
Doe sessie: 

Participatie en integraliteit bij 
Omgevingsvisies



Roadshow Omgevingswet, workshop Participatie en Integraliteit 

5 oktober 2017



Programma
� Even voorstellen

� Doelstelling visie

� Fase 1: inspiratie

� Fase 2: verdieping en verbreding

� Krachtige netwerken

� Aandachtspunten



Gemeente Voorst

� 24.000 inwoners

� 125 km2

� Hoofdkern: Twello (15.000)

� 10 kleine kernen

� Buitengebied

� Recreatiegebied Bussloo

� Vliegveld Teuge

� IJssel

� Bereikbaarheid: 
A1,3 treinstations

� Gemeentelijke
organisatie: 165 fte

� Platte organisatie



Doelstelling visie

� Actuele visie op hoofdlijnen

� Kernkwaliteiten/identiteit
als basis voor beleid

� Voorster wijze; 
pragmatisch & zelfbewust

� Participatie in de hoofdrolParticipatie in de hoofdrolParticipatie in de hoofdrolParticipatie in de hoofdrol
= experimenteren= experimenteren= experimenteren= experimenteren!!!!
Pilot I&MPilot I&MPilot I&MPilot I&M



� 2016

� Denktank

� Inspiratielaag als basis voor 
toekomstvisie

� Kernwaarden in beeld

� 3 werkgroepen gekoppeld 
aan integrale thema’s:
People: wonen, leefbaarheid
& sociale cohesie 
Planet; duurzaamheid & 
ruimtelijke kwaliteit
Profit; werk, innovatie & recreatie

Fase 1: Inspiratie



� Wonen, leefbaarheid & 
sociale cohesie

� Landschap & Omgeving

� Energie & klimaat

� Werk, innovatie & 
recreatie

� Rol van de overheid

� Doel: prikkelen, discussies 
oproepen, beweging in gang 
zetten

Inspiratiedocument



Fase 2: Transpiratie

� 2017

� Verdieping en verbreding

� Voortborduren op inspiratie-
document

� VOXY : participatie-app

� Expertisetafels extern en 
intern SWOT

� Brede openbare bijeenkomsten

� Snelheid in proces!



� Verbinding terugkerend onderwerp!

� Investeren in relaties met 
ondernemers, inwoners, 
verenigingen, (semi)overheden

� Externe oriëntatie 

� Samen doelen bereiken

� Rode draad in de visie

� 2018: samen uitvoeringsagenda 
opstellen 

Krachtige netwerken



Aandachtspunten

� Participatie op allerlei 
niveaus

� Maatwerk � wat is het 
doel � wat is het 
speelveld

� Zorg dat je speelruimte 
hebt: werk in uitvoering!

� Participatiemoeheid?

� Wees je bewust van de 
verschillende rollen die je 
als overheid hebt.

� Hoe sluit organisatie 
aan????



NEO-Omgevingsvisies

Pitch over integraliteit en participatie

5 oktober 2017



Even voorstellen:

Simone Kiewiet: gemeente Elburg

Steven Keijzer: gemeente Oldebroek

Machiel Schilder: gemeente Nunspeet

Projectleiders Omgevingsvisie:



Traject Omgevingsvisies

� 3 verschillende Omgevingsvisies, vast te stellen door 

3 Raden.

� Qua proces en structuur van de visies gelijk  

oplopend

� Cultuurverschillen tussen de 3 gemeenten

� De drie projectleiders en wethouders hebben steun 

aan elkaar



De visie is een website:

http://www.broplan.nl/OV_Nunspeet



Tips voor integraliteit

� Ketenpartners (bv. GGD, veiligheidsregio,  
waterschap) bij elkaar zetten levert 
verrassende dwarsverbanden op

� Belangrijk om je interne collega’s vanaf het 
begin goed mee te nemen in het proces (o.a. 

sociaal domein, verkeer, water, duurzaamheid, veiligheid, communicatie)

� Niet te hoge verwachtingen hebben van wat 
externe adviesbureaus (kunnen) doen

� Wanneer is het integraal genoeg?



Tips voor participatie

� Hoe organiseer je een representatieve    
participatie (niet alleen de “usual suspects”)? 

� Tip: gericht en doordacht uitnodigen.

� Wat doe je met de opbrengst van 
participatie: zitten je collega’s en het bestuur 
(college, raad) hier wel echt op te wachten?

� Raadsparticipatie: werkgroep van raadsleden die 
meedenkt en bij participatiebijeenkomsten is.



Hoe heeft het waterschap deze 2 

processen beleefd? 

Welke rol wordt er gepakt/gegeven?

Waterschap Vallei & Veluwe



Vragen en stellingen

Workshop participatie en integraliteit



Een omgevingsvisie hoeft bij vaststelling 

niet 100% volledig en perfect te zijn, het is 

een dynamische product, regelmatig te 

actualiseren

Stelling 1: eens of oneens?



Participatie kost veel tijd en levert in 

verhouding weinig op.

Stelling 2: eens of oneens?



Van semi-overheden kan niet verwacht 

worden dat zij aan participatietrajecten 

deelnemen.

Stelling 3: eens of oneens?



De Omgevingswet zorgt per definitie voor 

een cultuuromslag.

Stelling 4: eens of oneens?



Hoe hou je de energie in het proces (zowel 

intern als in de samenwerking met 

ketenpartners en inwoners), nu de invoering 

van de wet ws. wordt uitgesteld tot 2021?

Vraag?



Hoe neem je je organisatie mee in een 

omslag naar ‘anders werken’?

Vraag?



• Wanneer is de Omgevingsvisie goed/volledig 

genoeg? Hoe weet je dat?

• Hoe gaan we verder? Welke vervolgstap zetten 

we (met al die partijen)?

Hulpvragen  


