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SAMENVATTING 

De zeven gemeenten kiezen ervoor om een regionale omgevingsvisie op te stellen die zich 

richt op een aantal thema’s. Het moet daarbij om thema’s gaan, die ons als Achterhoekse 

gemeenten binden en vragen om een gezamenlijke aanpak. 

Hiervoor wordt er een bestuurlijk opstartteam geformeerd (ambtelijk ondersteund), die voor 

de verkiezingen in 2018 de eerste stappen gaat zetten in de vorm van een Plan van Aanpak 

(fase 1). In dit Plan van Aanpak zal aandacht zijn voor het:  

- In beeld brengen welk (regionaal) beleid er al ligt en welke thema’s zich het beste 

lenen voor een regionale omgevingsvisie (aansluitend bij Achterhoek 2030 en samen 

met stakeholders); 

- Uitwerken op welke wijze participatie een rol gaat spelen in proces; 

- Uitwerken op welke wijze gemeenteraden bij het proces betrokken worden;  

- Beschikbaar krijgen van benodigde middelen (financieel en bemensing); 

- Verder uitwerken van de stappen die nodig zijn om na de verkiezingen in 2018 

daadwerkelijk op inhoud met elkaar aan de slag te gaan.  

Het bestuurlijk opstartteam gaat vervolgens na de verkiezingen - samen met ketenpartners, 

maatschappelijke organisaties, inwoners en bedrijven - aan de slag met het daadwerkelijk 

opstellen van de visie (fase 2). Inzet is erop gericht om in de tweede helft van 2019 een 

regionale omgevingsvisie gereed te hebben, vastgesteld door de gemeenteraden van de 

zeven Achterhoekse gemeenten. 

Voor het welslagen van het proces is het belangrijk dat elke gemeente een bestuurlijk 

trekker aanwijst om zitting te nemen in het bestuurlijk opstartteam. 

1. AANLEIDING 

De zeven Achterhoekse colleges hebben in februari en maart 2017 een tweetal gezamenlijke 

sessies gehad met als doel het doorontwikkelen van regionale samenwerking. Dit werden 

C7-bijeenkomsten genoemd. Bij deze bijeenkomsten is gezocht naar een gezamenlijk 

project om deze samenwerking verder vorm te geven. Het opstellen van een regionale 

omgevingsvisie zou het vehikel kunnen zijn waar de gemeenten naar op zoek zijn.  

Afgesproken is om de mogelijkheden van een regionale omgevingsvisie verder te 

onderzoeken. Op 19 mei 2017 heeft daarom een regionale heidag ‘samenwerking en 

Omgevingsvisie’ plaatsgevonden. De 7 Achterhoekse gemeenten wilden op deze dag graag 

met de verschillende stakeholders in de regio een beeld creëren voor de inhoud van een 

mogelijke regionale omgevingsvisie. Partijen gaven op de heidag aan graag met elkaar aan 

de slag te willen om er een succes van te maken.  

Het verslag van deze heidag is als bijlage 1 bij deze bestuursopdracht toegevoegd. Hierin 

staat dat gewerkt gaat worden aan een bestuursopdracht. In de zomerperiode hebben de 

gemeentesecretarissen van Doetinchem en Oude IJsselstreek een ronde gemaakt langs de 
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zeven portefeuillehouders in de regio, om te horen wat voor de zeven gemeenten belangrijk 

is in het proces regionale omgevingsvisie. Uit de gesprekken komt het volgende beeld: in de 

basis wil elke gemeente hetzelfde, maar op accenten en insteek van proces zitten gemeenten 

echt anders in de race. Het is daarmee niet mogelijk gebleken een bestuursopdracht te 

formuleren waarin elke gemeente voor 100% tegemoet wordt gekomen. Echter, elke 

gemeente zal voldoende van de accenten kunnen herkennen die ze heeft ingebracht.  

Onderhavige bestuursopdracht ligt nu voor ter vaststelling. 

 

2. DOELSTELLING EN METHODIEK 

Het doel is te komen tot een integrale regionale omgevingsvisie, op een viertal thema’s die 

voor onze regio Achterhoek belangrijk zijn.  

Subdoel hierbij is het verbinden van het sociale en het fysieke domein (die tot op heden vaak 

nog twee verschillende werelden lijken te zijn). 

2.1. Voorstel thema’s 

Het voorstel is – gelet op overwegingen onder 2.2 -  om te onderzoeken of de volgende vier 

thema’s in de regionale omgevingsvisie centraal gesteld kunnen worden:  

 

In het nog op te stellen plan van aanpak (fase 1, zie 3.2.) zal de definitieve keuze in thema’s 

(en concretisering daarvan) gemaakt gaan worden. De gemeenteraden zullen bij deze keuze 

worden betrokken.  

2.2. Overwegingen met betrekking tot de voorgestelde thema’s  

Een van de aspecten die bij de heidag naar voren kwam, was het zoeken naar het juiste 

abstractieniveau. Elk vraagstuk kent een eigen ideale schaal. We moeten deze 

multischaligheid erkennen en daarin bij regionale samenwerking aandacht aan geven. De 

keuze van de voorgestelde thema’s is dan ook niet willekeurig gekozen. Deze thema’s geven 

juist de mogelijkheid om de thema’s op regionaal niveau uit te werken, maar ook op lokaal 

niveau verder uit te diepen. Want ook de uitwerking op lokaal niveau blijft bestuurlijk 

wenselijk. 

•Verbinding tussen het sociale en fysieke domein 

opzoekend
Gezondheid, veiligheid en leefbaarheid

•Mede in relatie tot energietransitie, circulaire economie 

en klimaatadaptatie.
Duurzaamheid

•Zowel de fysieke als de digitale verbindingen 
Bereikbaarheid

•Motor voor de overige thema's. Geen vitale leefbare regio 

zonder werkgelegenheid. 
Werkgelegenheid
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Op de heidag kwam nadrukkelijk ook aan bod dat partijen een vitale leefwereld nastreven. 

We moeten dan ook niet vanuit de bestaande systeemwereld (onze bestaande 

overlegstructuren en eerdere beleidskeuzen) denken, maar veelmeer vanuit de leefwereld 

van onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke partijen.  

Bij de keuze van de voorgestelde thema’s is daarnaast ook gekeken welke thema’s door alle 

aanwezigen het meest werden genoemd als wenselijk om regionaal aan te vliegen/ samen op 

te pakken. Bij sommige thema’s is sprake van een groter urgentiegevoel voor regionale 

uitwerking dan bij andere thema’s.  

En natuurlijk is er ook al veel aan recent bestaand regionaal beleid dat goed als basis kan 

dienen, zoals de regionale woonvisie, het detailhandelsbeleid en de regionale structuurvisie. 

We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. Dit bleek op bij de ronde langs de 

portefeuillehouders: kijk goed naar het beleid dat we nu al hebben liggen. Daarbij kwam uit 

de gesprekken duidelijk naar voren dat puur ‘een nietje door bestaand beleid slaan’ voor 

niemand een optie is. Het bestaande beleid tegen het licht houden biedt kansen voor 

vernieuwing waar nodig. 

2.3. Thema’s in lijn met de Gelderse focus 

Mooi om te zien is dat deze regionale thema’s niet uit de lucht komen vallen. Als we de 

startnotitie van de provincie Gelderland voor de omgevingsvisie (vastgesteld mei 2017) 

bekijken, zien we dat de provincie haar focus ook zoekt op economie, bereikbaarheid en 

duurzaamheid. We herkennen en erkennen hiermee de behoefte om deze thema’s regionaal 

op te pakken. We stellen voor om ook het thema ‘gezondheid, veiligheid en leefbaarheid’ toe 

te voegen, omdat wij ook nadrukkelijk de behoefte voelen om het sociale en het fysieke 

domein nader tot elkaar te brengen. Daar ligt, in tegenstelling tot de provincie, wel een rol 

weggelegd voor gemeenten. 

 

3. RESULTAAT 

Het resultaat is een door alle zeven gemeenteraden vastgestelde integrale regionale 

omgevingsvisie, uitgewerkt op een viertal thema’s. Inzet is erop gericht deze omgevingsvisie 

in de tweede helft van 2019 vast te stellen.  

Om dit te bereiken zal een plan van aanpak (als uitwerking op deze bestuursopdracht) 

worden opgesteld. Hiervoor is een bestuurlijk opstartteam aan zet. 

3.1. Het bestuurlijk opstartteam 

Om tot een goede aanpak van het proces te komen, stellen we voor om een bestuurlijk 

opstartteam in het leven te roepen, met hierin een bestuurlijke afvaardiging van elke 

gemeente. Dit team opereert los van bestaande POHO’s en andere gremia (projectorganisatie 

vanuit netwerkgedachte).  
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Het bestuurlijk opstartteam opereert vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel dat het nodig is 

bepaalde zaken op regionaal niveau aan te pakken, en krijgt daarmee ook de ruimte om - 

vanuit de positieve flow vanuit de heidag – de gegeven opdracht nader uit te werken. 

Het bestuurlijk opstartteam zal ondersteund worden door een ambtelijk secretaris en een 

ambtelijke afvaardiging vanuit elke gemeente. 

3.2 Fasering 

De werkzaamheden van het bestuurlijk opstartteam zijn in twee fasen te verdelen: 

Fase 1: Plan van 

aanpak opstellen 

(inventarisatie) 

- In beeld brengen welk (regionaal) beleid er al ligt en welke 

thema’s zich het beste lenen voor een regionale 

omgevingsvisie (aansluitend bij Achterhoek 2030); 

- Uitwerken op welke wijze gemeenteraden bij het proces en 

de keuze van thema’s betrokken worden (zie voorstel 

paragraaf 5.1);  

- Uitwerken op welke wijze stakeholders bij het proces en de 

keuze van thema’s betrokken worden (voorstel par. 5.2); 

- Uitwerken op welke wijze participatie een rol gaat spelen 

in proces (zie paragraaf 5.3); 

- Beschikbaar krijgen van benodigde middelen (financieel en 

bemensing, zie par. 6.1 en 6.2); 

- Offerteuitvraag voor mogelijke ondersteuning door extern 

bureau bij fase 2; 

- Verder uitwerken van de stappen die nodig zijn om in na 

de verkiezingen daadwerkelijk op inhoud met elkaar aan 

de slag te gaan.  

Fase 2: Inhoudelijke 

uitwerking visie 

(realisatie) 

In deze fase gaat het bestuurlijk opstartteam samen met 

raadsleden, ketenpartners, maatschappelijke organisaties, 

inwoners en bedrijven aan de slag met het daadwerkelijk opstellen 

van de visie. In deze fase staat de inhoud dus centraal. Inzet is 

erop gericht om in de tweede helft van 2019 een regionale 

omgevingsvisie gereed te hebben, vastgesteld door de 

gemeenteraden van de zeven Achterhoekse gemeenten. 

 

Diverse portefeuillehouders hebben aangegeven waarde te hechten aan een zorgvuldig 

proces boven snelheid. Het daadwerkelijk opstellen van de omgevingsvisie (fase 2) start 

daarom na de verkiezingen in 2018.  

Voor een planning en de procesmatige stappen, zie paragraaf 4. Het plan van aanpak 

(resultaat van de werkzaamheden in fase 1) kan rond de verkiezingen door de zeven colleges 

worden vastgesteld. 



Pagina 6 van 15 

 

In november willen we een kick-off moment plannen voor het bestuurlijke opstartteam en de 

ambtelijke ondersteuning samen. Een datum hiervoor wordt gepland zodra onderhavige 

bestuursopdracht is geaccordeerd door de zeven colleges. 

3.3. Elke gemeente maakt tevens eigen lokale omgevingsvisie 

Ook met de keuze voor een regionale omgevingsvisie op een viertal thema’s, blijft het voor 

elke gemeente een verplichting om een lokale omgevingsvisie op te stellen. In de lokale 

omgevingsvisie behoren alle fysiek relevante thema’s een plaats te krijgen; ook de thema’s 

die regionaal al zijn uitgewerkt. Want immers, de regionale uitwerking gebeurt op regionaal 

schaalniveau/ abstractieniveau; een lokale vertaling naar ‘wat betekent dit nu voor onze 

gemeente’ moet er zeker nog op volgen. Dit regionale proces ontslaat een gemeente dus 

niet van het opstellen van een gemeentelijke omgevingsvisie. 

 

4. PLANNING EN PROCESMATIGE STAPPEN 

Hieronder de planning op hoofdlijnen. In het nog op te stellen plan van aanpak wordt deze 

planning nader uitgewerkt: 

Oktober 2017 Bestuursopdracht wordt vastgesteld door de colleges van de zeven 

Achterhoekse gemeenten. 

Eind oktober 2017 Na vaststelling bestuursopdracht formeren van een bestuurlijk 

opstartteam, met ambtelijke ondersteuning 

November/ 

december 2017 

Bestuurlijk opstartteam organiseert een kick-off bijeenkomst met 

bestuurlijke en ambtelijke afvaardiging. 

December 2017/ 

januari 2018 

Bestuurlijk opstartteam organiseert een ‘heidag-avond’ voor de 

raadsleden (zie: ‘participatie en communicatie’ verderop). De input 

van deze avond wordt gebruikt voor het PvA. 

Oktober 2017 – 

maart 2018 

Bestuurlijk opstartteam werkt aan een PvA, die rond de 

verkiezingen 2018 wordt vastgesteld door de colleges van de 

zeven Achterhoekse gemeenten. Bij het opstellen ervan worden de 

gemeenteraden en stakeholders betrokken. 

Maart 2018 – tweede 

helft 2019 

Inhoudelijke uitwerking van de regionale omgevingsvisie 

Tweede helft 2019 Vaststelling regionale omgevingsvisie door de zeven Achterhoekse 

gemeenteraden. 

 

5. PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE 

5.1 Betrekken van de raad bij het proces 

Ook een regionale omgevingsvisie moet uiteindelijk door de zeven gemeenteraden worden 

vastgesteld. Reden te meer om de gemeenteraden vroegtijdig in het proces te betrekken. We 

stellen dan ook het volgende voor: 
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1. Het organiseren van een soortgelijke sessie als de heidag van 19 mei voor de 

gemeenteraden samen. Hierin staat niet alleen een inhoudelijke uitwerking op de vier 

thema’s centraal, maar vooral ook het proces. Het bestuurlijk opstartteam kan op 

deze dag/ avond met de raadsleden nadere afspraken maken hoe de gemeenteraden 

in het vervolgtraject te betrekken. De input van deze sessie wordt gebruikt voor het  

PvA. Hierbij wordt voorgesteld om een datum voor deze raadssessie zorgvuldig uit te 

kiezen, zodat een individuele gemeente – indien zij daar voor kiest –zelf vooraf een 

eigen voorbereidende raadssessie over dit onderwerp kan organiseren; 

2. De griffiers bij het kick-off moment van het bestuurlijk opstartteam in november/ 

december 2017 uitnodigen, als schakel tussen het opstartteam en gemeenteraad; 

3. In fase 1 de VNG te betrekken bij het proces. Wellicht zijn er mooie proeftuinen over 

de rol van de gemeenteraad in de keten (ambtenaren, college, samenleving). Elke 

gemeenteraad is autonoom en heeft eigen taken en verantwoordelijkheden, maar hoe 

gaat de gemeenteraad het beste om met haar veranderende rol en participatie. En 

wellicht kan de VNG ook helpen bij de vraag hoe de regionale en lokale 

omgevingsvisies op elkaar af te stemmen (schaalniveau). Met andere woorden: we 

willen de kennis en kunde van de VNG zo goed mogelijk inzetten. 

Na vaststelling door de colleges, zal deze bestuursopdracht – in het kader van de actieve 

informatieplicht - aan de zeven gemeenteraden worden gezonden.  

5.2 Betrekken van stakeholders/ ketenpartners 

Zoals eerder in dit stuk beschreven, gaven de portefeuillehouders aan dat er al veel aan 

recent bestaand regionaal beleid dat goed als basis kan dienen. We hoeven het wiel niet 

opnieuw uit te vinden. Het bestaande beleid tegen het licht houden biedt echter ook kansen 

voor vernieuwing waar nodig. Om de slager niet haar eigen vlees te laten keuren, stellen wij 

het volgende voor: 

1. Samen met stakeholders/ ketenpartners (zoals GGD, VNOG, WRIJ, etc.) op de gekozen 

thema’s het bestaand beleid tegen het licht te houden. De partijen worden daarmee 

uitgenodigd om – vanuit hun expertise - aan te geven welk beleid nog volstaat en 

waar aanpassing wenselijk is. Een belangrijke toets dus in fase 1: wat vinden onze 

ketenpartners? 

2. Aansluiting zoeken bij de thema’s van Achterhoek 2030. Hierdoor worden ook de 

andere ‘O’s’ in het proces betrokken. 

5.3 Betrekken van de samenleving (inwoners/ bedrijven/ maatschappelijke organisaties) 

Bij de totstandkoming van de regionale omgevingsvisie speelt participatie een belangrijke 

rol. Dat bleek ook uit de ronde langs de zeven gemeenten (afgelopen zomerperiode). Op de 

vraag hoe de samenleving mee te nemen in het denkproces, bleek nog geen duidelijk beeld 

of wens te bestaan.  

Omdat we het proces van de omgevingsvisie willen gebruiken om de kracht van de 

samenwerking te versterken, stellen we het volgende voor:   



Pagina 8 van 15 

 

1. Om te weten wat bij inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties speelt, 

moeten we goed inzichtelijk hebben hoe het krachtenveld eruit ziet en welke rol 

partijen gaan nemen in het proces. Hierbij kan de methodiek van ‘Factor C’ 

behulpzaam zijn (bijlage 2). Bij de kick-off sessie in november/ december 2017 

willen we deze krachtenveldanalyse uitvoeren; 

2. Het blijkt in de praktijk lastig om in een participatietraject ook de ‘gewone’ inwoner 

mee te laten denken. Vaak zijn het alleen de ‘usual suspects’ die zich betrokken 

voelen bij dergelijke processen. Het blijkt echter dat deze ‘gewone’ inwoners wel 

degelijk willen meedenken, als ze maar op een andere manier betrokken worden. Zo 

hebben diverse gemeenten goede ervaringen met een ‘Lab’ (zoals Doetinchem met 

haar Stadslab). Het experimenteren met een lab vraagt lef, maar levert wel een 

andere dimensie aan het proces. Het is aan het bestuurlijk opstartteam om in fase 1 

(PvA) de mogelijkheden voor dit instrument te onderzoeken. Hierbij kan 

ondersteuning geboden worden door Fontys/ HAN, die hier de nodige ideeën en 

kennis/ kunde voor hebben.  

 

6. MIDDELEN 

6.1 Financiën 

De kosten voor het opstellen van een regionale omgevingsvisie zijn nu nog onvoldoende in 

te schatten. De volgende inschatting wordt gemaakt (op basis van de nu bekende 

informatie): 

Fase 1 We gaan aan de slag. Externe 

begeleiding nodig voor 

ondersteuning ambtelijk 

secretaris en voor organisatie 

heidag gemeenteraden (incl. 

locatie/verzorging).  

Elke gemeente betaalt zelf haar eigen 

uren. Daarnaast te betalen door de 7 

gemeenten samen:  

- Ondersteuning ambtelijk secretaris 

begroot op € 15.000,-.  

- Heidag gemeenteraden (incl. 

verzorging en locatie) € 25.000,- 

Fase 2 Bestuurlijk opstartteam moet 

eerst in fase 1 duidelijkheid 

krijgen op een aantal wezenlijke 

vragen (extern bureau nodig of 

niet, hoe participatietraject 

invullen, etc.). 

In het nog op te stellen PvA zullen de 

benodigde financiële middelen zijn 

uitgewerkt. 

We stellen in ieder geval voor dat het bestuurlijk opstartteam zich zal inzetten om aanspraak 

te maken op de regionale ‘krimpfonds-gelden’ vanuit de regio Achterhoek. Zowel voor de 

kosten uit fase 1 als fase 2. Het AB van de regio moet hierover besluiten. Daarnaast opteren 

we voor een financiële bijdrage vanuit de provincie (subsidie), de VNG (proeftuingelden) en 

ondersteuning vanuit BZK. 

Bij onvoldoende externe middelen zullen de gemeenten zelf aan zet zijn om de benodigde 

kosten te dragen.  
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6.2 Bemensing 

Inschatting van het benodigd aantal uren: 

Rol Fase 1 (inventarisatie) Fase 2 (realisatie) 

Bestuurlijk trekker 50 uur (aanname) PM: nader te bepalen in Plan 

van Aanpak Bestuurlijk lid bestuurlijk 

opstartteam 

30 uur (aanname) 

Ambtelijk secretaris 200 uur (8 uur per week tot 

aan de verkiezingen 2018) 

Ambtelijke ondersteuners 

op inhoud (per gemeente) 

100 uur (4 uur per week tot 

aan de verkiezingen 2018)  

 

Elke gemeente vaardigt een bestuurder en ambtelijk ondersteuner af. Eén van de 

bestuurders wordt bestuurlijk trekker na onderling overleg. Eenzelfde structuur bij de 

ambtelijke ondersteuning: één lid wordt ambtelijk secretaris. Om de ambtelijk secretaris te 

ondersteunen in de (inhoudelijke en procedurele) werkzaamheden, wordt in  fase 1 ook een 

bedrag (€ 15.000) begroot voor externe inhuur. Op het moment dat de gemeenten minder 

uren ambtelijk ondersteuning kunnen leveren, moet externe inhuur worden opgehoogd. 

Bij het uitwerken van het plan van aanpak is het belangrijk ook goed af te wegen hoe fase 2 

te realiseren. Gaat bijvoorbeeld de ambtelijke ondersteuning van het bestuurlijk opstartteam 

zelf ‘op de hei zitten’, vrij van last en ruggespraak (vraagt veel qua inzet en uren), of wordt 

veel van de werkzaamheden uitbesteed aan extern bureau (financiële gevolgen). 

De ambtelijk ondersteuners bereiden inhoudelijk de werkzaamheden voor en zorgen ervoor 

dat het bestuurlijk opstartteam in positie wordt gebracht voor besluitvorming. De ambtelijk 

ondersteuners dienen daartoe over de volgende competenties te beschikken: strategisch 

denkend, nieuwsgierig, over het eigen vakgebied kijkend (brug tussen fysiek en sociaal 

kunnen slaan), bestuurlijk sensitief en makkelijk toegang tot bestuur, overtuigend, 

ondernemend en verantwoordelijkheid nemend. Voor de ambtelijk secretaris geldt daarnaast 

dat hij/zij goed kan inspireren, coördineren, mobiliseren en faciliteren.  

6.3 Organisatie 

Het doorlopen van een succesvol proces valt of staat met een goede interne samenwerking 

(communicatie). De gemeente Doetinchem ziet hierbij mogelijkheden om eventueel haar 

digitale portal hiervoor open te stellen, waardoor makkelijker documenten gedeeld en 

samengewerkt kan worden. Daarnaast streven naar samenwerking op diverse 

uitvoeringsprocessen. 
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7. RISICO’S EN MAATREGELEN 

Hieronder de belangrijkste risico’s en de maatregelen die te nemen zijn: 

Risico Gevolg Maatregelen 

Er is op dit moment 

nog veel onduidelijk 

(financiën, 

bemensing) 

De grootste effecten 

hierbij zien op fase 

2. 

Na fase 1 (inventarisatie) een go/no-go 

moment inplannen (bij vaststelling pva 

rond verkiezingen 2018). 

Onvoldoende 

bestuurlijk draagvlak  

Bestuurlijk 

opstartteam krijgt 

bestuurlijk geen/ 

onvoldoende 

mandaat om met 

goede uitwerking op 

thema’s te komen. 

Het vaststellen van deze 

bestuursopdracht, en later het PvA, zijn 

belangrijk voor het besef van de colleges 

dat niet zij (via bestaande poho-

structuren) aan zet zijn, maar dat er is 

gekozen voor een tijdelijke 

projectstructuur (bestuurlijk opstartteam). 

Gemeenteraden 

worden onvoldoende 

vanaf het begin erbij 

betrokken 

De regionale 

omgevingsvisie 

wordt niet of pas 

later vastgesteld 

door de zeven 

gemeenteraden. 

Om de raden niet te overrompelen met 

een compleet uitgewerkte visie, zal 

gezocht moeten worden naar een modus 

waarin de raden voldoende meegenomen 

worden op inhoud en proces. 

Noodzaak voor 

regionale 

omgevingsvisie 

wordt niet gevoeld, 

omdat we al A2020 

kennen. 

De regionale 

omgevingsvisie kan 

niet als vehikel 

ingezet worden om 

de regionale 

samenwerking door 

te ontwikkelen. 

Aan alle partijen duidelijk aangeven dat dit 

proces niet in de plaats komt van A2020, 

maar dat de overheid met een visie op de 

fysieke leefomgeving haar  

verantwoordelijkheid neemt en daarmee 

een bijdrage/ impuls levert aan de 

doorontwikkeling van A2020 zelf (immers 

2020 nadert al snel, partijen moeten zich 

ondertussen al gaan richten op 2030 

(A2030)). Dit regionale traject helpt 

gemeenten, en daarmee ook A2020, om 

datgene op te halen dat op dit moment in 

de samenleving speelt. 

  

 

8. BIJLAGEN 

 Bijlage 1:  Verslag regionale heidag Regionale samenwerking en   

Omgevingsvisie d.d. 19 mei 2017; 

 Bijlage 2:  Informatie over methodiek ‘Factor C’ 
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BIJLAGE 1:  VERSLAG REGIONALE HEIDAG REGIONALE SAMENWERKING EN  

OMGEVINGSVISIE D.D. 19 MEI 2017 

 

Aanleiding en programma 
Op 19 mei heeft een regionale ‘heidag’ plaatsgevonden met als thema ‘Regionale samenwerking en 

omgevingsvisie’. We hebben voor u de hoofdlijnen van hetgeen besproken is op papier gezet.  

Waarom deze heidag? 

Het doel van de heidag was tweeledig: 

1. Concretiseren: We gaan aan de slag met thema’s voor de Regionale Omgevingsvisie. Welke 

onderwerpen zijn belangrijk voor de toekomst van de Achterhoek? Er is al veel bestaand 

beleid en hier kunnen we uit putten. Maar ook gaan we op deze dag nieuwe denkbeelden en 

ideeën uitwisselen.   

2. Verankeren: Het doorontwikkelen van regionale samenwerking in de Regio Achterhoek: 

tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en andere (keten)partners. 

Waarom deze doelen? 

De Achterhoekse gemeenten wilden graag samen met de verschillende stakeholders in de regio een 

beeld creëren voor de inhoud van de Regionale Omgevingsvisie. Er is natuurlijk al veel bestaand 

regionaal beleid en hier kunnen we uit putten. Maar ook wilden we op deze dag nieuwe ideeën en 

denkbeelden tot ons nemen. Een bijkomend voordeel is dat deze sessie een uitgelezen kans bood om 

onze onderlinge verbondenheid te versterken en hiermee te werken aan een verdere doorontwikkeling 

van brede samenwerking in de regio Achterhoek. 

Aanwezigen  
Vooraf hebben alle deelnemers een lijst ontvangen met hierop de namen van de aanwezigen. Er is 

bewust gekozen voor een heidag met bestuurders, een stevige ambtelijke afvaardiging en een groot 

aantal externe partijen (bedrijfsleven, corporaties en andere maatschappelijke partijen, en 

ketenpartners). 

Zoals een aantal personen tijdens de heidag opmerkten, was niet het hele maatschappelijke 

middenveld uitgenodigd en zou het ook mooi zijn geweest als raadsleden of inwoners ook aan konden 

schuiven. Er is om organisatorische redenen gekozen voor een beperkte groep partijen/ stakeholders 

(om de groep niet al te groot te laten zijn voor het doel van de sessie), en ook hebben partijen verlet 

moeten laten gaan gelet op de wat korte termijn tussen uitnodiging en sessie. Dit laat onverlet dat 

straks bij de verdere uitwerking vanzelfsprekend alle belanghebbende belangengroepen bij het proces 

zullen worden betrokken. Hoe dit het beste gestalte gegeven kan worden, hangt af van de te kiezen 

thema’s en de ambities met betrekking tot participatie. 

Ochtendprogramma 
Bij binnenkomst viel het de deelnemers op dat er gekozen was voor een andere opstelling dan 

verwacht. Alle aanwezigen zaten in drie cirkels om elkaar heen (om zo de gelijkwaardigheid van alle 

deelnemers ten opzichte van elkaar te benadrukken). Daarmee werd gelijk duidelijk dat elke 

deelnemer werd uitgenodigd om open en vrij te spreken.  

De dag werd voorgezeten door Pepijn Nicolas (Spinner) die al direct het gesprek met de aanwezigen 

aanging over het doel van de dag. In de binnenste cirkel zat een afvaardiging van elke gemeente. 

Elke gemeente kon daarmee aangeven wat voor hen de reden was om deze dag te wensen. Doordat 

de andere aanwezigen hierop konden reageren, ontstond al snel een levendige discussie.  
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Vervolgens zijn de aanwezigen in groepen uiteengegaan en stond de vraag centraal op welke thema’s 

regionaal samengewerkt zou kunnen worden en wat daarvoor nodig zou zijn. Allereerst wordt voor de 

uitwerkingen van alle groepjes verwezen naar de foto’s die van de verschillende flipovervellen zijn 

gemaakt. Een paar elementen eruit gelicht: 

 We streven een vitale leefomgeving na. Want wat hebben wij als Achterhoek te bieden (rust 

en ruimte, verbondenheid, voldoende en uitdagend werk) en zet deze kernwaarden centraal.  

 We moeten vanuit de leefwereld, niet vanuit de systeemwereld denken (stel het waarom 

centraal). Welke condities moeten we daarvoor scheppen? 

 Denk niet vanuit gedachte 1 Achterhoek, maar stel veeleer de vraag wat ons gezamenlijk 

bindt en draag dat uit. 

 Kies bij de regionale omgevingsvisie niet voor een allesomvattend ‘verhaal’, maar kies 

omwille van de praktische uitvoerbaarheid in eerste instantie een beperkt aantal thema’s;  

 De thema’s die veel werden genoemd zijn samen te vatten als de ‘heid’-thema’s): 

o Duurzaamheid (irt energietransitie, circulaire economie) 

o Gezondheid, irt leefbaarheid en veiligheid (sociaal en fysiek) 

o Bereikbaarheid (digitale en fysieke verbindingen) 

o Werkgelegenheid (als motor voor de overige thema’s) 

 Ook werd gevraagd oog te hebben voor demografische ontwikkelingen en om vooral ook 

‘grenzeloos’ te denken. 

 We moeten een eind maken aan het ‘getrut’: gewoon aan de slag en ruimte om te 

experimenteren. En toon de goede voorbeelden. 

 Ontwikkel de Achterhoek als ‘Parkstad’. Om slagkracht te krijgen is samenwerking op 

regionaal niveau noodzakelijk.  

 Elk vraagstuk kent een eigen ideale schaal: multischaligheid erkennen en daarin bij regionale 

samenwerking aandacht aan geven. 

 

Middagprogramma 

Welke patronen zien we ontstaan en hoe wint onze samenwerking aan kracht? 

Na de lunchpauze werd het tijd om de bestaande regionale samenwerking te bestuderen. Ook hier 

geldt dat verwezen wordt naar de foto’s. Hierbij stond als eerste de vraag centraal wat onze patronen 

zijn. Opvallend hierbij was dat maar één werkgroepje naast negatieve patronen ook positieve 

patronen benoemde. Positief te noemen is volgens deze deelnemers de korte lijntjes, dat we ervoor 

gaan, er veel gebeurt, de laagdrempeligheid en het feit dat er geen sprake is van Calimero-gedrag.  

Kijken we naar de meer negatieve patronen, dan wordt opgemerkt dat er veel wordt gepraat, maar dat 

we onvoldoende in staat zijn om de vertaling te maken naar ‘doen’. We zijn dan ook ‘kampioen goede 

voornemens’. We blijven hangen in oud zeer en we houden nog te veel vast aan ons eigen belang. 

We hebben kennelijk nog onvoldoende vertrouwen dat de ander ook jouw belang kan behartigen. 

Maar ook merken we op dat er wel heel veel regionale gremia en overlegstructuren bestaan en dat we 

op te veel borden aan het schaken zijn. Maar, zo wordt ook gesteld, als we het écht willen, blijkt dat 

we tot veel in staat zijn. En dat brengt ons tot de vraag wanneer onze samenwerking aan kracht wint.  

En dan blijkt dat we vertrouwen moeten hebben, het de ander moeten gunnen, dat we minder gremia 

moeten hebben, we minder sectoraal gaan denken, en we oog hebben voor de belangen van de 

ander. Ook schreef een groep op: “Als we ons ten diepste realiseren dat we er als Achterhoek beter 

van worden, dat het dan ook op lange termijn in ons lokale voordeel is”. Enkele groepen gaven verder 

aan dat de samenwerking meer bindend moet worden gemaakt: mandatering of besluitvormingsmacht 

op Achterhoekse schaal, met duidelijke rollen voor eenieder. Maar ook  werd duidelijk dat we 

intensiever willen samenwerken op gezamenlijke speerpunten en dat daar het vehikel van de 

Omgevingsvisie zeker geschikt voor zou kunnen zijn.  
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En hoe dan verder samen? 

Onvermijdelijk komt dan de vraag – nu we weten wat onze samenwerking kan versterken - hoe we 

dan verder willen. Hieronder een aantal genoemde reacties (zie tevens foto’s), op willekeurige 

volgorde: 

 Wijs een kartrekker aan, anders gebeurt er niets (überburgemeister); 

 Geen vrijblijvendheid meer (niet over 5 jaar een déja vu). We gaan het nu echt doen; 

 Durf te experimenteren en initiatieven een kans te bieden; 

 Zet de omgevingsvisie concreet in: kies enkele regionale opgaven en stel hiervoor 3 regionale 

teams aan (met mandaat, budget en 100% draagvlak) voor verdere uitwerking; 

 Concrete ideeën om in te zetten zijn ‘stadhuis van de Achterhoek’ en ‘regionale schatkamer’. 

 

Thema’s voor de omgevingsvisie 
Zonder dat er concrete afspraken zijn gemaakt over hoe nu verder, werd gedurende de dag wel 

duidelijk dat een aantal thema’s zich uitstekend lenen voor een regionale aanpak, omdat de urgentie 

hiervoor gevoeld wordt of omdat het hier bij uitstek om thema’s gaan met een bovenlokale uitwerking. 

Hierbij werd met name gedacht aan de ‘heid’-thema’s (zie ook eerder in dit stuk), en in het bijzonder: 

 Werkgelegenheid 

 Bereikbaarheid 

 Gezondheid (mede irt leefbaarheid en veilgheid) 

 Duurzaamheid 

Wel wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd over hoe deze thema’s uit te werken: juiste vorm van 

participatie met de juiste doelgroepen. 

 

Wat heeft de dag ons nu concreet opgeleverd? 
Bij de uitnodiging voor deze heidag hebben we aangegeven dat we tevreden terug kunnen kijken op 

deze heidag als we lekker hebben samengewerkt en positieve ervaringen hebben uitgewisseld, we 

een (beperkt) aantal thema’s hebben benoemd waarin de gemeenten gezamenlijk willen optrekken en 

we een aantal ontwerpprincipes en/of concrete ideeën hebben bedacht over hoe we de samenwerking 

willen organiseren. 

Bij de evaluatie van de dag zijn we gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat we inderdaad lekker 

hebben samengewerkt en positieve ervaringen hebben uitgewisseld. Wat ons goed heeft gedaan was 

de aanstekelijkheid en gedrevenheid, dat het gelukt is elkaars beelden te ontsluiten, de 

toegankelijkheid en gelijkwaardigheid van iedereen, dat we gestart zijn zonder vooropgezette mening, 

en dat we samen hebben omarmd dat de wil er is en we slagkracht moeten tonen. We moeten 

patronen doorbreken en het gewoon doen. Dit is een greep uit de reacties (zie foto’s). 

We hebben geleerd dat we nog te veel naar ons zelf kijken en dat we onderwerpen moeten zoeken 

waar urgentie gevoeld wordt en waar de focus moet liggen op de thema’s die we lokaal niet alleen 

kunnen. Daarvoor is al een mooi lijstje met mogelijke thema’s voor de regionale omgevingsvisie 

ontstaan.   

Hoe de samenwerking hierbij te organiseren, is wel degelijk aan bod gekomen, en we hebben ook 

zeker in kaart gebracht wat we niet willen en wat voor ons goed zou werken hierbij, maar het is bij het 

benoemen van deze beelden gebleven. We hebben nog geen eensluidend format hiervoor met elkaar 

vastgesteld. De ideeën zijn wel genoemd en dat was het doel van de dag. Het is nu aan de 

organisatoren van deze heidag (de gemeenten) om zich de komende tijd hierover te beraden, gehoord 

hebbende wat iedereen heeft aangegeven deze dag.  
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Al met al kijken we terug op een heel geslaagde dag. Een dag die ons triggert om samen de 

handschoen op te pakken en dit proces verder vorm te geven.   

Hoe nu verder dan? 
Zoals we ook in de uitnodiging schreven, willen we het resultaat van de heidag meenemen in een 

bestuursopdracht, ook ambitiedocument genoemd. We richten ons qua planning op een 

bestuursopdracht door de colleges in juni/juli. Dan willen we ook de thema’s definitief maken, zodat we 

daarna de thema’s inhoudelijk kunnen uitwerken en bundelen tot een regionale omgevingsvisie. Hier 

ligt vanzelfsprekend een grote rol voor de gemeenteraad als kaderstellend orgaan. We zullen u als 

deelnemer sowieso op de hoogte houden van de stappen die we in dit traject nemen. Maar bij de 

totstandkoming van de visie, willen we graag wederom een beroep doen op uw kennis en inbreng. We 

hopen dat u in het vervolgtraject dan ook aangehaakt wil blijven.  

 

Onze dank voor uw aanwezigheid en bijdrage op de ‘regionale heidag’. 
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BIJLAGE 2 INFORMATIE OVER METHODIEK ‘FACTOR C’ 

 

In het model (de Ringen 

van Invloed) zien we vier 

rollen onderscheiden. 

Iedere rol kent zijn eigen 

benadering, soms in 

bestaande procedures 

(zoals het bestuurlijke 

krachtenveld), bij andere 

rollen benadert de 

gemeente de partijen of 

soms nemen zij zelf een 

positie in.  

Beslissers zijn partijen die 

de stekker uit het project 

kunnen halen of er een 

stekker bij kunnen doen. 

Gebruikers (ook wel 

afnemers genoemd) zijn belanghebbenden of betrokkenen die effect hebben van 

de op te stellen regionale omgevingsvisie. Beïnvloeders organiseren zich zelf om 

invloed op het proces uit te oefenen (vaak belangenvertegenwoordigers). 

Toeleveranciers hebben vanuit hun professie uren vrij gemaakt gekregen om iets 

te leveren (mensen, geld, tijd etc.). Dit is het interne krachtenveld, waar ook 

bijvoorbeeld partners van de gemeente kunnen staan. 

Er zijn vier niveaus van betrokkenheid te benoemen: meeweten (dan zijn ze 

geïnformeerd), meedenken (dan wordt hun denkkracht benut), meewerken (dan 

doen ze werkelijk iets) en meebepalen (mede koers bepalen). 

De kern van de factor C-methode is bestaat uit de 3K’s (zie hieronder). 


