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In de Regio Zwolle zijn we met een Leerkring gestart rondom het thema omgevingsvisie. De regionale 

afbakening is provincie-overschrijdend: de provincies Overijssel, Drenthe, Flevoland, Gelderland, 

achttien gemeenten en een rijksvertegenwoordiger vanuit de nationale omgevingsvisie.  

 

Een aantal deelnemende organisaties heeft al een omgevingsvisie, anderen zijn daar druk mee bezig, 

en een klein deel gaat er snel mee beginnen. Een ideale mix om ervaringen uit te wisselen, te leren 

van elkaar en met elkaar in gesprek te gaan over kansen, dilemma’s en lastige vragen. Het vraagstuk 

van regionale afstemming vormt een belangrijke rode draad. 

 

In de eerste bijeenkomst hebben we de persoonlijke leervragen van de deelnemers met elkaar 

uitgewisseld. Op basis daarvan hebben we een ‘leerlijn’ uitgezet die de programmering voor de 

komende bijeenkomsten bepaalt. Belangrijke thema’s daarin zijn het interne proces, betrokkenheid 

van bestuur en bevolking, integraal werken, het regionale perspectief en, tot slot, de omgevingsvisie 

als onderdeel van de beleidscyclus. Voor dat laatste zijn we al tot de conclusie gekomen dat een 

omgevingsvisie nooit ‘af’ is. Daily fresh is het devies! 

 

In de bijeenkomst over het interne proces zijn we gestart met een presentatie van de ervaringen van 

de gemeente Zwolle. Vervolgens hebben we in een intervisiesetting een aantal dilemma’s met elkaar 

uitgepluisd. Mooi om enerzijds herkenning te zien, en anderzijds te zien hoe deelnemers elkaar 

kunnen helpen. Hoe krijg je niet alleen het managementteam, het college en de raad aan boord, 

maar hoe houd je ze ook aan boord (kies vaste momenten, voeg het ‘kopje’ omgevingsvisie toe aan 

elk college-advies en raadsvoorstel). Hoe krijg je medewerkers enthousiast en betrokken (kies voor 

de olievlekstrategie, betrokkenheid bereik je pas daar collega’s echt mee te laten doen, benut 

stelselmatig natuurlijke momenten in de organisatie).  

 

Na de zomer pakken we de draad weer op. Volgende keer staat het thema participatie centraal. We 

hebben al gezien dat veel deelnemers hier op een doordachte en creatieve manier invulling aan 

geven. Een vast recept is er niet, maar kunnen we er wel een aantal leidende principes uit halen? 


