitgewerkt. Deze nieuwe tekst, die
hetzelfde doel dient, doet veel meer recht aan de inspraak die in het hele proces is beoogd.
De opgenomen Kansenkaarten zijn zo BESPREEKBARE kansen zonder dwingende status. Het uit
elkaar trekken van de kansenkaarten buitengebied brengt ook meer duidelijkheid. Wij zijn blij dat alle
huidige agrarisch areaal, als productielandschap, in beginsel als zodanig is ingetekend. Wat niet wil
zeggen dat wij vinden dat het landschap er over 30 jaar precies zo uit moet zien als nu, maar het
betekent wel dat we met respect voor eigendom en elkaars argumenten kunnen komen tot een
gezamenlijk optimum, waarin ruimte wordt geboden aan de jonge boeren die nog een toekomst zien
in hun mooie vak, als ook voor de al dan niet gedwongen stoppers. Dat alles in harmonie en rekening
houdend met de overige omgeving en opgaven.
Onze uitnodiging voor een wandel- en lunchsessie om kennis te maken met ons landelijk gebied,
blijft natuurlijk staan. We willen graag 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.
Wij vinden het belangrijk om SAMEN een mooie toekomst te maken en kijken ernaar uit om samen
met de gemeente en overige betrokken partijen aan de slag te gaan.
Met vriendelijke groet,
mede namens de Initiatiefgroep Gebiedsversterking Slangenburg en omgeving
Karin Wensink

