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1.

Een (nieuwe) Omgevingsvisie

Voor u ligt het Plan van Aanpak voor de Omgevingsvisie van de gemeente Soest. De nieuwe
Omgevingsvisie vormt straks onze integrale (middel)lange termijnvisie voor de ruimtelijke
ontwikkeling van Soest, Soesterberg en het buitengebied en vervangt in ieder geval de huidige
Structuurvisie uit 2009. U vindt hier informatie over het waarom van de visie en de wijze waarop
we het proces van het maken van de visie, zoals vastgelegd in de Participatiekrant Omgevingsvisie
Soest, willen inrichten.

1.1

Leeswijzer

In het eerste hoofdstuk gaan we in op de aanleiding tot het opstellen van de visie, de doelstelling
van de Omgevingsvisie en de positionering ervan binnen de Omgevingswet. Vervolgens geven we
aan wat het vertrekpunt is geweest voor dit Plan van Aanpak.
In hoofdstuk 2 beschrijven we enkele belangrijke uitgangspunten en kaders die zich richten op de
(toekomstige) inhoud van de visie. Naast de uitkomsten uit de participatie bepalen deze kaders
tevens de context waarin de Omgevingsvisie voor de gemeente Soest wordt opgesteld. Hoe gaan
we bijvoorbeeld om met de bestaande gemeentelijke beleidskaders en de beleidskaders van andere
overheden? Met welke trajecten en projecten zijn we al bezig? En hoe zorgen we er voor dat de
visie na de vaststelling ook een actueel document blijft waar we in de toekomst mee verder
kunnen?
In hoofdstuk 3 gaan we in op de daadwerkelijke aanpak. Hierin kunt teruglezen hoe de aanpak is
opgebouwd en hoe de verschillende stappen in het proces worden ingericht.
Tot slot wordt in hoofdstuk 4 de projectorganisatie nader toegelicht. Hierin wordt onder meer
verwezen naar de planning zoals opgenomen in bijlage 2.

1.2

Waarom een (nieuwe) Omgevingsvisie?

Er zijn verschillende redenen om een Omgevingsvisie voor Soest op te stellen:
 een integrale Omgevingsvisie is verplicht vanuit de Omgevingswet
De Omgevingswet, die naar verwachting op 1 januari 2021 in werking treedt, stelt één integrale
gemeentelijke Omgevingsvisie verplicht. In de visie moet de gemeente haar strategische keuzes
voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vastleggen. De wetgever is van mening dat
iedere bestuurslaag haar inwoners en bedrijven een perspectief moet bieden op de toekomstige
gewenste ontwikkeling van het eigen grondgebied én de borging van de bestaande
omgevingskwaliteiten.
Een belangrijk verschil met de huidige structuurvisie is dat de toekomstige Omgevingsvisie een
veel integraler karakter krijgt. Dit betekent dat we het beleid op verschillende thema’s zoals
wonen, detailhandel, verkeer en vervoer, water, milieu, cultuurhistorie niet alleen samenvoegen in
de Omgevingsvisie maar ook met elkaar verbinden. Het is dan ook goed denkbaar dat een aantal
sectorale, strategische beleidsdocumenten, die zich richten op de fysieke leefomgeving, zullen
vervallen bij vaststelling van de visie.
 De structuurvisie uit 2009 is verouderd en geeft onvoldoende sturing aan
toekomstige ontwikkelingen
De huidige structuurvisie bevat een gedegen inventarisatie van de bestaande ruimtelijke structuur
van Soest. Ook de beschrijving van de bestaande situatie vormt nog een goed uitgangspunt.
De in de visie geformuleerde ruimtelijke opgaven vragen echter om een bijstelling, aangezien er
enkele grote maatschappelijke opgaven de komende decennia op de gemeente zullen afkomen die
een claim leggen op de beschikbare ruimte. We denken onder meer aan het vormgeven van de
energietransitie, de vergrijzing en het woningtekort in provincie en regio. Daarnaast heeft de
huidige structuurvisie een hoog abstractieniveau en worden er weinig keuzen gemaakt. Dit globale
karakter heeft als voordeel dat ontwikkelingen niet bij voorbaat worden tegengehouden. Groot
nadeel is echter dat de visie minder goed bruikbaar is als strategisch afwegingskader.
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 De huidige structuurvisie dekt niet het hele gemeentelijk grondgebied
Onder de toekomstige Omgevingswet moeten gemeenten beschikken over één gemeentedekkende
Omgevingsvisie. De kern Soesterberg en de vliegbasis Soesterberg zijn niet in de huidige
structuurvisie meegenomen, omdat het Masterplan Soesterberg al voorzag in een ruimtelijk
richtinggevend kader. Inmiddels is een deel van deze projecten uitgevoerd of wordt voor projecten
de planologische procedure doorlopen. Dit betekent dat er ook behoefte ontstaat aan een nieuw
ruimtelijk kader voor Soesterberg.
 Coalitieakkoord 2018-2022
Het coalitieakkoord 2018-2022 stelt duidelijk dat we in deze raadsperiode een Omgevingsvisie
gaan opstellen. De Omgevingsvisie moet antwoord geven op de vraag: wat voor gemeente willen
we zijn? De Omgevingsvisie is daarmee een ambitiedocument en tegelijkertijd een richtinggevend
kader voor onze eigen initiatieven en die van de samenleving.

1.3

Welk doel heeft de (nieuwe) Omgevingsvisie?

 De Omgevingsvisie zet een stip op de horizon
De nieuwe Omgevingsvisie vormt onze integrale (middel)lange termijnvisie voor de ruimtelijke
ontwikkeling van Soest, Soesterberg en het buitengebied. De visie maakt duidelijk wat de komende
decennia de grote ruimtelijke uitdagingen zijn en hoe we daarmee omgaan. Het gaat om de
hoofdlijnen van beleid die we later verder uitwerken in bijvoorbeeld programma’s, masterplannen,
stedenbouwkundige plannen en uiteindelijk in het Omgevingsplan.
 De Omgevingsvisie is integraal
We grijpen de kansen van de nieuwe Omgevingswet met beide handen aan om al de verschillende
beleidssectoren die bij de fysieke leefomgeving betrokken zijn goed op elkaar af te stemmen. Op
die manier kunnen we in een vroeg stadium mogelijk strijdige belangen in kaart brengen. Maar ook
kunnen we beleidsambities met elkaar verknopen.

Afbeelding 1: Van sectoraal naar één integrale visie op de fysieke leefomgeving
 De Omgevingsvisie is het eindproduct van gemeentebrede participatie
Mogelijk nog belangrijker dan het eindproduct zelf is de weg ernaar toe. Eind 2018 is de
Participatiekrant Omgevingsvisie Soest vastgesteld. Hierin is aangegeven op welke wijze de
gemeentebrede participatie rond de visie vorm dient te krijgen.
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 De Omgevingsvisie daagt uit en inspireert
We stellen een visie op die inwoners, ondernemers, ontwikkelaars en onze maatschappelijke
partners uitdaagt om projecten te ontwikkelen die bijdragen aan de ambities in onze lokale
samenleving. De visie vormt daarmee een essentieel instrument in de overstap van toelatingsplanologie naar uitnodigingsplanologie.
 De Omgevingsvisie schept duidelijkheid
In de Omgevingsvisie worden duidelijke keuzes gemaakt, daarmee schept de visie de basis voor
het gemeentelijk handelen en een verleidelijk perspectief voor particuliere initiatieven. Een heldere
ruimtelijke koers kan bovendien bijdragen aan een gezond maatschappelijk en investeringsklimaat.
Naast inhoudelijke duidelijkheid zetten we in op een goede raadpleegbaarheid door digitale
ontsluiting.
 De Omgevingsvisie positioneert ons in de regio en de provincie
Een doordacht en onderbouwd ontwikkelingsperspectief is een belangrijke basis voor de dialoog
met de regio en de provincie. Op dit moment ligt er al een recent vastgestelde Regionale
Ruimtelijke Visie voor de regio Amersfoort. Deze visie is samen met de andere regiogemeenten
opgesteld. Deze visie is een belangrijke basis voor de dialoog met de provincie. Als we daarnaast
een gemeentelijke Omgevingsvisie als integraal ruimtelijk kader hebben, kan de gemeente Soest
zich stevig positioneren bij ruimtelijke vraagstukken op bovenlokaal- en regionaal niveau.
 De Omgevingsvisie is een dynamisch product
Na vaststelling van de visie gaan we regelmatig kijken of de visie moet worden aangepast. De
wereld staat immers niet stil en Soest wil meebewegen, inspelen op kansen en haar kwaliteiten
ontwikkelen. Indien nodig zal de visie daarop periodiek moeten worden bijgesteld. Afbeelding 2
schets deze beleidscyclus. Zo blijven we bouwen aan een vitale en krachtige gemeente, waar het
goed wonen, werken en recreëren is en vormt de nieuwe Omgevingsvisie een dynamisch document
die de stip op de horizon verlegt als de samenleving daarom vraagt.

Afbeelding 2: Beleidscyclus
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1.4

De Omgevingsvisie binnen de Omgevingswet

 De rol van de raad
In essentie blijft de rolverdeling tussen de gemeenteraad en het college van B&W na de
inwerkingtreding van de Omgevingswet onveranderd. De gemeenteraad stelt de kaders en het
strategisch beleid (Omgevingsvisie) van de gemeente vast en toetst en controleert of het college
van B&W het beleid volgens afspraak en naar tevredenheid heeft uitgevoerd.
Wel krijgt het college van B&W meer bevoegdheden bij de uitvoering van het beleid en kan de
gemeenteraad bijvoorbeeld besluiten om de bevoegdheid voor uitwerking van de visie en/of
vaststelling van delen van het Omgevingsplan te delegeren aan het college van burgemeester en
wethouders. De gemeenteraad is in dat licht nadrukkelijker belast met de hoofdlijnen en het
toezicht op het beleidsproces.
 Gemeentelijke kerninstrumenten
De belangrijkste sturingsinstrumenten voor de gemeenteraad in het kader van de Omgevingswet
zijn straks de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan.
De Omgevingsvisie bindt alleen de gemeenteraad zelf bij de uitoefening van zijn bevoegdheden
(net als het geval is bij de huidige structuurvisie).
De gemaakte keuzen in de visie sturen ook de in het Omgevingsplan neer te leggen regels
(afhankelijk van hoe globaal of gedetailleerd het beleid in de visie is). De gemeenteraad is namelijk
verplicht de regels voor de ‘fysieke leefomgeving’ op te nemen in een Omgevingsplan. Dit plan
bindt daarmee niet alleen de gemeente zelf, maar alle burgers.
Als een Omgevingsvisie ook te behalen (beleids)doelen stelt, kan daar via een programma concreet
uitvoering aan worden gegeven. Het Omgevingsprogramma beschrijft de maatregelen om
omgevingswaarden of doelen voor een onderdeel van de fysieke leefomgeving (bijvoorbeeld het
reduceren van geluidsbelasting of het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit) of voor een bepaald
gebied (bijvoorbeeld de aanpak van een vervallen bedrijventerrein) te bereiken. De visie biedt de
samenhangende beleidsmatige basis voor de inzet van juridische, financiële of andere
instrumenten (convenanten, marketing, subsidiëring, handhaving, voorlichting etc.), om de
beleidsdoelen uit de visie na te streven.
Uiteindelijk wordt via een Omgevingsvergunning toestemming verleend om één of meer activiteiten
in de fysieke leefomgeving uit te voeren.

Afbeelding 3: Van de bestaande instrumenten naar nieuwe instrumenten onder de Omgevingswet
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1.5

Participatiekrant als vertrekpunt

In oktober 2017 heeft de gemeenteraad het ‘Startdocument Omgevingsvisie’ vastgesteld. Op basis
van dit besluit heeft een werkgroep (met ambtenaren, de wethouder en raadsleden) de
Participatiekrant Omgevingsvisie Soest opgesteld. Deze is in november 2018 vastgesteld. In dit
document staan de uitgangspunten voor het proces om met zoveel mogelijk betrokkenheid van de
samenleving tot een breed gedragen Omgevingsvisie te komen.
Op basis van de uitgangspunten uit de Participatiekrant en de besluitvorming (amendementen)
hierover is een uitvraag gedaan en een onderhandse aanbestedingsprocedure opgestart. Het plan
voor de participatie en het opstellen van de visie uit de winnende inschrijving is opgenomen in
bijlage 1.
Nadien is overleg geweest over de beoogde aanpak. Dit heeft onder meer geresulteerd in een
aanpassing binnen het proces. Deze aanpassing is terug te zien in het definitieve processchema,
zoals opgenomen in afbeelding 6 van dit Plan van Aanpak. De aanpassing heeft tot gevolg dat
aan het einde van stap 3 (Samenstellen Soester Melange) van het participatieproces, de
Omgevingsvisie wordt vastgesteld. Voor deze aanpassing is vooral gekozen, omdat pas op basis
van het participatie- en visievormingsproces goed te bepalen is welke (uitwerkings)vorm het beste
aansluit bij de gekozen koers. Over hoe dat vervolg eruit moet gaan zien, kan daardoor ook pas op
dat moment goed besloten worden. De nadere uitwerking van de visie naar gebieden en/of beleid
(Stap 4: koffie zetten) zal hierdoor pas na vaststelling van de visie plaatsvinden. Bedoeling is om
hiervoor een Uitvoeringsparagraaf op te nemen bij de vast te stellen visie.
Binnen de aanpak van de winnende inschrijver wordt rekening gehouden met ervaringen bij andere
gemeenten, zodat wij bewezen methoden (best practices) kunnen inzetten voor de Soester
Omgevingsvisie. Ook biedt de aanpak voldoende ruimte om belangrijke lessen, die tot nog toe uit
pilot voor wijkaanpak ’t Hart zijn gekomen, mee te nemen en te waarborgen, te weten:
Betrekken van zoveel mogelijk partners in het proces;
Verwachtingsmanagement;

Afbeelding 4: Verwachtingsmanagement
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2.

Kaders voor de Omgevingsvisie

Naast het participatiekader, zoals toegelicht in § 1.5, zijn er nog enkele andere belangrijke
uitgangspunten en kaders, die van invloed zijn op de (toekomstige) inhoud van de visie. Samen
met de (uitkomsten uit) de participatie en de trends en ontwikkelingen in de samenleving bepalen
deze kaders de context waarin de Omgevingsvisie voor de gemeente Soest wordt opgesteld.

2.1

Leidmotief1

 De nieuwe Omgevingsvisie draagt bij aan de vitaliteit van de gemeente Soest
Dit betekent dat de visie letterlijk ruimte moet bieden aan ontwikkelingen die bijdragen aan onze
ambities voor de economische structuur, de woonomgeving, de zorg voor specifieke doelgroepen
en het voorzieningenniveau. Daarnaast heeft de visie een belangrijke rol in het bewaren van alle
kwaliteiten die Soest zo bijzonder maken: onze landschappen en ons natuurschoon, de
karakteristieke dorpsgezichten en de diversiteit van onze gemeente. Onze drijfveer in het proces is
het vinden van een optimale balans tussen dat wat we willen ontwikkelen en dat wat we willen
behouden.

2.2

Bestaand beleid

 De ruimtelijke koers in de nieuwe Omgevingsvisie wordt in beginsel gebaseerd
op een integrale afweging van onze (bestaande) beleidskaders in de fysieke
leefomgeving
De Participatiekrant geeft aan dat ons (veelal recentelijk) vastgestelde beleid bij het opstellen van
de Omgevingsvisie niet op voorhand ter discussie zal worden gesteld. We beschouwen deze als
ingrediënten voor de Omgevingsvisie. In het proces naar de Omgevingsvisie toe bepalen we samen
met onze inwoners welke invulling wij willen geven aan dat vastgestelde beleid. Dit is als zodanig
ook opgenomen in de aanpak in bijlage 1, waarin wordt aangegeven dat ‘de agenda’ mede wordt
bepaald door de partijen in het veld.
We maken op voorhand dus geen nieuw (sectoraal) beleid. Wel maken we integraal beleid. En dat
betekent dat we gedurende het proces misschien keuzen moeten maken en eerder geformuleerde
sectorale beleidsambities beter op elkaar af moeten stemmen, mocht dat nodig zijn.

Afbeelding 5: Speelveld van de (nieuwe) Omgevingsvisie
1

regelmatig terugkerend element in een verhaal, dat zelf geen deel uitmaakt van de handeling, maar dient om
de gedachten van de lezer een bepaalde richting uit te leiden.
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 Het doel is om alle relevante beleidssectoren te integreren in de Omgevingsvisie.
Dit betekent dat we beleid dat direct of indirect impact heeft op onze fysieke
leefomgeving bij de visie betrekken
In onderstaande tabel staat welk (strategisch) beleid we in ieder geval willen verwerken in de
Omgevingsvisie. In de analysefase kijken we nog of er ook ander beleid bij de visie betrokken moet
worden. Dit is afhankelijk of het beleid een relatie heeft met onze fysieke leefomgeving.
Reeds vastgesteld beleid
beleid bedrijventerreinen
bosnota
groenstructuurplan
welstandsnota
beleid recreatie en toerisme
geluidsbeleid
bodembeleid
beleid duurzaamheid
integraal accommodatiebeleid
visie op de binnensport
huisvestingsplan onderwijs
volkshuisvestelijk beleid
cultuurhistorisch beleid
retail beleid (inclusief parkeren)
cultuurvisie
visie op de buitensport
waterbeleid
regionale ruimtelijke visie
landschapsbeleid
verkeer- en vervoersplan
Beleid of plannen in voorbereiding
Masterplan Wonen
Gebiedsvisie Dalweg
Energietransitie
Klimaatadaptatie
Landschapsontwikkelingsplan (LOP)

2.3

Beleid andere overheden

 In beginsel is de gemeente vrij haar eigen visie te bepalen. Er zijn echter andere
overheden die ook beleidskaders voor de fysieke leefomgeving opstellen.
Uitgangspunt is dat andere overheden zich herkennen in en zich scharen achter
de in de Omgevingsvisie opgenomen doelstellingen.
Net als de gemeente zijn ook de hogere overheden (Rijk en Provincie) bezig met het opstellen van
hun visie met daarin het integrale beleid op landelijk respectievelijk provinciaal niveau. Anders dan
de gemeenten zijn de Provincie en het Rijk verplicht hun visie op 1 januari 2021 vastgesteld te
hebben. Net als de gemeentelijke visie wordt alleen het orgaan dat het vaststelt gebonden aan
haar beleid. Het is belangrijk dit ‘hogere beleid’ goed in beeld te hebben, want het werkt uiteraard
wel door op gemeentelijk niveau en geeft daarmee richting aan ons eigen beleidskader.
De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) vormt een nieuw beginpunt voor het nationale beleid voor de
leefomgeving en beschrijft de gewenste ontwikkeling hiervan. Het kabinet streeft naar een gezonde
en veilige leefomgeving met goede omgevingskwaliteit. Een leefomgeving die maatschappelijke
functies de ruimte geeft en waar de boven- en ondergrond efficiënt wordt gebruikt. Vanuit de
integrale kijk op die leefomgeving heeft het Rijk vier prioriteiten aangeduid:
• Duurzaam economisch groeipotentieel voor Nederland;
• Ruimte voor de klimaatverandering en energietransitie;
• Sterke, leefbare en klimaatbestendige steden en regio’s met voldoende ruimte om te wonen,
werken en bewegen;
• Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.
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De Provinciale Omgevingsvisie (POVI) vormt een nieuw beginpunt voor het provinciale beleid voor
de leefomgeving en beschrijft de gewenste ontwikkeling hiervan. De huidige wettelijk verplichte
plannen: Ruimtelijke Structuurvisie, Waterplan, Milieubeleidsplan, Mobiliteitsplan en ruimtelijke
aspecten wet Natuurbescherming vervallen en komen allemaal samen in de POVI. Provincie Utrecht
heeft in december 2018 een ‘Koers op Hoofdlijnen” vastgesteld. In dit Koersdocument zet de
Provincie de koers uit voor het omgevingsbeleid uit aan de hand van vier thema’s:

Ruimte voor duurzame ontwikkeling (wonen, werken, mobiliteit en landbouw);

Gezonde en veilige samenleving;

Energieneutraal, klimaatbestendig en waterrobuust;

Aantrekkelijke leefomgeving (natuur, erfgoed, landschap).
Vooralsnog zijn de NOVI en de POVI nog in voorbereiding en hebben wij te maken met de
bestaande beleidskaders. Voor gemeente Soest zijn dat met name de provinciale kaders zoals
vastgelegd in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en de Provinciale Ruimtelijke Verordening.
Hoewel waterschappen geen Omgevingsvisie hoeven op te stellen, heeft het Waterschap Vallei en
Veluwe, waar gemeente Soest onder valt, dit wel gedaan. Op 20 februari 2019 is de Blauwe
Omgevingsvisie 2050 (BOVI2050) vastgesteld. Het Waterschap gaf daarmee het startsein voor het
nieuwe ‘waterdenken’.
Via de BOVI2050 geeft het Waterschap gevraagd en ongevraagd advies en zijn zij sparringpartner
over de inrichting van onze leefomgeving met water als leidend principe. Het waterschap kijkt in
haar BOVI niet vanuit een eenzijdige opgave, maar probeert dit vanuit een drie dimensionale
benadering te doen: onder de grond, in de bodem en boven de grond. Water moet in hun ogen een
ordenend principe zijn en wateroverlast maatregelen combineren met maatregelen ter voorkoming
van droogteschade. Omdat de ruimtelijke opgaves van de toekomst in hun ogen groot zijn en de
waterschapstaken daarbinnen een belangrijk onderdeel vormen, zoeken zij de samenwerking met
ander overheden onder het motto: Partnerschap als watermerk. Dit alles om te borgen dat
medeoverheden rekening houden met klimaatadaptatie, klimaatneutraliteit, circulariteit en de
integraliteit.

2.4

Lopende projecten

 Er moet verbinding worden gezocht met andere grote (participatie)trajecten die
parallel lopen aan het opstellen van de Omgevingsvisie en hier een duidelijke
relatie mee hebben.
Binnen de gemeente loopt nog een aantal andere grote trajecten, vooruitlopend op danwel parallel
aan het opstellen van de Omgevingsvisie. Zij hebben een duidelijke relatie met de visie en zullen
daar ook in moeten landen. De volgende vier trajecten worden in ieder geval benoemd:

Masterplan Wonen: Dit plan heeft tot doel om voor de korte termijn (ca. 2025) helderheid te geven
over de kwalitatieve woningopgave, een overzicht te geven van locaties en inzicht te bieden in
mogelijke sturingsinstrumenten rondom wonen.

Programma Energietransitie: Dit programma is net opgestart en leidt tot concrete projecten en
(mogelijk) extra ruimtebeslag voor de energietransitie. In de Omgevingsvisie zullen onder meer
potentiele zoekgebieden voor energieopwekking aan bod moeten komen.

Gebiedsvisie Dalweg: Deze visie wordt momenteel opgesteld en richt zich op het gebied aan beide
zijden van de Dalweg tussen de Beukenlaan en de Albert Cuyplaan (o.a. rond Sporthal Beukendal,
politiebureau en gemeentehuis). Er wordt aan gedacht om zowel woningbouw, sport als culturele
activiteiten te clusteren in dit gebied.

Gebiedsdialoog Klimaatadaptatie: Dit traject moet leiden tot een Uitvoeringsagenda klimaatadaptatie,
die gemeenten van rijkswege (Deltaplan ruimtelijke adaptatie) uiterlijk 2020 klaar moeten hebben.
Met de projectleiders/trekkers van deze trajecten wordt afgestemd over de aanpak (voortgang en
participatiemomenten) van deze trajecten (deze zouden elkaar moeten versterken en niet in de
weg moeten zitten of leiden tot participatie-moeheid onder inwoners).
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Afbeelding 6: Processchema aanpak Omgevingsvisie
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3.

Aanpak LOS stadomland

In dit hoofdstuk komt de aanpak van LOS stadomland, het bureau dat ons zal begeleiden in het
participatietraject en bij het opstellen van de visie, aan de orde. Deze aanpak (bijlage 1) maakt
onderdeel uit van dit Plan van Aanpak en is gebaseerd op de processtappen en tussenresultaten
zoals die zijn gedefinieerd in de Participatiekrant.
Om meer snelheid in het proces te krijgen zijn op die aanpak drie wijzigingen doorgevoerd:
1. Het besluit in stap 3 van het participatieproces (‘Samenstellen Soester Melange’) over de
verschillende ontwikkelrichtingen (en het starten van de maatschappelijke discussie) wordt niet
door de raad, maar door het college genomen.
2. Aan het einde van stap 3 (Samenstellen Soester Melange) van het participatieproces wordt de
Omgevingsvisie vastgesteld. De nadere uitwerking hiervan in gebieden en/of beleid (stap 4 ‘Koffie zetten’) vindt in een later stadium plaats. Hoe dat vervolg eruit ziet wordt ook pas op
dat moment besloten en vastgelegd in een Uitvoeringsparagraaf bij de visie.
3. Er wordt niet gewerkt met een raadswerkgroep. Elke keer wordt de hele raad betrokken.
De wijzigingen hebben geleid tot het processchema zoals opgenomen in afbeelding 6 (blz. 11).
Er is voor gekozen om de tekst in de (sub)paragrafen van dit hoofdstuk beknopt te houden en waar
mogelijk te verwijzen naar de teksten uit bijlage 1, die behoren bij het betreffende onderdeel of de
betreffende participatiestap. Dit hoofdstuk is hierdoor een soort leeswijzer bij bijlage 1 en
afbeelding 6.

3.1

3 pijlers en de aanpak op hoofdlijnen

De aanpak voor het opstellen van de
Omgevingsvisie, zoals die straks vorm
moet gaan krijgen, rust op 3 pijlers:
1. Vraagstukken als beginpunt;
2. Gebiedskwaliteiten als conclusie van de
gebiedsanalyse;
3. De verantwoordelijkheid die wij als
overheid naar ons toe willen trekken.
In afbeelding 7 wordt deze ‘basis’
schematisch in beeld gebracht.
Bijlage 1 – blz. 6-7 geeft een nadere
toelichting op de 3 pijlers. U vindt daar ook
deze afbeelding terug.
Daarnaast zijn in de hoofdopzet voor de
aanpak een aantal uitgangspunten
opgesomd die aan de basis staan van de
gekozen aanpak:

Betrek mensen precies genoeg;

Sluit aan bij de belevingswereld van
inwoners, ondernemers en
maatschappelijke partijen;

Geen nieuws is ook nieuws;

Gebruik on- en offline middelen heel
gericht;

Scenario’s werken heel structurerend;
Afbeelding 7: 3 pijlers onder de Omgevingsvisie

Scenario’s moeten geloofwaardig en
onderbouwd zijn;

Integratie is een bijzondere opgave.
Bijlage 1 – blz. 12 t/m 17 geeft een toelichting op deze uitgangspunten.

3.2

Plan van Aanpak
3.2.1

Algemeen

Voordat per stap wordt toegelicht hoe de stappen exact worden ingevuld komen eerst nog een
aantal aspecten aan de orde die van belang zijn in het proces naar de visie.
Afbeelding 6 op de vorige bladzijde geeft in één oogopslag het hele processchema voor het
Omgevingsvisietraject en vervangt het schema dat is opgenomen in bijlage 1 – blz. 18.
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Bijlage 1 – blz. 19-26 geeft een nadere toelichting op het processchema.
De 4 horizontale kolommen komen overeen met de 4 processtappen uit de Participatiekrant. Per
fase is in de verticale kolommen aangegeven wanneer welke belangrijke momenten/activiteiten
zullen plaatsvinden met wie en welke producten in die fase opgeleverd worden.
Door de wijziging in de aanpak, wordt aan het einde van stap 3 echter niet eerst de optimale
ontwikkelkoers, maar direct de Omgevingsvisie vastgesteld. In stap 4 wordt de Omgevingsvisie
vervolgens nader uitgewerkt naar gebieden en/of beleid.
In de toelichting op het processchema komen ook de dilemma’s aan bod, die bij communicatie in
het participatieproces een rol spelen.
Aansluitend wordt nog uitgebreid ingegaan op de rol en bijdragen die van college, raad en het
ambtelijk apparaat worden verwacht binnen het proces. In tegenstelling tot hetgeen is aangegeven
in bijlage 1 wordt er niet met een aparte raadswerkgroep gewerkt, maar wordt op die momenten
de hele raad betrokken.
Bijlage 1 – blz. 26-29 licht de visie van het bureau op (het) participatie(proces) nader toe.
Naast een toelichting op participatie wordt hier ook aangegeven op welke manieren de
tevredenheid van de inwoners over het proces wordt gemonitord en op welke manieren
transparantie in het proces wordt gewaarborgd. Het opzetten van een actuele projectwebsite
tijdens het hele proces is één van de manieren die wordt ingezet om dit te borgen.

3.2.2

Stap 1: Op de koffie

Deze stap bestaat uit het ophalen van de (juiste) vraagstukken in de samenleving. Hiervoor is
het allereerst belangrijk om een brede mix aan doelgroepen te bereiken. Om een goed beeld van
die doelgroepen te krijgen wordt vooraf een factor C stakeholderanalyse uitgevoerd en aan de hand
daarvan een verder uitgewerkt ‘draaiboek’ voor stap 1 opgesteld. Voordat we daadwerkelijk de
communicatie starten leggen we de uitwerking eerst nog terug bij het college.
Bij de communicatie wordt vervolgens gebruik gemaakt van verschillende methoden en technieken
om de doelgroepen zo goed mogelijk te bereiken (communicatiestrategie). Aanvullend op hetgeen
in bijlage 1 genoemd staat zal voor de aftrap van het participatietraject onder meer gebruik
worden gemaakt van een kort filmpje over de Omgevingsvisie, waarin de wethouder de inwoners
van Soest oproept om deel te nemen aan het participatietraject.
Bijlage 1 – blz. 29 -34 geeft een nadere toelichting op de invulling van deze processtap en een
voorbeeld van het opgeleverde resultaat.
De opbrengsten uit deze stap zullen met de raad worden gedeeld.

3.2.3

Stap 2: Filteren

In de tweede stap worden de opgehaalde vraagstukken gebundeld tot ‘issues’. Issues zijn de
thema’s waar we het over moeten hebben: de samenhangende vraagstukken die een integrale
oplossing behoeven. Aan de issues worden trends en ontwikkelingen toegevoegd en er wordt
gezocht naar (integrale) oplossingen.
Bijlage 1 – blz. 35-39 geeft een nadere toelichting op de invulling van deze processtap en een
mogelijk beeld van het resultaat van deze stap.
Het opgeleverde resultaat zal met de raad worden gedeeld.

3.2.4

Stap 3: Samenstellen Soester melange

Met de uitkomsten uit de tweede stap en de ideeën die daar gevormd zijn, zullen in deze stap eerst
scenario’s en ontwikkelrichtingen worden opgesteld. Beiden vullen elkaar aan. Met scenario’s
onderzoeken we enkele hoofdrichtingen voor de gemeente en gaat het om verschillen op één
aspect die je doordenkt op consequenties. Met de ontwikkelrichtingen onderzoeken we gerichter
bepaalde thema’s en/of gebieden.
In afwijking van de Participatiekrant wordt het besluit over de verschillende ontwikkelrichtingen (en
het starten van een maatschappelijke discussie hierover) niet door de raad, maar door het college
genomen (zie het processchema in afbeelding 6). Dit levert tijdwinst op en is goed mogelijk, omdat
de raad, voorafgaand aan de vrijgave, betrokken wordt bij het formuleren van de opdracht op basis
waarvan de beoogde ontwikkelrichtingen worden bepaald. Bovendien wordt de raad na de
maatschappelijke discussie over de verschillende ontwikkelrichtingen betrokken bij het bepalen van
de definitieve ontwikkelrichting.
Bijlage 1 – blz. 40-43 geeft nog een nadere toelichting op deze processtap.
De Participatiekrant geeft aan dat hierna de optimale ontwikkelkoers zou moeten worden
vastgesteld door de raad. Op dit punt in stap 3 is in het definitieve Plan van Aanpak echter een
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belangrijke wijziging doorgevoerd. Er wordt namelijk voor gekozen om direct de (concept-)
Omgevingsvisie vast te stellen als uitkomst van stap 3. Reden om dit te doen is dat op dat
moment alle argumenten op tafel liggen en er op basis van de inzichten en uitkomsten van stap 3
ruim voldoende informatie ligt om een Omgevingsvisie op te kunnen stellen die antwoord geeft op
de belangrijkste vragen: ‘Wat voor gemeente willen wij zijn en waar zetten we op in ?’. Daarnaast
is (op basis van het participatie- en visievormingsproces) op dat moment pas goed te bepalen
welke (uitwerkings)vorm het beste aansluit bij de gekozen koers. Dit is als zodanig ook al verwoord
in de Participatiekrant bij stap 4. Over hoe dat vervolg eruit moet gaan zien kan op dat moment
ook pas goed besloten worden.
Om de invulling van stap 4 (nadere uitwerking naar deelgebieden en/of beleid) daadwerkelijk te
waarborgen wordt er in de Omgevingsvisie een Uitvoeringsparagraaf opgenomen, waarin wordt
vastgelegd hoe de invulling van stap 4 eruit moet zien.
De conceptvisie wordt ter inzage gelegd en vervolgens ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

3.2.5

Het eindproduct

Hoewel het eindresultaat nog niet vast staat worden er in de aanpak van LOS stadomland wel een
aantal onderdelen beschreven die een plek zullen gaan krijgen in het eindproduct (de visie), zodat
het ook een bruikbare visie wordt.
Bijlage 1 – blz. 44-51 geeft toelichting op een aantal onderdelen die in de toekomstige visie een
plek kunnen krijgen.
Doordat de keuze wordt gemaakt om stap 4 (de concrete doorwerking naar gebieden en/of beleid)
buiten de visie te houden is het niet de verwachting dat er al concrete toetsingskaders in de visie
zullen zitten. Die maken immers onderdeel uit van de uitwerking in stap 4. Wel zullen duidelijke
keuzes zijn gemaakt over de richting die we op willen en schept de visie de basis voor het
gemeentelijk handelen en een verleidelijk perspectief voor particuliere initiatieven, zodat de visie
ook bijdraagt aan een gezond maatschappelijk en investeringsklimaat. Een aantal onderdelen uit
de visie kunnen mogelijk ook onderdeel worden van een proces waarin gemeente en inwoners
meer gaan samenwerken aan de uitvoering.
Naast inhoudelijke duidelijkheid zetten we voor het eindproduct ook in op een goede
raadpleegbaarheid door digitale ontsluiting.

3.2.6

Stap 4: Koffie zetten

Nadat de Omgevingsvisie is vastgesteld, zal nadere uitwerking moeten plaatsvinden aan de hand
van de bijbehorende uitvoeringsparagraaf. Welke (uitwerkings)vorm in welke gebied het beste
aansluit bij de gekozen koers is dan ook pas bekend.
Bijlage 1 – blz. 44 en blz. 50 geven alvast een doorkijk wat in deze 4e processtap aan participatie
kan worden georganiseerd om concreet invulling te geven aan die uitwerking (bijvoorbeeld het
houden van een gebiedenmarkt en/of krachtbijeenkomsten).

3.3

Risico’s in het proces

Nimby-effect
Bij het uitwerken van een Omgevingsvisie komen op
enig moment locaties in beeld. Zeker als het gaat om
locaties in het stedelijk gebied kan dit al snel leiden tot
weerstand bij omwonenden (het zogenaamde Nimbyeffect). Om te voorkomen dat de Omgevingsvisie
alleen gaat over een optelsom van ontwikkellocaties,
besteden we in het proces veel aandacht aan het
onderbouwen van onze totale ruimtelijke
ontwikkelingsopgave en het in beeld brengen van de
mogelijke oplossingen.
Om draagvlak te krijgen voor de visie confronteren we
ruimtebehoefte en ruimteaanbod met elkaar zodat de
samenleving inzicht krijgt in de noodzaak om bepaalde
ruimtelijke keuzen te maken en welke dilemma’s
daarbij kunnen ontstaan. Door het toetsen van de
mogelijke scenario’s aan onze sectorale ambities, kan
zo objectief mogelijk worden aangetoond welke koers
het beste aansluit bij de Soester samenleving.
Door deze aanpak proberen we de focus in het proces
niet te leggen op locaties maar juist op de visie die
achter die locaties staat.
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Integraliteit en ‘participatie-moeheid’
De integraliteit van de visie wordt mede bepaald door een aantal projecten en onderwerpen die nu
nog in ontwikkeling zijn en die een plek moeten krijgen in de visie. Dit betekent dat het proces van
de Omgevingsvisie beïnvloed kan worden door andere processen (zie o.a. § 2.4). Dit geldt zowel op
inhoud als op het risico dat ‘participatie-moeheid’ in de samenleving optreedt bij het lopen van
verschillende parallelle trajecten met elk hun eigen participatie. Hierover is goede afstemming
nodig.
Milieu-effectrapportage
Een Omgevingsvisie kan PlanMER-plichtig zijn. Op basis van een juridische toets verwachten we
voor de nieuwe Omgevingsvisie geen MER-plicht. Zodra de analysefase gereed is en we meer
concrete uitspraken kunnen doen over de ruimtelijke opgaven wordt deze toets voor de zekerheid
opnieuw uitgevoerd.
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4.

Projectorganisatie

4.1

Opdrachtformulering

Stel samen met de samenleving een gedragen integrale Omgevingsvisie op voor de gemeente
Soest

4.2

Bestuurlijk opdrachtgever

Bestuurlijk opdrachtgever is wethouder Aukje Treep – van Hoeckel.

4.3

Ambtelijk opdrachtgever

Ambtelijk opdrachtgever is Hans Sluizeman, afdelingshoofd Ruimte.

4.4

Kernteam, projectteam en werkgroep

De projectorganisatie bestaat uit een kernteam (ambtelijk projectleider, één medewerker vanuit
Ruimte en één medewerker vanuit Communicatie), een projectteam (kernteam + bureau) en om
het integrale karakter van de Omgevingsvisie te borgen, een ambtelijke werkgroep (2e schil om
het projectteam) waarin medewerkers van de verschillende disciplines van de afdeling Ruimte en
medewerkers van de afdelingen Samenleving, Dienstverlening (Vergunning en Handhaving) en
Realisatie een plek krijgen.

4.5

Raad

Voor de gemeenteraad gaat behoorlijk veel veranderen onder de Omgevingswet. Bijeenkomsten
met raadsleden gaan daarom zowel over bewustwording als over het bijsturen van keuzes. Het is
de bedoeling om, naast enkele cruciale momenten in het proces van de Omgevingsvisie waarbij de
hele raad wordt betrokken, tijdens het proces regelmatig een extra bijeenkomst met de raad te
organiseren, onder begeleiding van het projectteam

4.6

Externe partners

Daarnaast versterken we de integraliteit van het proces en het eindproduct verder door periodiek
belangrijke professionals en stakeholders binnen de fysieke leefomgeving te raadplegen. Hieronder
verstaan we in ieder geval, ontwikkelaars, onze maatschappelijke partners, andere overheden, de
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en de Commissie Milieu en Ruimte.

4.7

Projectwebsite

Er wordt voor dit project een projectwebsite opgezet. Deze website heeft verschillende functies.
Enerzijds is de ‘homepage’ van de projectsite een nieuwspagina. Aan de nieuwtjes zitten
achtergronddocumenten. Daarnaast wordt de site gebruikt om de opbrengsten van het proces te
archiveren. Op de projectwebsite wordt ook het processchema opgenomen, zodat voor een ieder
duidelijk is welke stappen we willen zetten, wie wanneer betrokken wordt en welke
tussenresultaten we leveren. Iedereen kan dan, op elk gewenst moment, zien waar we staan en
welke resultaten al geboekt zijn. Daarmee wordt getracht maximaal transparant te zijn.

4.8

Projectresultaten en planning

Het eindresultaat is een nieuwe Omgevingsvisie voor de gemeente Soest. Dit is een integrale visie
die de ruimtelijke ontwikkeling voor Soest, Soesterberg en het buitengebied voor de komende
decennia vastlegt.
Het (participatie)traject start na de zomer van 2019 en het traject tot aan het raadsbesluit over de
concept-Omgevingsvisie duurt ca. 1,5 jaar. Op dat moment wordt ook bepaald wanneer en hoe de
uitwerking naar deelgebieden plaats gaat vinden. De stappen met de bijbehorende (tussen)
resultaten zijn op de volgende pagina in beeld gebracht. Wij verwijzen naar bijlage 2 voor een
meer gedetailleerde planning van het proces.
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4.9

Projectafbakening

De Omgevingsvisie gaat over:




de ruimtelijke koers voor Soest, Soesterberg en het buitengebied voor de komende
decennia;
een koers die gebaseerd is op het faciliteren van de te verwachten integrale ruimtelijke
ontwikkelingsopgave;
een koers die richting krijgt door de waarde die we als samenleving geven aan onze
ambities ten aanzien van de fysieke leefomgeving.

4.10

Borging in de organisatie

De implementatie van de Omgevingswet in de gemeente Soest loopt langs drie sporen. Het
opstellen van een Omgevingsvisie valt binnen Spoor 1 (Kerninstrumenten).
In de voorbereiding richting dit Plan van Aanpak heeft afstemming plaatsgevonden met de trekkers
van Spoor 2 en Spoor 3. Bovendien is wekelijks contact tussen de trekkers van de 3 sporen om een
goede informatie-uitwisseling tussen de sporen te bewerkstelligen en de integraliteit van het totale
implementatieproces te waarborgen. De voortgang en acties binnen de 3 sporen worden periodiek
gedeeld met een ambtelijke Stuurgroep die, indien nodig, kan bijsturen. Daarnaast heeft ieder
spoor een zogenaamde ambtelijke ‘sponser’. Over Spoor 1, waaronder de Omgevingsvisie valt, is
vrijwel wekelijks contact tussen trekker en sponser over de voortgang binnen het Spoor.
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Spoor 1: Kerninstrumenten
1a. Omgevingsvisie
1b. Omgevingsplan
1c. Programma

Spoor 2: Anders werken
2a. Bestuurlijke keten
2b. Proces en Organisatie
2c. Cultuur, Gedrag en Competenties

Spoor 3: Digitalisering
3a. Randvoorwaarden op orde
3b. Aansluiten lokale
voorzieningen en systemen
3c. Data voor het DSO

Samenwerking
Om de Omgevingsvisie werkelijk integraal te
laten zijn, is samenwerking tussen de
verschillende beleidssectoren noodzakelijk. Het
samenwerkingsproces heeft niet alleen als doel
om een integrale Omgevingsvisie op te stellen
maar ook als doel om integraal werken en
denken een basisuitgangspunt in de organisatie
te laten zijn.
We werken niet alleen ambtelijk samen, maar
zoals in §4.6 al is benoemd, maar we maken ook
gebruik van de expertise van verschillende
professionals zoals leden van de Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit en de Commissie Milieu en
Ruimte, maatschappelijke partners,
ontwikkelaars, et cetera.

5.

Financiën

In de uitvraag richting bureaus voor het begeleiden van het participatietraject en het opstellen van
de visie is een maximumprijs van € 200.000,- opgenomen. Het bureau waaraan voorlopige gunning
heeft plaatsgevonden blijft met de inschrijving onder deze prijs. Hiervoor is dekking binnen het
budget van de afdeling Ruimte dat is gereserveerd voor Spoor 1: Kerninstrumenten, waar de
Omgevingsvisie onder valt.
Direct na instemming met dit Plan van Aanpak door de gemeenteraad vindt definitieve gunning
plaats. De definitieve gunning omvat de eerste 3 stappen uit dit Plan van Aanpak, dus tot en met
oplevering van de Omgevingsvisie. Bedoeling is om, na afloop van stap 3, ook stap 4 (de nadere
uitwerking van de visie naar de verschillende deelgebieden) te gunnen aan dezelfde partij. Gelet op
het organische verloop van het proces, is echter de mogelijkheid open gehouden om dit op dat
moment te heroverwegen.
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Bijlage 1 Aanpak LOS stadomland

19

Offerte | Omgevingsvisie Soest

Inhoudsopgave

Inleiding
Even voorstellen
Onze aanpak op hoofdlijnen
Plan van aanpak
Eisen en wensen

8 april 2019
LOS stadomland B.V.
Postbus 142
5201 AC ‘s Hertogenbosch
Reutsedijk 9, 5264 PC te Vught

5
11
12
19
21

Tel: 073 - 7113770
info@losstadomland.nl
www.losstadomland.nl

Inleiding

Een omgevingsvisie voor Soest is een mooie en uitdagende opgave. Veel bewoners zijn tevreden met het
woonklimaat, de voorzieningen en de bereikbaarheid.
Zij hechten veel waarde aan het groen en de historische
kwaliteiten van de dorpen. Tegelijk komen er allerlei
opgaven op de gemeente af. De energietransitie, de
demografie, maar ook de grote woningdruk binnen
de Regio Amersfoort vragen een helder antwoord van
de gemeente. In de gemeente Leusden (en deels ook
in Houten) voerden we vergelijkbare discussies over
de toekomst van stedelijk en landelijk gebied. Het is
uitdagend om met bewoners en ondernemers deze
verschillende schaalniveaus (van buurt tot regionaal
niveau) in een omgevingsvisie te verbinden.
U heeft een scherp beeld van hetgeen u verwacht van
een omgevingsvisie. En dat is voor een bureau prettig
om mee te werken. Wij kunnen dan onze ervaringen
met het opstellen van omgevingsvisies en het organiseren van participatietrajecten heel precies benutten
en aanvullen wat u als gemeente voor u ziet. Wij gaan
dan met deze offerte graag in op uw vraag.

Een nieuwe kijk vanuit de Omgevingswet
Inhoudelijk verandert er nogal wat door uit te gaan
van een omgevingsvisie. De integratie van wet- en
regelgeving door Rijk en provincie geeft u de mogelijkheden om echt integrale gebiedskwaliteiten te
benoemen en (binnen randvoorwaarden) maatwerk te
bieden voor het realiseren van die doelen. Bijdragen
aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken
wordt belangrijker dan toetsen aan normen. Voor het
maken van de omgevingsvisie geeft dat dus een uitdaging: nog integraler zijn en nog beter motiveren van
beleidsdoelen. Procesmatig verandert er eveneens
veel als u, als overheid, echt gaat samenwerken met
maatschappelijke partners en (groepen) burgers. Dat
betekent in onze ogen dat je in de omgevingsvisie
bereid moet zijn om de agenda mede te laten bepalen
door partijen in het veld. Die insteek maakt de omgevingsvisie scherp, actueel en relevant.
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Ingrediënten voor de
omgevingsvisie
De visie zien wij als het resultaat van een
integratie van de ingrediënten: vraagstukken,
gebiedskwaliteiten en de ‘verantwoordelijkheid van de overheid’.
Vraagstukken zijn het beginpunt. Deze halen
we op, met interviews, buiten en binnen het
gemeentehuis. We hebben een beproefde
methode om ze te ordenen en te bundelen,
zodanig dat de vraagstukken herkenbaar
blijven, maar het geheel hanteerbaar is. De
gebiedskwaliteiten zijn de conclusie van een
gebiedsanalyse. Het gaat hier om het vastleggen van dominante kwaliteiten die daadwerkelijk door moeten werken op ruimtelijke

ontwikkelingen. ‘De verantwoordelijkheid van
de overheid’ komt in de plaats van de vroegere
‘kaderstelling’. Dit ingrediënt is nodig om in
de open planmethodiek de positie van de overheid zelf te kunnen blijven bepalen. Het is een
set van uitgangspunten die komt uit overleg
met bestuur en raad en waar de vaste waarden
en standpunten beschreven zijn. Denk aan een
voorbeeld als: ‘wij onderschrijven het bestaan
van klimaatverandering en wij vinden dat we
moeten anticiperen op de gevolgen daarvan’.
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Trends en ontwikkelingen
Er zijn veel redenen om meer ruimte te
maken voor initiatieven uit de samenleving.
De samenleving verandert en voor een deel
kan de overheid dat niet meer in zijn geheel
overzien. Evenmin is de overheid in staat
om alles wat zich aandient op te pakken. En
dat zal als gevolg van doorzettende veranderingen zo blijven. We gaan bijvoorbeeld anders
werken, ons anders verplaatsen, het internetwinkelen blijft in omvang toenemen en de
woningbouwopgaven transformeren door
een combinatie van demografische veranderingen, veranderende woonwensen en leefpatronen. Feitelijk spelen er ontwikkelingen op
alle terreinen en ze gaan mede onder invloed
van technologische ontwikkelingen bijzonder

snel. Ook de overheid heeft niet stilgezeten.
Er zijn door decentralisaties nieuwe opgaven
op de gemeente afgekomen en mede daardoor zullen we met minder geld meer moeten
realiseren. Bovendien zijn burgers mondiger
geworden en is er meer behoefte aan invloed
en verantwoordelijkheidsdeling. De realiteit
gaat vaak sneller dan de overheid met beleid
of acties kan bijbenen. Omdat nieuwe ideeën
niet altijd voorspelbaar zijn, is er behoefte aan
beleid dat flexibiliteit geeft. Een nieuwe vorm
van planologie is nodig om dit voor elkaar te
krijgen: uitnodigingsplanologie.
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Even voorstellen
LOS stadomland is een ontwerp- en adviesbureau in
de ruimtelijke ordening. Afgelopen jaren hebben we
in een twaalftal gemeenten gewerkt aan omgevingsvisies en implementatie van de Omgevingswet. Wij
nemen in deze trajecten een ontwerpende houding
aan, waarmee we veel creativiteit loskrijgen en tot
nieuwe oplossingen komen. De volgende punten zijn
kenmerkend voor onze aanpak:

Werken met beelden
De voorstelling van ideeën stuurt je gedrag. We werken
daarom vanuit verbindende ideeën, die we zoveel
mogelijk in beelden vatten. De meeste mensen zijn
niet getraind om hun omgeving te zien als het resultaat van bewuste sturing op ontwikkelingen. Door
in alle communicatiemomenten met veel beelden te
komen en steeds uit te leggen waarom het is zoals het
is, zijn mensen meer geneigd na te denken over zaken
die in de omgevingsvisie belangrijk zijn.
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We stappen er middenin: ‘samenwerken
met gemeente en samenleving’
Onze netwerkformule bestaat uit het vinden van de
juiste combinatie van mensen en kennis. De projectleiders van LOS stadomland zorgen voor de integratie
en de creativiteit om te integreren. De gerichte betrokkenheid van ambtenaren en samenleving zorgt voor
een goede inbedding, zonder dat mensen het gevoel
hebben overvraagd te worden.
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Onze aanpak op hoofdlijnen

U heeft een proces op hoofdlijnen geschetst waar
wij ons uitstekend in kunnen vinden. We starten
deze offerte met onze aanpak op hoofdlijnen. Daarin
beschrijven we in samenhang hoe we de omgevingsvisie Soest willen aanpakken. Ook beschrijven we
enkele cruciale keuzes uit onze aanpak. Daaronder
volgen we de wensen en eisen uit uw format,
daar verwijzen we een aantal keren naar in dit
hoofdlijnendeel.
Hoofdlijn van ons voorstel
We volgen in onze aanpak uw vier stappen om te
komen tot een omgevingsvisie. Ook onze omgevingsvisies kennen ongeveer deze opzet. We verbinden
ons, in onze eigen woorden, aan de indeling die u
heeft gekozen. Bij die hoofdopzet hanteren we enkele
uitgangspunten:

Betrek mensen precies genoeg
We hebben als bureau veel ervaring met bewonersparticipatie. We waren betrokken bij meer dan 60 dorpsen wijkontwikkelingsplannen, 30 structuurvisies en
bijna 15 omgevingsvisies. Essentieel voor de betrokkenheid van inwoners is dat er een duidelijke vraag is

en een duidelijke inhoudelijke voortgang gedurende
het proces. Ook dient het nut voor inwoners helder
te zijn, en dat vraagt een heldere communicatie. De
interesses van inwoners kunnen sterk verschillen,
daarom wisselen we communicatiemiddelen en werkmethoden af om zoveel mogelijk doelgroepen aan
te spreken. Wij geven dat veel aandacht, omdat een
omgevingsvisie voor veel mensen enigszins abstract
is, het nut is niet direct duidelijk. In de praktijk blijkt
dat gedurende een omgevingsvisietraject tweemaal
een grote bijeenkomst succesvol kan zijn, of driemaal
als het gebiedsgericht wordt georganiseerd. Daarom
richten we een proces in waarbij inwoners maximaal
driemaal als grotere groep worden betrokken met een
maximaal verschil in opzet. Tegelijk zetten we allerlei
andere middelen in.
Andersom is te weinig betrokkenheid ook niet goed.
Dat doet inwoners denken dat de gemeente te veel
voorkookt. Voor maatschappelijke partijen geldt iets
vergelijkbaars, maar dit kan per partij verschillen. Hoe
groter het directe belang van een partij, des te groter
en frequenter de betrokkenheid kan zijn. Wij voeren
daarom bij aanvang (samen met u) een stakeholderanalyse uit, waarbij partijen worden ingedeeld naar
invloed en rol. We volgen daarin de factor C methode.

Sluit aan bij de belevingswereld
van inwoners, ondernemers en
maatschappelijke partijen
Bewoners in Soest zijn zeer betrokken bij hun omgeving. Veel inwoners zijn er komen wonen vanwege
de fraaie groene omgeving en recreatiemogelijkheden. Nieuwbouw op de Eng levert steevast protest
op. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen was de
uitbreiding van Soest een duidelijk verkiezingsthema,
aangewakkerd door het feit dat Soest in de regionale visie is aangewezen als groeilocatie. Wij weten
dat een dergelijke dialoog zorgvuldig gevoerd moet
worden. Het risico bestaat dat er een te eenzijdige
discussie gevoerd wordt, die zich alleen richt op het al
dan niet opslokken van de groene ruimte (en daar is
bijna iedereen tegen) en dat maakt een uitbreidingsdiscussie veel te simpel. In Leusden hebben we een
vergelijkbare discussie gevoerd, waarbij in totaal 800
inwoners betrokken zijn geweest. Het gesprek over
het woningbouwprogramma ging ook over het aantal
jeugdleden van verenigingen, leerlingen op school,
koopkracht van winkels, arbeidsplaatsen en de mobiliteitsontwikkeling. Daar kwam een genuanceerde
uitkomst naar voren.

Geen nieuws is ook nieuws
Een groot deel van de onvrede van inwoners over
participatietrajecten zijn de (lange) stiltes tussen
de, vaak compacte momenten van participatie. Dat
maakt een proces niet transparant. Mensen zijn graag
geïnformeerd over de stand van een proces waaraan
ze deelnemen. Ook dat zien we als onderdeel van
communicatie. We gebruiken daarvoor de projectwebsite. Op onze projectwebsite, die we u binnen dit
project aanbieden, hebben we de mogelijkheid om
deelnemers via nieuwsberichten periodiek te informeren. Een blijvende communicatie houdt mensen
betrokken.
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Gebruik online en offline middelen
heel gericht
Wij maken voor al onze grotere projecten een projectsite voor de communicatie met de samenleving. Met
de projectsite is het mogelijk de interactie een ‘boost’
te geven. Het is van belang om daarbij een goede
balans tussen on- en offline activiteiten te organiseren. In onderstaand overzicht geven we aan hoe een
gerichte inzet van on- en offline werkzaamheden een
krachtig proces kan opleveren.
De stand van zaken en de (tussen)producten zijn
te bekijken op projectsites. De sites zijn door ons
gemaakt en worden ook door ons beheerd. Wij kijken
vooral naar de communicatiekwaliteit van sites:
https://toekomstschouwen-duiveland.nl/
https://rhedensbuitengebied.nl/
https://altena.onzeomgevingsvisie.nl/
Omgevingsvisie
https://krommerijn.losstadomland.nl/Home/
tabid/1157/language/nl-NL/Default.aspx (vastgesteld)

Scenario’s werken heel structurerend
Wat kan het beste Offline

Wat kan het beste online

Vrije ideeontwikkeling: Het in
een groep nadenken over de
toekomst.

Gerichte discussies. Duidelijk
afgebakende inhoudelijke
gesprekken.

Uitleg van complexe informatie: Het aan elkaar
vertellen en in gesprek gaan
over samenhangen tussen
gebiedskenmerken, maatschappelijke trends, vraagstukken en de resultaten van
onderzoeken.

Informeren. Het delen van de
opbrengsten van werkbijeenkomsten en onderzoeken.

Enthousiasmeren. Net een
stapje verder willen gaan,
mensen echt betrekken,
intrinsiek gemotiveerd
maken.

Uitstralen van activiteit. Een
beeld van alles dat er gebeurt,
delen van dat beeld, zien waar
je deel aan neemt, gevoel van
belang en urgentie, inspiratie
opdoen.

Groepsvorming: een ‘klik’
ontdekken in een groep,
coalitiemogelijkheden zien,
gezamenlijke gebiedsbetrokkenheid ontdekken.

Organiseren. De stand van
zaken, verslagen en agenda’s,
planningen, uitnodigen,
Nieuwtjes in het proces, gegevens van deelnemers.

U stelt voor om met scenario’s te werken. Wij denken
niet alleen dat dit een sterke keuze is, maar dat dit ook
heel structurerend werkt in het hele proces. Als je weet
dat je naar scenario’s toewerkt, ga je ook gericht op
zoek naar gegevens die deze scenario’s aanscherpen.
Ook in Leusden hebben we gewerkt met scenario’s.
Dat ging over de manier waarop de woningopgave
diende te worden opgepakt. Gedurende het voortraject
hebben we allerlei gegevens verzameld ten aanzien
van bevolkingsontwikkeling, leerlingaantallen, koopkracht, mobiliteitsontwikkeling, bouwhoogtes etc.
Met deze gegevens konden we de consequenties van
de scenario’s zo scherp mogelijk onderbouwen.
Een ander voorbeeld is Schouwen-Duiveland waar we
met scenario’s voor de landbouw werkten.

Scenario’s moeten geloofwaardig en
onderbouwd zijn
In het verlengde van punt 5 vinden we dat een scenario
geloofwaardig moet zijn. Te vaak zien we scenario’s
die de uitersten van de mogelijkheden opzoeken, op
een manier die niet haalbaar is en daardoor al direct
een compromis uitlokt. Wij vinden dat een scenario in
de basis eenvoudig moet zijn, gebaseerd op een enkel
verschil in uitgangspunten, maar wel op veel punten
doordacht. Op die manier bepalen de consequenties van de scenario’s de keuze en niet de extreme
uitgangspunten. Terug naar Leusden; het feit dat we
konden verwoorden in hoeverre verdichting mogelijk was binnen de scenario’s maakte de scenario’s
geloofwaardig. Bij de eisen gaan we verder in op de
scenario’s die we voor Leusden hebben uitgewerkt.
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Integratie is een bijzondere opgave
Het integratieproces is altijd een bijzonder proces.
Daarbij zoeken we altijd naar de samenhang tussen
de relevante thema’s die we tegenkomen. Sommige
thema’s liggen dichter bij elkaar dan andere. Door
de vraagstukken rondom een groepje thema’s te
bundelen ontstaat een geïntegreerd vraagstuk. Wij
noemen dat ‘issues’ (onderwerpen waar we het over
moeten hebben). In onderstaand figuur ziet u schematisch hoe we dat doen.
In deze samenhang vinden we altijd de integrale
ambities. In de gemeente Oisterwijk kwamen er
vraagstukken rondom het stimuleren van dagrecreatie, het versterken van het centrum (voor horeca
en als ontmoetingsplek) en gezondheid samen in
de ambitie: ‘Oisterwijk, koploper in actief genieten’.

Onze ervaring is dat het bedenken van ‘issues’ heel
inspirerend is en bijna altijd zit de kracht van een visie
in die integraliteit. Wij hebben een methodiek waarin
we samen met gemeente en stakeholders dergelijke issues formuleren. Integratie doen we op twee
momenten. In de eerste plaats door vraagstukken te
thematiseren, daarna door integrale oplossingen te
zoeken.
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SAMENLEVING

Interviews

stap 1
OP DE KOFFIE

400 gesprekken
met de camper

AMBTELIJK

BESTUURLIJK

INTERNET

PRODUCTEN

Werkgroep

Brede informatie
bijeenkomst

College en wethouders
kennismaking

Plan van aanpak

Ophaalsessie
internet

Gemeente-markt

Soest

Vraagstukken ophalen

Soesterberg

Werkgroep

Informatiesessie
raadswerkgroep

Brede ambtelijke sessie
(Beleidsdoelen + trends)

Raadswerkgroep

Lespakket scholen

stap 2
FILTEREN

Werkgroep
College, welke opdracht
krijgen we mee?

Experts + visionairs,
georganiseerde groepen
Creatieve werksessies

Raad, welke opdracht
krijgen we mee?

Werkgroep

stap 3
SOESTER MELANGE

Raadswerkgroep
Werkgroep
Vrijgeven discussie
door college
Maatschappelijke
bijeenkomsten

Internet discussie
Werkgroep

Themasessies

Nieuwspagina, verslagen, documenten en discussies

Vraagstukken bundelen

Trends & ontwikkelingen
verzamelen

‘Issues’ definiëren

Ideeën genereren

Scenario’s

Ontwikkelrichtingen

Thema’s

Gebieden

Werksessie doordenken
voorkeursscenario

stap 4
KOFFIEZETTEN

Werkgroep
Omgevingsvisie
voorkeurscenario

Beleidsessie(vertaling visie
naar gebieden en beleid)

Visie op
hoofdlijnen

College
Gebiedenmarkt

Werkgroep

Raadswerkgroep

College

Raad

Visie
gebiedsgericht

Presentatie
op internet
Oplevering
omgevingsvisie

De procesarchitectuur
In nevenstaand schema ziet u ons processchema.
Hierbij volgt alvast een korte toelichting.
• In de eerste stap (op de koffie) richten we ons
op het ophalen van vraagstukken. Uitgaan van
vraagstukken werkt bijzonder activerend, omdat
ze gericht zijn op een behoefte aan verandering
(‘waar zit u mee’?) en niet een belang (‘wat vindt u
belangrijk’).
• In de tweede stap (filteren) bundelen we de vraagstukken tot ‘issues’. Dit zijn thema’s, waar we het
over moeten hebben. Samenhangende vraagstukken die in integrale oplossing behoeven. Ook
voegen we trends en ontwikkelingen toe aan de
vraagstukken. Bovendien genereren we op basis
van de trends en de ‘issues’ ideeën (oplossingen).
• In de derde stap (samenstellen van de Soester
melange) ontwikkelen we scenario’s en ontwikkelrichtingen. Deze vullen elkaar aan. Met scenario’s onderzoeken we enkele hoofdrichtingen
voor de gemeente. Zoals hierboven gezegd gaat
het bij scenario’s om verschillen op één aspect
die je doordenkt op consequenties. Met ontwikkelrichtingen onderzoeken we gerichter bepaalde
thema’s en/of gebieden.

• In de vierde stap (koffiezetten) kiezen we op basis
van alle binnengekomen argumenten een voorkeursscenario en werken we de omgevingsvisie
van Soest uit in een verhaal op hoofdlijnen en een
gebiedsgerichte uitwerking in, naar verwachting,
tien deelgebieden.
In het proces maken we onderscheid tussen de
betrokkenheid van:
• Het college. Zij worden betrokken bij het geven
van de opdracht voor de uitwerking en het vrijgeven van maatschappelijke discussies.
• De raad. Voor de raad gaat veel veranderen, dus
de bijeenkomsten met raadsleden gaan zowel over
bewustwording als over het bijsturen van keuzes.
Omdat dit enigszins frequent moet gebeuren,
stellen we voor om te werken met een raadswerkgroep, waarmee we actief aan de slag kunnen. Op
enkele cruciale momenten in het proces betrekken
we de hele raad.
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Eisen en wensen
• Inwoners en ondernemers. Omdat inwoners en
ondernemers als groep bijzonder divers zijn, zetten we meerdere middelen tegelijk in. Bovendien
voeren we (via de factor C benadering) een analyse uit naar de doelgroepen, waarop we ons richten
via specifieke communicatieboodschappen. We
gebruiken meerdere creatieve methodes om de
betrokkenheid te verbreden. Via het communicatiebureau waarmee wij werken, voeren we gerichte
acties uit waarmee we doelgroepen opzoeken (we
noemen dat het sleepnet).
• Maatschappelijke partijen en georganiseerde
groepen kun je wat vaker en gerichter betrekken.
De ervaring leert dat deze partijen bereid zijn om
samen met inwoners aan tafel te gaan, maar niet
elke keer. Ze dienen ook op hun expertise te worden uitgenodigd. Dat hebben we in het schema
opgenomen.
• Internet gebruiken we zowel om mensen op de
hoogte te houden, als te voorzien van de meest
actuele informatie. Tegelijk gebruiken we de
projectwebsite om internetdiscussies te voeren.
Tweemaal betrekken van mensen via internet is
haalbaar. Ook het eindresultaat kan op verschillende manieren via internet worden gepubliceerd
en toegankelijk worden gemaakt.

Communicatie
U vindt participatie bij het opstellen van de omgevingsvisie heel belangrijk. Wij hebben de afgelopen
jaren allerlei instrumenten ontwikkelt die zich richten
op verschillende dilemma’s rondom participatie:
• Hoe kan ik voldoende mensen werven om deel te
nemen?
• Hoe kan ik voorkomen dat mijn doelgroep te
eenzijdig wordt?
• Hoe kan ik mensen betrokken houden?

Eisen en wensen op het vlak van
kwaliteit
Eis 1:
Vast contactpersoon: Hans van Kempen.
Twee vervangers: Roelof Goodijk en Gaby Rasenberg.

Voor het betrekken van mensen adviseren we een
combinatie van bredere bijeenkomsten waarbij
mensen worden uitgenodigd en zelf doelgroepen
opzoeken en het leveren van individuele bijdragen.
Binnen bijeenkomsten zorgen we vaak voor een
combinatie van groepsinbreng (omdat dit inspirerend
werkt) en de mogelijkheid voor individuele inbreng
(sommige mensen vinden inbreng in een groep een
te grote drempel of zitten met een specifiek punt).
Voor de werving van deelnemers aan bijeenkomsten werken we ook met voorlichtingsmateriaal. Veel
gemeenten maken dit zelf, maar regelmatig maken
wij dit. Wij hebben een grafisch vormgever die snel
wervende flyers, nieuwsbrieven en posters maakt om
mensen te bereiken.

Eisen 2 en 3:
Daar houden we rekening mee. We zijn ook gewend
dat we aanwezig zijn als de opdrachtgever dat wenst.
Wens 1
Door de complexiteit en omvang van de materie is het
noodzakelijk om gebruik te maken van specialisten
uit diverse vakdisciplines die ervaring hebben met het
opstellen van omgevingsvisies, stedenbouwkundige
plannen, landschapsontwikkelingsplannen, participatieve planvorming en gebiedsvisies. We stellen u
daarom een multifunctioneel team voor:

• Ir. Hans van Kempen, sr.Landschapsarchitect en
sr. adviseur als projectleider
• Ir. Roelof Goodijk, sr. adviseur en procesplanoloog. Hij richt zich specifiek op het
participatietraject;
• Ing. Gaby Rasenberg, stedenbouwkundig ontwerper. Zij zal zich richten op de inhoud en de stedenbouwkundige aspecten van de omgevingsvisie;
• Ir. Loes van Schie, landschapsarchitect. Zij zal zich
richten op de inhoud en de landschapsvraagstukken van de omgevingsvisie;
• E. Vrensen, grafisch vormgever en fotograaf. Hij
zal zich richten op de vormgeving van het eindproduct en de projectwebsite.
Daarnaast hebben we het bureau Opiniepijlers
gevraagd om mee te werken aan een deel van de
communicatie. Met dit bureau hebben we eerder al in
Leusden samengewerkt en dat beviel uitstekend. Zie:
www.opiniepijlers.nl
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Wens 2
In de inleiding zijn we ingegaan op het algemene stappenplan. Het gemeentebestuur neemt hier een specifieke, eigen plek in.
Rol college
Het is belangrijk om een bestuurlijke verankering te
krijgen voor de verschillende fasen van het project. In
de eerste plaats is het belangrijk om na de eerste fase
een gesprek te voeren met het college. We hebben dan
de vraagstukken opgehaald en staan aan het begin van
fase 2 waarin we ambtelijk en met een groep experts
de vraagstukken bundelen en ideeën genereren. De
vraag is dan: ‘welke opdracht krijgen we mee voor dit
gesprek’? Dit zien we als een moderne variant van
kaderstelling.
Het vrijgeven van de scenario’s voor een maatschappelijke discussie vormt een tweede cruciaal moment,
waarbij het college betrokken moet zijn. De scenario’s
geven de reikwijdte aan van de discussie over een
aantal essentiële thema’s, zoals de woningbouw in de
toekomst. De bandbreedte die in de scenario’s onderzocht wordt, is een keuze van het college. Ook de
inhoud en de zwaarte van de aspecten die meedoen
in de scenario’s leggen we eerst als keuze voor aan

het college. In de gemeente Leusden telden het voorzieningenniveau en het sociale leven zwaar mee in
het opstellen van de scenario’s, maar je kunt ook een
accent leggen op mobiliteit of werkgelegenheid. Er is
dus echt iets te kiezen in deze fase.
Na de maatschappelijke discussie over de scenario’s
en andere oplossingen komt het college nog minimaal
tweemaal aan bod. We organiseren graag een ‘open’
bijeenkomst om het voorkeursscenario te bespreken
en deze aan de hand van de andere uitkomsten verder
in te kleuren. Tenslotte betrekken we het college graag
bij het beoordelen van de visie als geheel, waarmee
de omgevingsvisie kan worden vrijgegeven voor
inspraak.
Rol raad
Het is belangrijk om de gemeenteraden vroegtijdig te
betrekken in het traject. Ook voor het college, die op
cruciale momenten keuzes maakt of tussenproducten
vrijgeeft, is de input van de raad belangrijk. Met het
tussenresultaat willen we al een gevoel krijgen van
de politieke haalbaarheid. Tegelijk merken we dat de
betrokkenheid van de raad ook nodig is om bewustwording te creëren. De omgevingsvisie houdt in de
meeste gemeenten in dat er meer op hoofdlijnen en

aan de voorkant gestuurd gaat worden en dat meer
beslissingen over concrete projecten bij het college
terecht gaan komen. De bewustwording daarover
vraagt veel inhoudelijke kennis en betrokkenheid
van de raad en het proces met de raad dient daarop
gericht te zijn. We stellen voor om de raad zowel in
zijn geheel als via een raadswerkgroep te betrekken.
De raadswerkgroep wordt periodiek betrokken,
waarbij elke keer een deel (praktische) theorie over de
Omgevingswet aan bod komt en de stand van zaken
rondom de visie. Zo zien raadsleden telkens de relatie
tussen de inhoud van de visie en de algemene veranderingen in houding, gedrag en regelgeving in de wet.
Om die reden vinden we het zinvol om de raadswerkgroep ongeveer in dezelfde cyclus te betrekken als het
college. Op twee momenten stellen we voor de gehele
raad te betrekken:
• Voorafgaand aan het opstellen van scenario’s.
De raad wordt dan meegenomen in de manier
waarop scenario’s worden opgesteld en zij kunnen dan meegeven welke aspecten een rol spelen
bij de scenario’s. Dat doen we aan de hand van
stellingen waarop raadsleden via een internettool
(kahoot.com) kunnen stemmen.

• Bij het bespreken van het voorkeursscenario. We
krijgen dan directe input voor het opstellen van de
visie.
Wens 3 en 4
De rol van het hele ambtelijk apparaat is belangrijk.
Meer dan voorheen bij structuurvisies gaat een omgevingsvisie niet alleen over ruimtelijke keuzes, maar
heeft het een relatie met dienstverlening, participatie
en ICT. Bovendien worden de ruimtelijke keuzes nog
integraler. Dit vraagt grote betrokkenheid en veel
afstemming.
We zien het opstellen van een omgevingsvisie als een
leerproces. Het proces is bij uitstek een manier voor
het ambtelijk apparaat om te ‘oefenen’ met uitnodigingsplanologie en het versterken van burgerkracht.
We organiseren bijeenkomsten voor het maken van
een goede stakeholderanalyse en het organiseren van
workshops met bewoners. Onze overtuiging is dat
een organisatie die naar buiten gericht is, beter in
staat is om uitnodigingsplanologie te implementeren.
Uit ervaringen bij andere gemeenten weten we dat
er een goede balans moet zijn tussen betrekken van
ambtenaren, maar niet overvragen. Tegelijk is goede
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voorlichting nodig omdat sommige ambtenaren zich
niet aangehaakt voelen of denken weinig te kunnen
met het inhoudelijke resultaat van een maatschappelijke discussie. Dat willen we voorkomen door meerdere keren:
a. Een brede laagdrempelige en interactieve bijeenkomst te organiseren waarin we kort vertellen
welke resultaten we hebben en welke consequenties die hebben (b.v. lunchbijeenkomsten).
b. Creatieve sessies binnen het gemeentehuis te
organiseren, waar ambtenaren breed voor worden
uitgenodigd. Dit kost relatief weinig tijd, maar is
zeer efficiënt. We betrekken ambtenaren vooral op
hun specialisme, kennis en ervaring.
We houden in de offerte rekening met 5 bijeenkomsten met het college en 6 met de raad of de raadswerkgroep. We hebben verder 8 bijeenkomsten met
de werkgroep opgenomen in het schema. We weten
dat dit in de praktijk wat meer kan worden, afhankelijk
van de uitkomsten van maatschappelijke discussies
of politieke gevoeligheden. We houden rekening met
12 bijeenkomsten met de werkgroep.

In de gemeente Buren werken we momenteel met
lunchbijeenkomsten om de gehele organisatie in een
korte tijd bij te praten over de tussenresultaten en de
gevolgen voor de hele gemeente. We doen dit samen
met specialisten binnen de gemeente zelf, zoals de
ICT-specialist of de projectleider dienstverlening, om
de dwarsverbanden zoveel mogelijk te laten zien.
De werkgroep zien wij als rode draad door het proces
lopen. Met de werkgroep stemmen we alle inhoudelijke keuzes en tussenresultaten af en bereiden we
bijeenkomsten voor. We gaan er ook vanuit dat de
leden van de werkgroep een actieve rol vervullen bij
maatschappelijke bijeenkomsten. Dit is efficiënt en
levert meer betrokkenheid bij-, en ervaring met, de
nieuwe werkmethodiek van de omgevingsvisie op.
Wens 5
In het processchema staat welke vier stappen we
willen zetten, wie wanneer betrokken worden en
welke tussenresultaten we leveren. We stellen voor
om de projectwebsite te gebruiken om dit overzicht
in op te nemen. Iedereen kan dan, op elk gewenst
moment, zien waar we staan en welke resultaten al
geboekt zijn. U kunt besluiten dit volledig openbaar
te maken, dat is maximale transparantie. U kunt

er ook voor kiezen om een deel van informatie te
vergrendelen met een logincode, zodat het (tijdelijk)
alleen voor de gemeente zichtbaar is. De projectwebsite die we u aanbieden, heeft deze mogelijkheid.

tijk brengen van de omgevingsvisie en het voortzetten
van het proces met bewoners van toepassing zijn.
We verwachten dat u de volgende werkzaamheden
verricht:

Belangrijk hierbij is een actief gebruik van de nieuwspagina op de site. De ‘homepage’ van de projectsite
is een nieuwspagina. Aan de nieuwtjes zitten achtergronddocumenten. Daarnaast wordt de site gebruikt
om de opbrengsten van het proces te archiveren

1. Meedoen in inhoudelijke sessies om de juiste
vraagstukken te benoemen en in creatieve workshops bij te dragen aan oplossingen.
Daarmee worden ambtenaren mede-eigenaar van
het verhaal en kan men het makkelijker uitdragen.
2. Meelezen en reageren op inhoudelijke stukken
(vraagstukken, oplossingen, scenario’s, concept
visie).
3. Voorzitten van een workshop bij bewonersbijeenkomsten en het maken van een kort verslag met
hoofdpunten.
4. Testen van de visie met concrete casussen.
5. Enkele praktische zaken, zoals het regelen van
een zaal waar we maatschappelijke bijeenkomsten
kunnen organiseren of het publiceren en verspreiden van communicatiemiddelen.

Voor het organiseren van het proces rond de omgevingsvisie werken we met een draaiboek. In dit
draaiboek zitten ervaringen van andere gemeenten
verwerkt. Bij aanvang van het project stellen we dit
draaiboek aan u ter beschikking en vullen het gaandeweg verder in.
Wens 6
Bij het opstellen van een omgevingsvisie werken
we in allerlei vormen van coproductie. In algemene
zin zien we de betrokkenheid van ambtenaren bij
het maken van een omgevingsvisie sterk toenemen.
Uit uw aanvraag maken we op dat u ontzorgd wilt
worden. We stellen daarom voor dat u zich vanuit de
gemeente richt op zaken die ook voor het in de prak-

Als bureau kunnen we de hele visie voor u maken, dus
nemen we alle onderdelen op ons die u kunnen ontzorgen
en waar uw inbreng niet direct noodzakelijk is:
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1. Voorbereiden, organiseren en verwerken van resultaten van inhoudelijke werksessies.
2. Voorbereiden en verwerken van maatschappelijke
bijeenkomsten.
3. Maken van alle communicatiemiddelen (posters,
flyers, berichten die via mail, twitter en facebook
verspreid kunnen worden).
4. Maken en bijhouden van een projectwebsite.
5. Organiseren van maatschappelijke discussies,
inclusief verslagen van alle bijeenkomsten.
6. Maken van alle tussenproducten (overzicht vraagstukken, bundeling in thema’s, creatieve ideeën).
7. Maken van een beeldend eindrapport.
8. Beantwoording van reacties en zienswijzen.

Visie op het participatietraject
Eis 1 (onder punt 10)
Zie beantwoording van de vraag in de nota van
inlichtingen
Wens 7
Bij het vormgeven van een goed participatietraject
speelt een aantal zaken een belangrijke rol:

• Aansluiten bij de verwachtingen en interesses van
deelnemers
• Leuk maken van de participatie
Als bureau hebben we de participatieladder zodanig
aangepast, dat niet alleen het perspectief van de
gemeente erin staat, maar ook die van de bewoner. Dat
maakt afstemming over gewenste rollen eenvoudiger.
Om ons beeld van het niveau van participatie te
duiden spreken we het liefst van het verdelen van
verantwoordelijkheden. De omgevingsvisie zelf is een
officieel ruimtelijk instrument, dat door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Hier blijft dus de politieke
macht liggen. Daartegenover staat het woord ‘kracht’,
het vermogen om zaken uit te voeren. Daarin ligt de
mogelijkheid voor samenwerking en taakverdeling.
Bewoners kunnen binnen de kaders van de overheid
wel veel invloed krijgen op de inhoud van de visie. De
ruimte die inwoners krijgen is afhankelijk van de vraag
waar de gemeente zichzelf verantwoordelijk voor
voelt. Als de gemeente zich verantwoordelijk voelt en
inwoners vinden het zeer belangrijk, dan is samenwerken het juiste niveau.
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Daarom voeren we in het traject een expliciete
discussie met raad en college over de verantwoordelijkheid van de gemeente.
De verantwoordelijkheidsverdeling is vooral van
belang bij de uitvoering van de omgevingsvisie. In de
gemeente Peel en Maas hebben we op basis van de
verantwoordelijkheidsverdeling een visie op hoofdlijnen gemaakt voor de hele gemeente. De gemeente
nodigde de dorpen uit om met eigen visies of deelvisies te komen en de visie voor hun dorp te concretiseren. Hier werd dus bewust een knip gemaakt. Maar
het delen van de verantwoordelijkheid kan ook per
onderwerp of oplossing worden benoemd.
Om het proces ‘leuk’ te maken gelden in onze ogen
een aantal randvoorwaarden. Zie daarvoor het artikel
op de vorige pagina.

Wens 8
Wij kunnen binnen dit traject op een aantal manieren
zorgen dat de tevredenheid van inwoners wordt
gemonitord:
• We vragen inwoners aan het einde van fysieke
bijeenkomsten een kort formuliertje in te vullen
waarin men aangeeft hoe de bijeenkomsten zijn
beleefd.
• We maken een vragenformulier op onze projectwebsite en vragen deelnemers om in te vullen
hoe zij de bewonersparticipatie in het algemeen
hebben beleefd en het gebruik van de website in
specifieke zin.
• We sturen uw burgerpanel een bericht met een
vragenlijstje. Daarin kunnen we ook vragen of men
wist van de bijeenkomsten en/of de website en of
men (en waarom wel/niet) heeft deelgenomen aan
de burgerparticipatie.

U werkt al met GfK voor klantbelevingsonderzoek.
Om een nog scherper beeld te krijgen van de tevredenheid van burgers over de participatie van dit traject
kunt u aanvullend aan dit bureau de vraag stellen om
dit onderzoek te verrichten. Doordat zij willekeurige
burgers vragen ontstaat, aanvullend op onze vragen,
een scherp beeld van hoe de participatie binnen Soest
is beleefd. Dit ook in relatie tot andere participatietrajecten en in relatie tot de tevredenheid over de
communicatie van de gemeente als geheel.

Stap 1: Op de koffie
Wens 9
Om de juiste vraagstukken op te halen is het belangrijk om een brede mix aan doelgroepen te bereiken.
Daarvoor richten we ons op:
• Communicatie, die zich richt op de verschillende
doelgroepen.
• De juiste vraagstelling
• Gevarieerde methodes

Communicatie
Door het uitvoeren van de factor C stakeholderanalyse krijgen we een beeld van de doelgroepen die we
willen benaderen. Verschillende doelgroepen hebben
verschillende motieven om deel te nemen en daar
passen we de communicatieboodschap op aan.
Behalve de boodschap letten we ook op de communicatiemiddelen. Een bekende methode is om ansichtkaarten huis aan huis te bezorgen en vragen deze
in te sturen, met een boodschap aan de gemeente.
De respons is echter over het algemeen niet hoog,
waardoor de kosten er niet tegen opwegen. Daarom
stellen we voor om een grote advertentie te zetten in
de lokale krant met daarop de projectwebsite en een
uitknipbare ansichtkaart (voor de groep die liever
analoog iets terugstuurt).
De juiste vraagstelling
In de gesprekken die wij willen voeren staat de vraag
centraal: ‘wat speelt er’? Welke trends en ontwikkelingen zien we sectoraal?
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De specifieke bijdrage van ‘opiniepijlers’
Opiniepijlers voert 2 bijdragen voor communicatie uit: Ten eerste voeren zij het ‘sleepnet’ uit, ten tweede sporen zij
tijdens de interviews aanvullende interview-partners op.
Het sleepnet

Gevarieerde methodes
We zetten meerdere methodes in om vraagstukken
boven water te halen:
• Interviews (deze zijn het meest effectief).
• Op bezoek. We zetten een camper in om op specifieke plekken in gesprek te komen met mensen.
Dit werkt zeer aanvullend, want vrij veel mensen
spreek je anders niet.
• Internet. We zetten de projectwebsite in om vraagstukken op te halen.
• Schoolpakket. We maken lesmateriaal, waarmee
basisscholen een les kunnen inrichten en zelf
informatie kunnen ophalen voor de vraagstukkenfase. Waar nodig kunnen we dit zelf op enkele
scholen begeleiden.

Wat betreft de interviews richten we ons zowel op
mensen van ‘bekende organisaties met een achterban’
en in het bijzonder op ‘individuen met een uniek idee
of een frisse blik’. We richten hiervoor een plek in op
het gemeentehuis en we kunnen ook aanvullen via
een belronde. Dit vergroot het bereik, zonder dat het
enorm veel tijd in beslag neemt.
We nemen binnen deze offerte 3 dagen voor interviews op. We gaan er bij onze tijdsraming vanuit dat
uw secretariaat de gesprekken zal regelen en dat ze
compact ingevuld kunnen worden. De interviews
hoeven geen compleet beeld te geven of representatief te zijn, maar vooral leiden tot de informatie
waarmee we de gebiedsconferentie snel diepgang
kunnen geven.
Zie voor referentie Wens 10.

Voor de omvang van Soest denken we dat één-op-één gesprekken met 400 personen - gebaseerd op een afspiegeling van de bevolking - voldoende inzicht geeeft in wat er breed leeft in de gemeente Soest. De resultaten van deze
gesprekken geven een duidelijk beeld van draagvlak, kansen, knelpunten en sentiment.
Een groot deel van deze gesprekken voeren we op straat, op druk bezochte plekken, zoals een winkelcentrum of
sportcomplex. Dit is het sleepnet waarmee we al een behoorlijke doorsnee van de bevolking kunnen spreken. Een
kleiner deel van deze groep van 400 personen bereiken we via sociale media. Hier richt onze werkwijze zich op specifieke doelgroepen, zoals jongeren. Deze doelgroepen zijn via sociale media goed in beeld te krijgen en vervolgens te
benaderen voor een gesprek.
Dankzij deze werkwijze komen we in gesprek met de belangrijkste doelgroepen in de gemeente. Deze werkwijze zorgt
ervoor dat we ook de zwijgende meerder-heid spreken en de mensen bereiken die zich doorgaans niet laten zien/
horen op informatieavonden of via online panels.
Werkwijze
• We spreken 400 inwoners van de gemeente Soest;
• We gebruiken daarvoor een opvallende bus die we parkeren op drukke plekken, bijv bij een supermarkt of een
evenement;
• De gesprekken met inwoners worden gevoerd op basis van vragenlijsten die we samen met de opdrachtgever
opstellen. Er is een link beschikbaar voor mensen die uitsluitend digitaal willen reageren; tevens een printversie
voor mensen die geen tijd hebben voor een gesprek of liever thuis willen reageren;
• De gesprekken nemen twee weken in beslag. De gesprekken worden via alle beschikbare communicatiekanalen
aangekondigd;
• De gesprekken worden gevoerd door ervaren interviewers. De bewoners zullen ervaren dat ze een serieus gesprek
voeren en dat de gemeente de intentie toont om goed te luisteren naar de bewoners;
• In overleg met opdrachtgever worden beelden en tekst aangeleverd voor websites, nieuwsbrieven en sociale media;
• De gegevens van alle gesprekken komen in een database. De verzamelde data wordt door professionals in overleg
met opdrachtgever geanalyseerd;
• De resultaten worden gepresenteerd als bouwstenen voor het proces, voor beargumenteerde keuzes en een goede
vervolgroute. Het zijn argumenten die draagvlak, kwaliteit en maatschappelijke waarde vergroten.
Opsporen van doelgroepen
Vooraf bepalen we samen welke specifieke doelgroepen we willen spreken en eventueel de getalsmatige verhouding
(bv. hoeveel ouderen, hoeveel jongeren, etc). Daar betrekken we ook de leeftijdsopbouw/samenstelling van de bevolking in de gemeente bij.
Tijdens de gesprekken in de bus selecteren we mensen uit deze doelgroepen. We weten immers welk profiel wordt
gezocht en daar selecteren we op.
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Wens 10
Van de antwoorden maken we een samenvatting die
op de site wordt gezet. Uit deze tekst wordt de opgave
voor de visie gedestilleerd.
Het bestand met opgehaalde vraagstukken wordt via
de site beschikbaar gesteld, maar wel anoniem.

Referentie’s:
De gepubliceerde samenvatting:
Rhedens buitengebied
De weerslag van de opgave op pagina 42-49 van het
hoofddocument: Rheden inspraak
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Wens 11
Omgaan met vragen en zaken die niet met de omgevingsvisie te maken hebben
Als bewoners worden gevraagd mee te denken over
hun wijk of gemeente, dan kan de respons ook over
andere zaken gaan. Bewoners verdiepen zich doorgaans niet in het instrument waarin hun inbreng moet
landen. Wij gaan daarom voorafgaand aan de bewonersparticipatie na op welke manier andere inbreng
binnen de gemeente kan worden meegenomen. Dit
kunnen andere visietrajecten zijn of de gemeente kan
bewoners de mogelijkheid bieden om zelf deelvisies
te maken, waarmee ze de omgevingsvisie verder
invullen. Binnen de gemeente Buren hebben we
‘kerngericht werken’ gekoppeld aan het participatietraject om concrete burgerinitiatieven meteen door te
kunnen leiden.

Voor zaken die we niet op deze manier kwijt kunnen,
verwijzen we bewoners naar andere ingangen voor
het betreffende punt (b.v. de klachtenlijn of het maken
van een afspraak). Tegelijk zorgen we door helder
verwachtingsmanagement, dat het duidelijk is waar
het gesprek of de workshop over gaat.
De combinatie van verwachtingsmanagement of
gericht doorgeleiden van reacties is belangrijk om
later in het proces teleurstellingen te voorkomen.

Stap 2: Filteren
Wens 12
Bestaand beleid is er in allerlei vormen (integraal,
sectoraal, strategisch en uitvoerend) en ook de status
en belang van beleid verschilt sterk. Een eerste stap
die wij zetten is om met de ambtenaren het beleid
‘op te schonen’. Welk deel van de doelen en keuzes in
het beleid is nog altijd relevant en waar is aanpassing
nodig. Ook voor ambtenaren zelf is dit soms verrassend. Hieronder ziet u een reactie van een ambtenaar
van een gemeente waar we momenteel een omgevingsvisie maken:
“Nu het zo expliciet is opgeschreven zie ik dat de
doelstellingen uit het verkeersstructuurplan allang
achterhaald zijn. Het plan is nooit geactualiseerd, maar
de laatste 5 jaar ook niet meer gehanteerd. Wat 10
jaar geleden bedacht is aan de hand van rijksbeleid en
daarna eigenlijk nooit getoetst of bestuurlijk aangepast,
klopt nu totaal niet meer met de werkelijkheid. Helaas
heb ik me dat (door de waan van de dag) nooit eerder
zo sterk gerealiseerd.
Kortom, het lijkt me dat we de omgevingsvisie als een
mooie gelegenheid kunnen nemen om de doelstellingen
aan te passen en werkbaar te maken, want als je aan de
oude toetst kom je tot rare conclusies.”

In de praktijk zit veel beleid, of nuances en aanpassingen in de toepassing van beleid, in het hoofd van
de ambtenaar. We stellen dan ook samen met de
ambtenaren een lijst op met sturende keuzes.
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Voor inwoners en maatschappelijke partijen is
gemeentelijk beleid echter niet zo relevant. Men wil
weten waar de discussie over mag gaan. Daarom
vertalen we alles in deze fase naar vraagstukken, ook
het beleid van de gemeente.
In ons voorstel betrekken we inwoners, ondernemers
en maatschappelijke partijen dus niet letterlijk bij het
sectorale beleid, maar bij het gesprek over de vraagstukken die dat beleid ooit hebben moeten oplossen.
De lijst met vraagstukken, inclusief samenvatting
en ondersteunend kaartmateriaal plaatsen wij op de
projectwebsite, zodat het voor een ieder inzichtelijk is
en reacties kunnen worden gegeven.

Wens 13
Trends en ontwikkelingen zijn een belangrijke basis
voor het opstellen van een omgevingsvisie. Het
vormt één van de typen vraagstukken in de omgevingsvisie. Trends en ontwikkelingen kunnen door
iedereen worden ingebracht. Als bureau volgen we
trends en ontwikkelingen nauwkeurig en brengen ze
ook in. We merken dat we de grootste meerwaarde
leveren op trends en ontwikkelingen die lokaal minder
snel opvallen, zoals de ontwikkelingen in de technologie (die nieuwe oplossingen mogelijk maken)
of economie. Veel trends en ontwikkelingen worden
ingebracht door ambtenaren en maatschappelijke
organisaties. Toch zijn er altijd lokale bijzonderheden,
wanneer er toevallig een specialist blijkt te wonen. We
maken een overzicht van trends en ontwikkelingen en
verbeelden deze waar mogelijk.
Er zijn veel trends die van toepassing zullen zijn op
Soest. We noemen er vier die wij zeker verwachten in
Soest:
• Demografie. Soest kent veel wijken uit de jaren ’60
– ’80. Daar zijn vanuit de naoorlogse babyboom
veel jonge gezinnen komen wonen. Intussen kennen veel gemeenten met wijken uit deze jaren een
sterke vergrijzing. Een deel van de ouderen zoekt
een ander type woning, een ander deel wil aanpassingen maken aan de bestaande eigen woning.

• Wonen in een stedelijke regio. De stad is ‘in’.
Landelijk is er een grote trek naar de stad en de
stedelijke regio’s daaromheen. Deze trend is
ook onderzocht in het kader van de Regiovisie
Amersfoort. Hieruit is naar voren gekomen dat de
aantrekkingskracht van de Regio Amersfoort leidt
tot een grote woningdruk. Om dit te geleiden is
een groeias aangewezen waar Soest onderdeel van
is (naast Nijkerk en Amersfoort).
• Energietransitie. De energietransitie speelt uiteraard landelijk. Gemeenten dienen energieneutraal
te worden voor 2050. Hierbij wordt ingezet op
zowel besparing als opwekking. In beide gevallen
een stevige opgave voor Soest. Veel gemeenten
zoeken ruimte voor zonnevelden en windmolens.
Met het waardevolle en groene buitengebied van
Soest is dit een lastige opgave.
• Het nieuwe winkelen. Het nieuwe winkelen bestaat uit ‘beleving’ en ‘uitproberen’. Steeds meer
goederen worden via internet gekocht en de rol
van dorpscentra verandert daarmee. Met name
centra in middelgrote kernen worden geraakt
door het veranderend winkelpatroon (onderzoek
Rabobank). Illustratief is wellicht de sluiting van
twee speelgoedwinkels in Soest afgelopen jaren.

Wens 14
We werken met een zorgvuldig programma, waarbij
online en offline methodieken elkaar aanvullen. Zie
inleiding.
Basis voor de discussie is de bundeling van vraagstukken tot integrale thema’s. Zo weten we dat elk
vraagstuk ergens geborgd wordt. In onze aanpak
sturen we het proces met ideeën. Niet om daaraan
vast te houden maar om mensen juist uit te dagen
creatief mee te denken. Het is voor inwoners bijzonder
moeilijk om vanuit het niets met ideeën te komen. Het
helpt enorm om te reageren op ideeën (verbeteren)
en van daaruit verder te brainstormen. Op die manier
stimuleren wij een creatief proces en halen bewoners
van hun gangbare stokpaardjes.
In stap 2 werken we vooral met experts, visionairs en
met georganiseerde groepen. Met hen bereiden we
als het ware de maatschappelijke discussies voor die
we in stap 3 gaan voeren. Op die manier benutten we
de expertise van deze stakeholders en overvragen we
inwoners en ondernemers niet. We houden rekening
met 3 workshops met experts, visionairs en georganiseerde groepen.
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Wens 15
Hoe presenteren wij de belangrijkste opgaven voor
de fysieke leefomgeving en de mogelijke spanningen
daartussen?
Tijdens het proces werken we voortdurend aan het
scherp krijgen van de volgende vragen:
• Wat is precies het maatschappelijke vraagstuk?
• Welke visie kunnen we bedenken om dat vraagstuk
aan te pakken?
• Wat is dan het bijbehorende beleid?
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Bij het ontwikkelen van deze inhoud moet er een
logisch verband tussen opgave, visie en beleid komen
én de onderlinge verbanden tussen vraagstukken
moeten doorwerken.
Het ontwikkelen van de denklijnen gaat in een lerend
ontwerpproces waarin steeds ideeën worden bedacht,
die vervolgens geanalyseerd worden.
Praktisch werken met een standaard prezi werkblad
waar we de inhoud op ontwikkelen, dat blad staat
gedurende een jaar wel 20 keer op een muur en wordt
intensief bediscussieerd. In de bijlage ziet u twee voorbeelden van zo’n blad in twee fases van twee verschillende projecten: op blad één is alles nog in ontwikkeling, de tweede is gebruikt om een conceptvisie aan
de raad en publiek toe te lichten.

Bekijk hier de Prezi van Kromme Rijn confrontatie en
ideeën: Presentatie Kromme Rijn

Stap 3: Samenstellen Soester melange
Wens 16
Dit deel vormt het hart van het participatietraject. Wij
gebruiken de ideeën die gevormd zijn om tot scenario’s te komen en een aantal algemene ontwikkelrichtingen op te stellen. We vatten deze ontwikkelrichtingen zoveel mogelijk in beelden.
We denken dat je ongeveer op zes scenario’s moet
uitkomen om een goede discussie te kunnen voeren.
Een deel van deze scenario’s gaat waarschijnlijk over
het effect van een bepaalde mate van groei, zoals
geen groei, 2000 extra inwoners in 5 jaar of 5000
extra inwoners in 5 jaar. Dat zijn de variabelen en
die vergelijken we op allerlei aspecten, zoals aantal
scholen, jeugdleden van verenigingen, ouderen,
koopkracht, winkeloppervlakte etc. Zo is het effect
van keuzes inzichtelijk. Een ander type scenario gaat
over de ruimtelijke effecten die kunnen ontstaan als je
na 2020 nog streeft naar een groei van de bevolking.
Waar doe je dat dan? Welke ruimte voor verdichting
is er? Hoe is het verkeer, het groen en duurzaamheid
in hoofdlijnen geregeld. We stellen dit voor omdat we
vinden dat mensen een gevoel van een mogelijk eind-

beeld moeten kunnen krijgen voordat ze een discussie
voeren (‘waar hebben we het eigenlijk over’). De
scenario’s hoeven niet gelijksoortig te zijn, omdat we
mensen niet tussen de scenario’s laten kiezen, maar
elk scenario afzonderlijk willen laten bespreken op
voor- en nadelen (of argumenten voor en tegen).
Het risico dat een discussie met de samenleving
vanuit ‘emotie’ wordt gevoerd, voorkomen we op
deze manier. Ook voorkomen we dat scenario’s als
een referendum gaan werken. Het ophalen van argumenten voor of tegen scenario’s maakt een eigenstandige beslissing door de raad mogelijk.
Wij zien verschillende thema’s die voor Soest van
belang zijn: woningbouw, voorzieningen/woonkwaliteit, de toekomst van het landelijk gebied en recreatie.
In de inleiding legden we al een aantal scenario’s voor
over de omvang van de woningbouwproductie en
de betekenis daarvan voor gebieden, voorzieningen,
mobiliteit en sociaalleven. We pakken er daarnaast
twee thema’s uit waarbij scenario’s de maatschappelijke discussie kunnen aanscherpen en kunnen leiden
tot argumenten voor besluiten: verdichting versus
uitbreiding en de toekomst van het landelijk gebied.

Voor woningbouw lijken ons de standaardoplossingen om het bestaand stedelijk gebied met woonwijken uit te breiden niet erg kansrijk en het lijkt ons
dat alle normale verdichtingsplekken in bestaand
stedelijk gebied wel ontwikkeld zijn of worden. Maar
het zijn natuurlijk wel scenario’s die je in kaart moet
brengen. Scenario’s die je in aanvulling zou kunnen
onderzoeken:
• Meer volume op bestaande footprints. Hoeveel
kun je omhoog, hoe doe je dat en wat kan dat
opleveren? En doe dit dan ook op een moderne
manier en beschouw je het dak van gebouwen als
een bruikbare ruimte?
• Eerst beoordelen welke groene gebieden rond de
kernen echt een no-go gebied zijn en dan daarbuiten nieuwe dorpen en buurten maken. Zo’n soort
opzet zit een beetje in het DNA van Soest, maar
wordt vanuit de compacte stadgedachte nauwelijks serieus onderzocht.

Voor het landelijk gebied zijn er drie scenario’s die
ons voor Soest relevant lijken en de moeite waard zijn
om te onderzoeken:
• Scenario moderne bedrijven, met reguliere productie, in een complexe omgeving: hoe ziet dat
er eigenlijk uit, wat voor beeld levert dat op, wat
worden de gebruiksmogelijkheden van het landelijk gebied etc.
• Scenario natuur inclusieve landbouw. Wat zou dat
concreet kunnen betekenen, hoe run je zo’n landschap als je het over de gehele gemeente uitrolt en
onder welke voorwaarden zou het rendabel kunnen worden, inclusief een gemeentebrede ‘green
deal’ om de regelgeving hanteerbaar te maken.
• Scenario verbonden landbouw. Met het concept
van de Herenboeren als beeld, maar ook lokale
voedselcorporaties en vergaande lokale afnemerproducent afspraken. Zonder de gemeente haast
niet te regelen omdat er allerlei regelgevingsblokkades zijn.
Referentie:
Scenario’s en ideeën voor Leusden. Scenario’s zijn
specifiek de nummers 06-09 in dit discussieoverzicht:
Toekomst Leusden

41

Wens 17
Hoe voeren we die discussie?
Tijdens de brede bijeenkomst (maar ook in de internetdiscussie) stellen we voor om elk scenario apart
te behandelen en de argumenten voor en tegen op te
halen. Dat kan b.v. door zes ruimtes te nemen en in
elke ruimte een scenario toe te lichten. In elke ruimte
kunnen bewoners en andere deelnemers hun argumenten leveren. De lijst van ingrediënten is daarvoor
de basis, maar mensen kunnen ook hun thema’s
toevoegen als die op de lijst ontbreken.
We willen bij deze discussie zoveel mogelijk bereiken
en alle voor- en nadelen verzamelen. Zowel de voorals de nadelen die gemeentebreed gelden voor specifieke gebieden. We zetten daarbij de volgende sporen
in:
• Enkele fysieke bijeenkomsten;
• Online discussie;

• We voeren losse gesprekken met andere overheden en maatschappelijke organisaties.
We houden rekening met in totaal 7 maatschappelijke bijeenkomsten. We stellen drie brede openbare
maatschappelijke bijeenkomsten voor en een viertal
themasessies met experts, visionairs en georganiseerde groepen.
Naast de scenario’s leggen we ook thematische of
gebiedsgerichte ideeën voor aan bewoners en ondernemers. Daarmee krijgen de verschillende deelgebieden ook een eigen kleur in de discussie. We vragen
mensen naar reacties op de ideeën, waarom bepaalde
ideeën goed of niet goed zijn en welke andere ideeën
men heeft.
Zie voor referentie Wens 16.

Wens 18
Omdat we gebruik maken van verschillende methodieken om informatie op te halen, zijn de volgende
zaken belangrijk:
1. Zet de argumenten centraal in de terugkoppeling;
2. Vergelijk de uitkomsten van de verschillende
methoden van participatie. Men zal zien dat er
overeenkomsten en verschillen zijn. Het vergroot
het draagvlak voor de gevolgde aanpak;
3. Zorg voor een overzichtelijke en toegankelijke
uitleg van het voorkeursscenario;
4. Overvoer mensen niet.
Referentie:
bijlage 1; dynamisch dorp in een dynamische regio (resultaat van de discussie over scenario’s)
bijlage 4; argumenten voor en tegen de 4 scenario’sbijlage 2 (onderaan): presentatie raad (hierin staan alle
resultaten van de maatschappelijke bijeenkomsten, de
internetdiscussie en de gesprekken op straat met de
camper)
Leusden
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Stap 4: Koffiezetten
Wens 19
Nu we alle argumenten hebben verzameld stellen
we een voorkeursscenario op. Het ligt voor de hand
dat dit een nieuw scenario is. Dit voorkeursscenario
vormt de algemene koers voor Soest. Vanuit een algemene koers maken we een ontwikkelkoers per gebied.
Bij het maken van de ontwikkelkoers grijpen we weer
terug op de vraagstukken uit de eerste fase. Lossen
we per deelgebied de vraagstukken op, die mensen
wilden oplossen?
Op basis van deze Visie voor Soest en de ontwikkelkoersen per gebied organiseren we een gebiedenmarkt.
Dit zien we voor ons als een grote inloopbijeenkomst
(bijvoorbeeld 1 in Soest en 1 in Soesterberg) waar we
plenair (meerdere malen) een presentatie houden en
waaromheen mensen over een markt kunnen lopen,
met per marktkraam een van de gebieden. Per gebied
vinden mensen dan een overzicht van analysekaarten,
vraagstukken, de ontwikkelkoers voor het gebied en
de voor dit gebied relevante ideeën. Op basis daarvan
krijgen mensen een totaalbeeld voor hun gebied en
kunnen ze in gesprek over de ontwikkelkoers. Ook
kunnen mensen een reactie achterlaten.

We organiseren in deze fase tweemaal een gebiedenmarkt, één in Soest en één in Soesterberg. Deze
gebiedenmarkt houden we ook digitaal door de 10
gebieden elk een eigen vakje op de internetsite te
geven, inclusief reactieformulier.
Referentie:
Rheden’s buitengebied plankaart
Rheden’s buitengebied, visie op de gebieden
Eis 23, 24 en 25
Aan deze eisen zullen wij voldoen. Kanttekening is dat
de exacte eisen om aan te kunnen sluiten bij het DSO
nog niet bekend zijn. Bovendien is in principe software nodig om de visie op het DSO te uploaden. We
weten wel dat er een kaart moet komen, die aanklikbaar is en waar per deelgebied de relevante informatie
verschijnt. De omgevingsvisie wordt zodanig opgebouwd dat deze slag snel gemaakt kan worden.

Wens 20
Het eindresultaat bouwen we op als beeldende
verhalen. We integreren tekst en beeld, waarbij we veel
beeldmiddelen toepassen (foto’s, historische afbeeldingen, specifieke kaartbeelden, collages,visualisaties
en schema’s).
We maken de omgevingsvisie op als een fraai boekje
in Indesign. Het zal opgemaakt worden in kleur, met
veel afbeeldingen als tekeningen, historische beelden,
referentie’s en foto’s. Het zullen boekjes worden
die informatief zijn, maar ook leuk om te lezen en
doorheen te bladeren. De vraagstukken en voorstellen staan centraal, analyses zijn ter illustratie. Via
interviews en foto’s (van mensen die betrokken zijn
geweest bij het project) brengen we de verhaallijn zo
dicht mogelijk bij het gebied. Op die manier wordt het
uitnodigend. We maken een e-book, wat je digitaal
kunt doorbladeren.
Referentie:
Rheden’s buitengebied
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Wens 21
Onze visies zijn opgebouwd volgens het principe van
uitnodigingsplanologie.
Een bruikbare omgevingsvisie
U wilt graag dat de omgevingsvisie een toekomstbestendig, publieksvriendelijk en concreet afwegingskader wordt. Een toekomstbestendig verhaal betekent in onze ogen dat er met enige creativiteit naar
trends en ontwikkelingen moet worden gekeken.
Ontwikkelingen in de samenleving gaan, mede als
gevolg van technologische ontwikkelingen steeds
sneller. Maar ook de samenleving denkt steeds
vrijer. Wat verwachten we aan ontwikkelingen en
hoe zouden we daar dan mee om willen gaan? Er
ontstaan in het buitengebied functiecombinaties die
niet meer eenvoudig in een categorie zijn in te delen,
zoals multifunctionele duurzame bedrijven met agrarische, recreatie en zorgfuncties en een zonneveld,
waarvan de hoofdfunctie kan wijzigen in de tijd. Een
toekomstbestendige omgevingsvisie verdiept zich in
deze trends en maakt maatwerkoplossingen in de
toekomst mogelijk, waarbij multifunctionele bedrijven

niet op functie worden getoetst maar op de effecten
die ze hebben op de kwaliteit van de leefomgeving.
Naast toekomstbestendigheid wilt u dat de omgevingsvisie een concreet afwegingskader wordt, dat
houvast moet bieden aan initiatiefnemers, zodat die
weten waar ze aan toe zijn. Daartoe stellen wij voor
om duidelijke richtlijnen voor initiatiefnemers op te
nemen hoe omgegaan moet worden met de aanwezige kwaliteiten.
Voor de gemeente Leusden bedachten we een manier
om het probleem van vrijkomende bebouwing in een
gebied met stedelijke druk op te lossen. We maakten
een regeling waarin alle vrijkomende meters hergebruikt of herbouwd konden worden, waarbij de gecreëerde waardevermeerdering (deels) moet worden
geïnvesteerd in ruimtelijke en maatschappelijke kwaliteit. Sloop van stallen, wat in het huidige beleid een
harde randvoorwaarde was, is nu een van de mogelijke investeringen. Initiatieven worden niet langer
getoetst op vooraf bedachte normen, maar op de
effecten ervan.
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Wens 22
Veel omgevingsvisies waaraan wij hebben gewerkt
hebben als doel om inwoners en ondernemers uit
te nodigen en te inspireren. Daarom maken wij in
onze visies gebruik van veel beelden, visualisaties,
referenties en sfeerbeelden. We willen daarmee een
sfeer neerzetten, die trots uitstraalt en initiatiefnemers enthousiasmeert. Veel sturing gaat uit naar het
vormgeven van een proces waarmee de gemeente en
de initiatiefnemer een gesprek voeren en waarop de
omgeving van het initiatief betrokken is.
We letten op tekst, maatwerk en rollen. Voorbeelden
van maatwerk ziet u bij wens 21, hier spreken we
bepaalde doelgroepen aan. Voorbeelden van tekst ziet
u in alle referentie’s van deze offerte. Voor de rollen
hebben we een specifieke aanpak bedacht, waarbij de
te kiezen rol per project moet worden bepaald. Zie
schema linkerzijde. In deze link zit u hoe dat schema
ingevuld is voor het Kromme rijngebied.

Wens 23
Ter illustratie sturen we u de omgevingsvisie voor de
kern Velp in de gemeente Rheden als referentie.
De Visie van Velp
Wens 24
Na de eerste stap bundelen wij onze aanpak, vraagstukken die een zinvolle integratie kunnen opleveren.
Dat doen we deels aan de hand van hetgeen is ingebracht, maar we doen dat ook aan de hand van deze
nieuwe thema’s. We verzamelen dus alle vraagstukken
rondom gezondheid en rondom veiligheid. Opvallend
is dat met name rondom het thema gezondheid veel
loskomt en een zinvolle integratie plaatsvindt. In
de gemeente Altena hebben we zo maatregelen op
het vlak van groenontwikkeling, bewegen, recreatie,
ontmoeting en voorzieningen gecombineerd tot een
samenhangende ontwikkelingsrichting per dorp.
Omgevingsvisie Altena, de gespreksversie, H4
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Wens 25
Omdat een omgevingsvisie meer dan voorheen gaat
om dingen in beweging te brengen en initiatieven
mogelijk te maken, vinden veel gemeenten het prettig
om de betrokkenheid van bewoners te verankeren,
ook voor de uitvoering. Daarom hebben we in meerdere gemeenten gewerkt met krachtsbijeenkomsten.
Dat zijn bijeenkomsten waarin met een groep actieve
inwoners en ondernemers wordt nagedacht over een
uitvoeringsprogramma rondom bepaalde gebieden of
thema’s waarin met de gemeente over de rolverdeling
wordt nagedacht. Op die manier is het proces geen
onderdeel van de omgevingsvisie, maar andersom, is
de omgevingsvisie onderdeel van een proces waarin
gemeente en inwoners meer gaan samenwerken aan
uitvoering.
Wij hanteren een eenvoudig model om de rolverdeling tussen gemeente en samenleving te toetsen. Het
is gebaseerd op het belang dat je zelf als gemeente
aan iets hecht aan de ene kant, en een gevoel van
urgentie in de samenleving aan de andere kant.

Tot nu toe hebben gemeenten waar wij voor werkten
altijd gewerkt met losse uitvoeringsdocumenten.
Over het algemeen wordt ervoor gekozen om losse
programma’s op te stellen om de visie uit te voeren.
Wij nemen altijd wel een hoofdstuk op waarin we
procesmatige aspecten van de uitvoering vastleggen.
In de tijd van de structuurvisies was de uitvoeringsparagraaf een vast onderdeel van het document. Deze
eis is met de Omgevingswet komen te vervallen.
Desgewenst kunnen wij binnen deze opdracht een
uitvoeringsparagraaf opnemen, maar we adviseren u
om dit separaat te doen.
Uitvoeringsprogramma Kromme Rijn
Wens 26
De wens om een omgevingsvisie te gebruiken als
toetsingsinstrument (een logische wens) en de wens
om een ‘wervend verhaal’ van je gemeente te hebben
(ook een logische wens) zijn niet makkelijk in te vullen
in één document. Wij vinden dat je tegen de tijd dat

je de definitieve documenten gaat maken (of het nu
op internet is of niet) dit goed moet doorspreken. Dit
gesprek kan pas tot een uitkomst leiden als je weet wat
de inhoud van de visie wordt. Wellicht is het mogelijk
de twee verschillende doelgroepen met één document te bedienen, maar misschien is het beter twee
verschillende versies van het document te maken.
Digitaliseren staat bij omgevingsvisies nog in de
kinderschoenen. Wij adviseren gemeenten om dit
wel te doen en bouwen onze omgevingsvisies op in
spreads (2 pagina’s per thema) die los te bekijken zijn
en direct aan een gebied gekoppeld kunnen worden.
Dit zijn de belangrijkste eisen om een plan te digitaliseren. Toch kiezen veel gemeenten, in afwachting op
het DSO, ervoor om deze slag nu (nog) niet te slaan.
Wel publiceren wij de omgevingsvisies op de
projectwebsite.

Wens 27
Voorbeelden van folders voor de omgevingsvisie:
Toekomst Schouwen-Duivenland Inspraak
Toekomst Schouwen-Duivenland Gebiedsconferentie
Rheden Gebiedsconferentie
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Stap 0 VOORBEREIDING
Startoverleg na opdrachtvertrekking
Omgevingscafe Aanpak
Omgevingsvisie (ambtelijk)
Stakeholdersanalyse
Voorbereiding Particpatie (enquetes,
promotie- / infomiddelen etc.)
Collegebesluit start participatie

Stap 1 OP DE KOFFIE
Afnemen enquetes online
Gemeentemarkt (‘week van
Soest/Soesterberg’) en op de koffie
Schoolbezoeken
Sessie college en sessie raad
Tussenproduct stap 1:
Overzicht vraagstukken
Raad informeren = presentatie

R

Stap 2 FILTEREN
Vraaagstukken bundelen
Trends en ontwikkelingen verzamelen
‘Issues’definieren
Creatieve werksessies (intern)
Voorbereiding atelier
Oplossingen en ideeen-atelier met
belangengroepen, experts en
visionairs en raadsleden
Tussenproduct stap 2: Overzicht
opgaven, trends en ontw. en oplos.
Raad-/collegesessie: Uitkomsten +
Welke opdracht krijgen we mee?

R

Stap 3 SOESTER MELANGE
Scenario’s/ontwikkelrichtingen
opstellen
Scenario’s voorleggen aan experts,
visionairs, et cetera
Collegebesluit vrijgeven
ontwikkelrichtingen
Ontwikkelrichtingen in de media
Maatschappelijk ‘debat’
ontwikkelrichtingen
Raadssessie Ontwikkelrichting
Opstellen concept-omgevingsvisie
Raadsbesluit concept-visie
Visie ter inzage
Inspraaknota
Raadsbesluit vaststelling

STAP 4 KOFFIE ZETTEN
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Uitwerking tzt via
Uitvoeringsparagraaf
in de visie
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