Emmeloord, 18 februari 2020.
Onderwerp
Keuze omgevingsvisie
Advies raadscommissie
[…]
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
Eén integrale omgevingsvisie opstellen voor het fysiek en sociaal domein.
Doelstelling
Een omgevingsvisie voor de gemeente.
Inleiding
We maken een Omgevingsvisie. Op 27 januari 2020 stelde u hiervoor een startnotitie vast. De
volgende stap in het proces is de ‘keuze voor de vorm omgevingsvisie’ (zie het schema hieronder).
Daarover gaat het voorstel dat u nu leest.

Wat valt er te kiezen?
De realisatie van een Omgevingsvisie is hét moment om de ‘sociale thema’s’ samen te voegen met de
‘fysieke onderwerpen’. Want er is een verband tussen beide. De fysieke omgeving heeft namelijk
invloed op het welzijn van mensen. Denk bijvoorbeeld aan de invloed van geluid, geur en luchtkwaliteit
op de gezondheid. Daarom wordt van ons verwacht dat wij in de Omgevingsvisie nadenken over een
gezonde fysieke leefomgeving. Want een inwoner maakt geen onderscheid tussen het fysieke en
sociale domein. Hij/zij ervaart zijn/haar persoonlijke leefomgeving als één geheel. Verder kan een doel
in het ene domein wel/niet succesvol zijn door acties of maatregelen in het andere domein.

Wij zien in grote lijnen vier mogelijkheden:
1. Gezondheid krijgt een eigen (apart) hoofdstuk in de Omgevingsvisie.
2. Gezondheid integraal meenemen in de Omgevingsvisie.
3. De Omgevingsvisie wordt één integrale visie voor het fysiek en sociaal domein.
4. Gezondheid als belangrijkste ambitie in de Omgevingsvisie.
In bijlage I worden de verschillende varianten toegelicht. Wij adviseren mogelijkheid 3: De
Omgevingsvisie wordt één integrale visie voor het fysiek en sociaal domein.
Argumenten
1.1 Een integrale visie past goed bij de Omgevingswet
Volgens de gedachte van de Omgevingswet hoort de gemeente integraal of samenhangend te
werken. Hiermee brengt de Omgevingswet allerlei verschillende onderwerpen, belangen en
perspectieven samen. Het idee daarachter is om gewogen keuzes te kunnen maken.
1.2 Een integrale visie brengt de relatie tussen beide domeinen goed in beeld
Denk bijvoorbeeld aan gezondheid. Groen in een wijk zorgt voor minder ziekteverzuim en gezonderde
en productievere inwoners. Ook brengt groen mensen samen en zorgt voor een participerende en
sociale wijk.
1.3 Dit past bij de wijze waarop onze inwoners het ervaren
Er is een sterke relatie tussen beide domeinen. Mensen zijn namelijk altijd in de fysieke ruimte.
Inwoners die bijvoorbeeld een mantelzorgwoning willen, zien geen onderscheid tussen de regels voor
de zorg en voor dat wat ze al dan niet mogen bouwen in hun tuin.
1.4 Een integrale visie maakt zijn weloverwogen keuzes voor zowel fysiek als sociaal domein
In een gezamenlijke visie worden de verschillende domeinen beter op elkaar afgestemd. Dit voorkomt
tegenstrijdigheden. Denk bijvoorbeeld aan het mogelijk maken van een zorgboerderij. Nu staat er in
de Structuurvisie 2025 dat we zorgboerderijen stimuleren om leegstand van de agrarische erven in te
vullen. Maar dat is niet bekeken vanuit het belang dat de zorgvraag en -aanbod met elkaar in
overeenstemming zijn.
Kanttekening
1.1 Een integrale visie maken is complexer
Het opstellen van een gezamenlijke visie is complexer dan een minder integrale variant (zoals variant
1, 2 of 4). Maar is wel een uitgelezen kans om het integraal op te pakken. Want voor zowel het fysiek
als het sociaal domein moet de huidige structuurvisie aangepast worden. En de gemeente Staphorst
en Noordenveld hebben al bewezen dat het kan.
1.2 Door de complexiteit duurt het proces langer
Het maken van een integrale visie is meer werk dan het maken van een visie die minder integraal is
(zoals variant 1, 2 en 4). Er is meer informatie nodig, er zijn meer stakeholders betrokken en de
keuzes zijn complexer. Het proces duurt daarom langer. Maar er is voldoende tijd. Want vanuit de
Omgevingswet hoeft de visie pas in 2024 gereed zijn.

Planning/uitvoering
Nadat de keuze voor de vorm van de Omgevingsvisie is gemaakt, starten we met het formuleren van
de thema’s. Die thema’s krijgt u ter vaststelling. Zodra duidelijk is wanneer dat stuk eraan komt, hoort
u dat van ons. En vanzelfsprekend blijft u op de hoogte via de raadswerkgroep Omgevingswet.
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