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Het proces van de Omgevingsvisie is in december 2019 gestart. Hierbij hoort ook een
participatietraject. Dit is voor de zomer van 2020 gestart met een ansichtkaartenactie en krijgt zijn
vervolg eind van dit jaar met een aantal live sessies met inwoners en overige stakeholders, ook de
raadsleden worden uitgenodigd. Zoals in het raadsvoorstel (bb20.00863) Omgevingsprogramma
Woningbouw aangegeven worden de zoekgebieden, indien wordt ingestemd met het raadsvoorstel,
meegenomen in het participatietraject van de Omgevingsvisie. In dit proces Omgevingsvisie worden
we ondersteund door het bureau Bugel Hajema. Deze memo geeft inzicht in het onderdeel participatie.
Krachtenveldanalyse
Er is een krachtenveldanalyse uitgevoerd om te achterhalen welke actoren van invloed zijn op het
proces van de Omgevingsvisie en om de stakeholders op een passende wijze te kunnen betrekken.
Hierbij geldt minimaal het participatieniveau raadplegen (zie bijlage). In het door de gemeenteraad
vastgestelde ‘Koersdocument implementatie Omgevingswet’ is aangegeven dat met de
krachtenveldanalyse beoordeeld wordt welke ketenpartners, en in welke mate, een rol hebben bij het
opstellen van de instrumenten. Hierdoor ontstaat een globaal beeld van het vertrekpunt, de opgaven
die ons te wachten staan en de spelers in het krachtenveld. Op basis van deze globale analyse wordt
het participatietraject nu verzorgd.
Voor de Notitie van Uitgangspunten is een en ander in beeld gebracht welke spelers worden betrokken
en aan de hand daarvan is het participatietraject nog aangepast. De actoren zijn onderverdeeld in 3
categorieën:
1. Ketenpartners/vooroverlegpartners: provincie, buurgemeenten, Rijkswaterstaat, waterschap,
veiligheidsregio, GGD en Gasunie.
2. Organisaties en verenigingen die actief zijn in de gemeente
3. Inwoners
In de bijlage staat een overzicht van de communicatiemiddelen. Vanwege Corona kan nu geen gebruik
worden gemaakt van Fysieke ontmoetingen of zeer beperkt (bij supermarkt, sportverenigingen,
markt/schoolpleingesprekken/ouderencomplexgesprek). De komende maanden vinden wel
gesprekken plaats met jongeren en zullen de ‘Themasessie Omgevingsvisie’ stakeholders, ‘Café De
Toekomst per deelgebied/kern digitaal gaan plaatshebben.
Het participatietraject is een belangrijke fase in het proces van de Omgevingsvisie. Hiervan wordt
verslag gedaan via een ‘storymap’ en er wordt een keuzedocument opgesteld waarin de participatie
vertaald is naar keuzeopties. Met deze gebundelde informatie kan de gemeenteraad bepalen welke

koers de gemeente inslaat richting 2040. Hiervoor vindt een raadsbijeenkomst plaats, na deze
bijeenkomst wordt de omgevingsvisie opgesteld.
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