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Lekker op weg
Op 22 februari jongsleden was er een bijeenkomst in de businesslounge van 
Go Ahead Eagles. ‘Op weg naar een nieuwe omgevingsvisie’ was de titel.  
Die avond heb ik zo’n honderd mensen zien discussiëren, luisteren en 
samenwerken in gesprekken aan tafels. Het ging over uiteenlopende 
onderwerpen die in de toekomst van Deventer zouden kunnen gaan spelen.  
Elk gesprek behandelde dilemma’s waar we mee te maken krijgen en waar we 
richting aan kunnen geven in de Omgevingsvisie. De gesprekken waren intens, 
er werd hard gewerkt en ook hard gelachen.

Ik heb er als wethouder van genoten omdat de sfeer zo 

constructief was, het goede gesprek gevoerd werd en 

we hiermee een flinke stap hebben gezet op weg naar 

de nieuwe Omgevingsvisie. Want we zijn er nog niet.  

Dit was een begin. We gaan de komende maanden 

verder in gesprek met vertegenwoordigers van allerlei 

belangen en met de inwoners van onze gemeente om 

de discussie over de dilemma’s verder te voeren en zo 

te komen tot een gedragen nieuwe Omgevingsvisie 

voor Deventer. Zodat Deventer koerst op de gewenste 

toekomst.

 

In dit verslag een weergave van de avond en de 

gesprekken. Daarmee is belangrijke informatie 

opgehaald waar we weer mee verder gaan.  

Mijn conclusie is: we zijn lekker op weg!

Liesbeth Grijsen
Wethouder Ruimtelijke Ordening



4      Verslag bijeenkomst   Op weg naar een nieuwe Omgevingsvisie

Inleiding
De gemeente Deventer is op weg naar een nieuwe Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie 
laten we op hoofdlijnen zien hoe we de komende jaren denken om te gaan met het 
aanpassen van de fysieke leefomgeving aan veranderende maatschappelijke vragen. 

Op weg naar deze nieuwe Omgevingsvisie, gaan we 

graag samen met u op Expeditie. Samen met elkaar 

ontdekken. We organiseren diverse bijeenkomsten om 

het gesprek te voeren over de Omgevingsvisie.  

Groot en klein. De opbrengsten van deze gesprekken 

gebruiken we bij de verdere uitwerking ervan.

Op 22 februari 2018 vond de eerste bijeenkomst ‘Op weg 

naar een nieuwe Omgevingsvisie’ plaats, waarvoor 

maar liefst 100 partners zich hadden aangemeld.  

We brachten verschillende partijen aan thematafels bij 

elkaar, die in gesprek gingen over verschillende fictieve 

toekomstinitiatieven: initiatieven die in de toekomst in 

Deventer mogelijk plaats zouden kunnen vinden.  

We spraken niet over de Omgevingsvisie zelf, maar over 

de weg ernaartoe. Evenals mogelijke dilemma’s, rollen 

en belangenafwegingen die zouden kunnen spelen.  

De gesprekken leidden tot eerste inzichten over hoe de 

gemeente in de toekomst met dergelijke initiatieven 

om kan gaan. In dit beeldverslag blikken we terug op de 

bijeenkomst van 22 februari en geven we een overzicht 

van de opbrengsten en belangrijkste conclusies per thema.

Geen enkele bijeenkomst staat echter op zichzelf.  

De komende tijd vinden er meer gesprekken plaats 

over de ontwikkeling van de Omgevingsvisie. 

Gesprekken waarin we de opgehaalde dilemma’s 

verder uitdiepen. Alle deelnemers van gesprekken over 

de Omgevingsvisie leggen we vast in een 

Smoelenboek. Dit Smoelenboek wordt na ieder 

gesprek over de Omgevingsvisie aangevuld. Zo weten 

we elkaar eenvoudig te vinden. En blijven we het 

gesprek met elkaar voortzetten.

Meer informatie
Neem voor meer informatie of bij vragen  

contact op met team Expeditie Deventer via: 

expeditie.omgevingswet@deventer.nl
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Thematafels
Hoe zien we de binnenstad en het landelijk gebied in Deventer over vijf jaar? Willen we 
bedrijvigheid, werken en wonen mengen in bepaalde gebieden? Is er ruimte voor verdere 
groei van het aantal woningen? Staan we energielandschappen toe? Zo maar vragen die 
wij tegenkomen bij de uitwerking van de Omgevingswet in een nieuwe Omgevingsvisie. 
Tijdens de bijeenkomst gingen de deelnemers aan verschillende tafels over een zestal 
thema’s met elkaar in gesprek:

1. Ruimte voor verdere groei woningen
2. Deventer energieneutraal
3. Aantrekkelijke binnenstad Deventer
4. Ontwikkeling landelijk gebied
5. Ruimte voor functiemenging
6. Stimuleren van gezond gedrag

De thema’s bespraken we aan de hand van een mogelijk toekomstig initiatief.  

Aan iedere tafel werkten de deelnemers aan drie opdrachten:

1.  De dilemma’s
  Wat zijn de tegengestelde belangen bij het toekomstinitiatief?

2.  Rollen gesprekspartners
  Hoe worden deelnemers, partners en inwoners betrokken? Mag iemand meeweten, 

meedenken, meewerken of meebepalen? Wie beslist? Wat wordt verwacht van de 

gemeente en wat mag de gemeente van de samenleving verwachten?

3.  De belangenafweging
  Op welke manier gaan we met de belanghebbenden in gesprek? En hoe komen we tot 

een zorgvuldige belangenafweging?

Op de volgende pagina’s geven we per thema een overzicht van de opbrengsten, belangrijkste 

conclusies en de input die we ophaalden voor de verdere uitwerking van de Omgevingsvisie.
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Ruimte voor verdere groei woningen
Toekomstinitiatief: Hoogbouw aan de singel

Inbreiding versus uitbreiding
Bij dit toekomstinitiatief speelt het dilemma van 

inbreiding versus uitbreiding: meer woningen en het 

behoud van een compacte binnenstad, tegenover meer 

woningen in het landelijk gebied door nieuwe 

appartementen aan de rand van de binnenstad. 

Aan tafel over inbreiding:  
‘Je kunt bedrijven niet verplichten te 
verplaatsen’
Hoogbouw aan de singel kan leiden tot belemmering 

van het uitzicht van inwoners, het is ongewenst in het 

stadsbeeld en kan bovendien gevolgen hebben voor de 

gezondheid (minder goede luchtkwaliteit langs drukke 

singel). Aan de ene kant willen we het landschap 

sparen, maar ook het groen in de stad behouden. 

Bij inbreiding is er op een zeker moment bovendien een 

grens. Zo kun je bestaande bedrijven niet verplichten 

naar buiten te verplaatsen. Voor inwoners lijkt het 

daarnaast belangrijk dichtbij voorzieningen te wonen, 

vooral als het gaat om de oudere doelgroep.

#1  

Deventer groeit. Maar waar moet deze groei plaatsvinden? Welke ruimte is er voor 
verdere groei van het aantal woningen? Stel dat een projectontwikkelaar het plan heeft 
voor hoogbouw aan de singel. Hoe gaan we daarmee om? Hoe zit het met behoud van 
groen en de kwaliteit van de leefomgeving? Wat zijn de dilemma’s? Hoe komen we tot 
een zorgvuldige belangenafweging?
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Aan tafel over uitbreiding:  
‘Het mag niet ten koste gaan van 
de groene long’
Een voordeel van uitbreiding in landelijk gebied, is dat 

het de leefbaarheid van de dorpen versterkt. Nu zijn 

daar vaak maar beperkte voorzieningen te vinden. 

Uitbreiding draagt bovendien bij aan de 

doorstroommogelijkheid van jonge gezinnen vanuit 

stedelijk gebied naar een kindvriendelijke omgeving. 

Groei zorgt dus voor een florerend landelijk gebied. 

Argumenten tegen zijn dat ‘de groene long’ van de stad 

hiermee verdwijnt, evenals het karakter van het 

landelijk gebied. De open, groene stadsranden zijn nu 

een uitloopgebied voor de stad.

‘Geef vooraf duidelijkheid over rol, 
positie en invloed’
Er zitten enkele projectontwikkelaars aan tafel die 

willen meewerken, en in sommige gevallen zelfs 

meebepalen. Echter is het merendeel van mening dat 

het een maatschappelijk vraagstuk is, dat primair bij de 

gemeente en inwoners ligt. Vragen die opspelen: zou de 

inwoner dan ook moeten meebepalen? En hoe wordt 

dit dan vormgegeven? Hoe voorkom je dat diegenen die 

niets zeggen, niet gehoord worden? Het is belangrijk 

vooraf te bepalen welke rol, positie en invloed een 

stakeholder heeft. Hiermee maak je als gemeente 

duidelijk hoe zwaar belangen meewegen. 

‘Is de gemeente of de projectontwikkelaar 
initiatief-nemer van het gesprek?’
Het is dus belangrijk belanghebbenden vroegtijdig te 

betrekken. Maar wie neemt het initiatief tot dit gesprek? 

Zo zou de projectontwikkelaar langs kunnen gaan in de 

buurt: welke belangen spelen er? De rol van de gemeente 

wordt in de discussie op sommige momenten ook nog 

heel groot gemaakt. Hoe verhoudt zich dat tot de 

projectontwikkelaar? En tot de inwoner?

  Wat haalden we op voor de Omgevingsvisie?  
In het gesprek ging het naast de dilemma’s, vooral 

ook over de woningbehoefte van de inwoners.  

Een gedifferentieerde woningmarkt is de kracht  

van Deventer: de inwoners moeten iets te kiezen 

hebben. In- en uitbreiding geven die keuzevrijheid.  

De Omgevingsvisie moet dan ook flexibel zijn en 

ruimte bieden voor bijstelling. Bij het nemen van 

beslissingen, wordt er in dit vraagstuk toch al snel 

naar de gemeente gekeken. Vooral ook omdat de  

rol van de inwoners lastig in te vullen is: hoeveel 

ruimte geef je en welke gevolgen heeft dat? 

Deelnemers zijn het er in ieder geval over eens dat  

de gemeenteraad beslist, al dan niet samen met 

Provincie, bewoners (vertegenwoordiging) en 

projectontwikkelaar. Belanghebbenden moeten  
in ieder geval kunnen meepraten.



8      Verslag bijeenkomst   Op weg naar een nieuwe Omgevingsvisie

Duurzame energie versus ruimtelijke kwaliteit 
en leefcomfort
Bij dit toekomstinitiatief speelt het dilemma van 

duurzame energie versus ruimtelijke kwaliteit en 

leefcomfort: meer duurzame energie opwekken door 

het plaatsen van zonnepanelen in het landelijk gebied, 

tegenover het behoud van de leefbaarheid en 

ruimtelijke kwaliteit van het landschap. 

Aan tafel over duurzame energie: 
‘We moeten daar opwekken  
waar het logisch is’
Is energieneutraal in 2030 wel realistisch? Dat er maat-  

regelen nodig zijn, dat is duidelijk. Maar hoe weet de 

gemeente wat de behoefte is? En is er bovendien zicht op 

de beschikbare ruimte? Het economische belang mag 

nooit de boventoon voeren. Het is belangrijk te kijken naar 

alternatieve energiebronnen. En dan niet alleen naar zon 

en wind, maar bijvoorbeeld ook naar waterkracht of wegen. 

Misschien moeten we het zelfs breder trekken dan 

Deventer: je moet opwekken daar waar het logisch is. 

Of het zien als eigen verantwoordelijkheid en inwoners 

zelf energie laten opwekken. Echter speelt hierbij het 

gebrek aan kennis een rol. Veel mensen weten niet wat 

ze zelf kunnen doen om energie te besparen.

Deventer energieneutraal
Zonnepanelen plaatsen op grond in het buitengebied

#2  

Samen met partners, ondernemers en inwoners werkt de gemeente aan een 
energieneutraal Deventer in 2030. Hiervoor is een grote inzet van vele betrokkenen 
nodig. Zo zou energiemaatschappij De Zon het initiatief kunnen nemen zonnepanelen te 
plaatsen op 6 hectare grond in het buitengebied. Wat betekent dit voor het landschap? 
Zijn er bijvoorbeeld ook gebieden waar we energielandschappen niet toestaan?  
Wat zijn de dilemma’s? Hoe komen we tot een zorgvuldige belangenafweging?
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Aan tafel over ruimtelijke kwaliteit en 
leefcomfort: 
‘Vruchtbare grond gebruiken is 
niet duurzaam’
Moeten we zonnepanelen wel in het buitengebied 

plaatsen? Deventer heeft een kleinschalig landelijk 

gebied. De 6 hectare past hier niet bij. Er zijn andere 

oplossingen die minder ruimte in beslag nemen.  

Zoals bijvoorbeeld windmolens, of golfslagenergiecentrales. 

Of het plaatsen van zonnepanelen op alle bedrijfsdaken. 

Het is niet duurzaam hiervoor vruchtbare grond te 

gebruiken. Er is dan bovendien minder ruimte voor 

recreatie en beleving van het landschap. Bewoners in 

het buitengebied hebben er last van, terwijl de stad 

profiteert. 

‘Zeer terughoudend over een meebepalende 
rol, tenzij het dichtbij komt’
Heb je echt een belang, dan mag je meebepalen. In dit 

geval bijvoorbeeld de veehouders. Maar een partij met 

een commercieel belang mag juist niet meebepalen. 

Over het algemeen zijn de deelnemers zeer terughoudend 

over een meebepalende rol, tenzij het dichtbij komt. 

Meedenken en meewerken willen ze wel, maar met 

een doel. Een gevolg van de uitwerking van de 

Omgevingsvisie is dat initiatief meer bij inwoners komt 

te liggen. Bij deze inwoners is dan ook meer kennis nodig. 

‘Alleen een discussie is niet genoeg’
De deelnemers zijn voorstanders van een 

gestructureerde aanpak: heldere doelstelling, stappenplan, 

en het voeren van gerichte gesprekken. Timmer de 

vraagstelling echter niet helemaal dicht en geef ook 

inzicht in alternatieve mogelijkheden. Dit is belangrijk 

om andere partijen, als Rijkswaterstaat, mee te nemen 

in het proces. Maak het bovendien zo concreet mogelijk, 

alleen een discussie is niet genoeg. Bijvoorbeeld door het 

maken van ontwerpen, 3D-tekeningen, of het uitwerken 

van verschillende scenario’s. 

  Wat haalden we op voor de Omgevingsvisie? 
Deventer Energieneutraal in 2030 is niet een heel 

concreet doel. Er moeten daarom tussendoelen 

worden gesteld. Voor de gemeente is het van  

belang in gesprek te gaan, belanghebbenden  

serieus te nemen en transparant te zijn. Praat en 
opereer niet vanuit een ivoren toren. En praat 

vooral niet als buitenstaander over het belang van 

anderen, zonder belanghebbenden. Als het gaat  

om kennis, valt er op dit terrein nog veel te winnen. 

Zorg dat inwoners weten wat duurzame energie 

inhoudt en welke rol ze daar zelf in kunnen spelen. 

Kijk bovendien niet alleen naar energieopwekking, 

maar vooral ook naar energiebesparing.  

Dit kan veel opleveren.
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Aantrekkelijke binnenstad Deventer
Markthal openen aan de rand van het centrum

Beleving Deventer versus compacte binnenstad
Bij dit toekomstinitiatief speelt het dilemma van beleving 

Deventer versus compacte binnenstad: ruimte voor 

nieuwe voorzieningen en beleving van inwoners door 

het toestaan van een markthal met horeca, winkels en 

woningen buiten de stadsrand, tegenover voorzieningen 

centreren in de binnenstad, waardoor de binnenstad 

aantrekkelijk blijft. Een initiatief buiten de stadsrand 

trekt de binnenstad mogelijk leeg.

Aan tafel over beleving Deventer:  
‘Deventer moet meegaan met ontwikkelingen’’
Spraakmakende architectuur kan een trekker zijn.  

Maar waarom dan niet in de binnenstad? De stadsranden 

zijn beter als je kijkt naar bereikbaarheid (verkeer, parkeren, 

etc.). Een concentratie van functies is voor de beleving 

wel van belang. Meer overlast in de binnenstad moet echter 

voorkomen worden, om een goed woon- en leefklimaat 

te behouden. Dat betekent niet dat de stad op slot moet 

worden gezet: Deventer moet meegaan met ontwikkelingen, 

de stad moet blijven leven. Tot slot is het grote buitengebied 

ook goed voor de economie. De markthal zou bijvoorbeeld 

verse producten uit de omgeving kunnen bieden.  

Van belang is het initiatief ook op die manier te bekijken. 

Ook voor ondernemers biedt het kansen.

#3  

De gemeente Deventer wil meer bezoekers trekken naar de binnenstad. Met als 
uitgangspunt dat wonen en werken aantrekkelijk blijven. Hoe gaan we om met een 
ondernemer die een markthal wil openen aan de rand van het centrum, met daarin 
diverse horecagelegenheden en winkels? En boven in de markthal een aantal woningen 
en eronder een parkeergarage? Willen we bedrijvigheid, werken en wonen mengen? 
Mogen horeca en winkels overal in de stad uitbreiden? Wat zijn de dilemma’s?  
Hoe komen we tot een zorgvuldige belangenafweging?
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Aan tafel over compacte binnenstad:  
‘Deventer ontleent haar identiteit  
aan het historisch centrum’’
De binnenstad is een ontmoetingsplek. Het is belangrijk 

dit te borgen en te versterken. Initiatieven aan de rand 

van de stad moeten dit niet verstoren. Belangrijke 

binnenstadsfuncties moeten daarom in de binnenstad 

blijven. Teveel functies aan de randen van de binnenstad 

belemmert de beleefbaarheid. Je moet als toerist alles 

lopend kunnen bereiken. Bovendien kan het leegloop 

betekenen voor de binnenstad, wat deze minder 

aantrekkelijk maakt. Deventer ontleent haar identiteit 

aan het historisch centrum: het fungeert als een soort 

openluchtmuseum.

‘Betrek belanghebbenden in een vroeg 
stadium, zodat je niet wordt verrast’’
Een vraagstuk met veel gesprekspartners (omliggende 

gemeenten, werknemersinstanties, werkzoekenden, 

media, omliggende wijken, bewoners, etc.), die allen 

mee willen doen. Het is belangrijk al in een vroeg 

stadium met al deze belanghebbenden om de tafel te 

gaan, zodat niemand verrast wordt. Aan tafel werd al 

snel duidelijk dat iedereen wil meebepalen. Maar wordt 

het initiatief daardoor niet onmogelijk? Iedereen moet 

in ieder geval kunnen meepraten, zodat men zich 

gehoord voelt. De gemeente zal uiteindelijk het besluit 

moeten nemen. 

‘Voer gesprekken nog voordat de tekening er is’
De deelnemers aan tafel geven het advies in kleine 

groepen in gesprek te gaan. Denk aan het inrichten van 

een klankbordgroep, adviesraad of werkplaats. 

Hierdoor wordt het sneller concreet. En voer de 

gesprekken bovendien zo vroeg mogelijk, nog voordat 

de tekening er is. Hierdoor houd je alles open en 

kunnen belangen aan de voorkant goed in beeld 

worden gebracht. 

  Wat haalden we op voor de Omgevingsvisie? 
Een initiatiefnemer wil vaak eerst weten of iets 

haalbaar is, voordat hij gaat investeren. In de  

praktijk is het dus lastig aan de voorkant heel veel  

te regelen. Echter, een goed proces aan de  
voorkant helpt in de vervolgprocedure. Maar hoe 

weet de initiatiefnemer wie alle belanghebbenden 

zijn? Daarin ziet men een rol voor de gemeente.  

De gemeente kan alle belangen zo goed mogelijk  
bij elkaar brengen en ook de participatie regelen. 

Het is in ieder geval belangrijk dat alle partijen 

samen optrekken. Maar dat het complex is,  

is een gegeven.
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Ontwikkeling landelijk gebied
Camping starten vlakbij een boer met uitbreidingsplannen

Recreatie op het platteland versus ruimte voor 
agrarische groei
Bij dit toekomstinitiatief speelt het dilemma van 

recreatie op het platteland versus ruimte voor 

agrarische groei: het toestaan van een camping in het 

buitengebied, tegenover het ruimte geven aan een boer 

voor uitbreiding. En dus niet aan de camping.

Aan tafel over recreatie op het platteland: 
‘Ook ruimte voor het selectief toevoegen  
van woningen?’
Diverse vragen spelen op: is er wel behoefte aan een 

camping? Kunnen we de strikte functiescheiding op het 

platteland niet loslaten? Zou er op het platteland dan ook 

niet ruimte moeten zijn voor het selectief toevoegen van 

woningen? Argumenten tegen recreatie in het buitengebied 

zijn mogelijke overlast van campinggasten, 

verkeersveiligheid (infrastructuur) en het behoud van de 

historische waarde van het gebied: het koesteren van 

onverharde wegen en het voorkomen van schade aan 

het landschap. Er wordt een pleidooi gedaan voor een 

landschapsfonds: maakt iemand gebruik of ‘misbruik’ van 

de kwaliteit van het landschap, dan zou daarvoor een 

bijdrage in het fonds betaald moeten worden. Uit het 

fonds kan de overheid maatregelen financieren.

#4  

Deventer wil een vitaal platteland, een leefbaar buitengebied. Hoe faciliteren we Joke 
die een camping wil beginnen vlakbij een boer die, vanuit economische noodzaak, 
uitbreidingsplannen heeft? Hoe willen we het landelijk gebied inrichten? Gaat het meer 
om landschapsbehoud of om economie/landbouw? Wat zijn de dilemma’s? Hoe komen 
we tot een zorgvuldige belangenafweging?
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Aan tafel over ruimte voor agrarische groei: 
 ‘Hoe kom je tot een verrijking  
van het landschap?’ 
Wat is acceptabel als het gaat om uitbreiding van 

agrarische activiteit? Deze vraag geldt ook voor de 

camping. Recreatie kan voor een deel samen met het 

boerenbedrijf. Of andersom. Erg belangrijk zijn de maat 

en de ruimtelijke kwaliteit van de ontwikkelingen.  

Hoe kom je tot een verrijking van het landschap in 

plaats van schade aan elkaar? 

‘De overheid mag dit niet over  
de schutting gooien’
Enkelen aan tafel vinden meedenken voldoende, anderen 

willen meewerken of meebepalen. Als duidelijk wordt 

dat meebepalen ook betekent dat er bij botsende 

belangen knopen doorgehakt moeten worden, vinden 

de deelnemers dit toch echt een taak van de gemeente. 

Unaniem wordt bepaald dat de overheid regisseur zou 

moeten zijn. De overheid mag dit niet over de schutting 

gooien naar een niet-democratisch orgaan.

‘Eigenlijk maakt het niet uit hoe je het doet, 
als je het maar doet’
De campingeigenaar moet samenwerking zoeken en 

het gesprek aan gaan. Niet alleen met de directe buren, 

maar met de hele omgeving. Wat speelt er in de omgeving? 

Welke belangen zijn er? Eigenlijk maakt het niet uit hoe 

je het doet, als je het maar doet. De gemeente moet 

initiatiefnemers wel helpen bij het beantwoorden van 

die vragen en mag de beslissingsbevoegdheid niet 

wegschuiven. Als voorbeeld van een goed functionerend 

platform wordt ‘Samen werkt beter’ genoemd. Dit moet 

je ook weer niet te belangrijk maken, de gemeente 

moet uiteindelijk de belangen goed afwegen en een 

besluit nemen.

 

  Wat haalden we op voor de Omgevingsvisie? 
Een klein deel van de groep gaat voor strakke  

kaders en normen. De meerderheid gaat voor het 

goede proces. Welke doelen wil je behalen en hoe 

doe je dat? Goed overleg en communicatie zijn 

belangrijk als je iets nieuws wilt ontwikkelen. 

Gemeente kan initiatiefnemers helpen dit gesprek 
met de juiste belanghebbenden en op een goede 
manier te voeren. Oproep aan de gemeente: stel  

in de Omgevingsvisie niet alleen de inhoudelijke 

kwaliteitseisen, maar schets ook het proces 

waarlangs een initiatiefnemer tot draagvlak moet 

komen. Geef aan wat je van partijen verwacht.  
Het moet aan de voorkant duidelijk zijn wat voor 

soort initiatieven wel en niet mogen in een gebied.  

Je moet niet helemaal voor een verrassing komen  

te staan. 
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Functiemenging versus vastgestelde 
vestigingsmilieus
Bij dit toekomstinitiatief speelt het dilemma van 

functiemenging versus vastgestelde vestigingsmilieus: 

ruimte voor marktwerking en nieuwe voorzieningen voor 

inwoners, door een kinderdagverblijf met horeca en fitness 

toe te staan, tegenover het behoud van de veiligheid van 

bewoners en bedrijven en het voorkomen van concurrentie 

door geen nieuwe functies op het bedrijventerrein toe 

te staan. 

Aan tafel over functiemenging: 
‘Het vergroot de aantrekkelijkheid van het 
terrein als werkomgeving’
Er zijn verschillende discussies gaande aan tafel. 

Bijvoorbeeld over in hoeverre een bedrijventerrein een 

inspirerende omgeving is voor kinderen. En hoe is het 

gesteld met de veiligheid van de gebruikers van Jip & 

Janneke en bijbehorende voorzieningen? Logistiek moet 

het in ieder geval goed geregeld worden. Aan de andere 

kant vergroot het kinderdagverblijf de aantrekkelijkheid 

van het terrein als werkomgeving. Vooral voor jonge 

gezinnen is het wenselijk voorzieningen als kinderopvang, 

fitness en horeca dichtbij te hebben. 

Ruimte voor functiemenging
Kinderdagverblijf vestigen op een bedrijventerrein

#5  

Een bedrijventerrein biedt ruimte aan bedrijven en een fijne plek om te werken. Er dienen 
zich ook nieuwe concepten aan. Kinderdagverblijf Jip & Janneke heeft de wens een 
vestiging te starten op een bedrijventerrein. Naast opvang van de kinderen bieden ze ook 
een fitnessruimte en lichte horecavoorzieningen aan met de mogelijkheid tot avondeten 
voor ouders. Mogen er onbeperkt functies worden toegevoegd aan een bedrijventerrein? 
Zouden bedrijven zich andersom ook mogen vestigen in woonwijken? Wat zijn de dilemma’s? 
Hoe komen we tot een zorgvuldige belangenafweging?
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Bovendien kunnen medewerkers van andere bedrijven 

in de omgeving ook gebruikmaken van deze 

voorzieningen. En er is minder geluidsoverlast van 

kinderen in geluidsgevoelige omgevingen, zoals 

woonwijken.

Aan tafel over vastgestelde vestigingsmilieus: 
‘Meer diversiteit, meer concurrentie’
Een kinderdagverblijf leidt tot meer ongewenst verkeer 

op het bedrijventerrein, waar omliggende bedrijven 

hinder van kunnen ondervinden. Bovendien zijn meer 

verkeersbewegingen slecht voor het milieu. 

Daarentegen biedt het kansen voor herontwikkeling 

van een bedrijventerrein en voor hergebruik van 

panden. Met de komst van een kinderdagverblijf wordt 

leegstand beperkt. En er is er meer sociale controle op 

het terrein zelf. Het leidt tot meer levendigheid en 

diversiteit, maar tegelijkertijd ook tot een sterker 

concurrerend vestigingsmilieu.

‘Hoe voorkom je dat één partij een stempel op 
een belangenafweging drukt?’
Wie besluit over wie kan meedenken, meewerken of 

meebepalen? En als er veel partijen zijn die mee willen 

denken, hoe voorkomen we dan dat het recht van de 

sterkste gaat gelden? Ofwel: hoe voorkom je dat een 

partij met de meeste macht, geld of tijd haar stempel 

op een belangenafweging drukt? Over één ding zijn ze 

het aan tafel snel eens: de gemeente is degene die 

uiteindelijk bepaalt. De pandeigenaar en initiatiefnemer 

zouden een belangrijke rol als meedenker moeten 

krijgen. De rol van belangbehartigers als parkmanagement 

en Koninklijke Horecabond Nederland kan verschillen: 

van meedenken tot meewerken. Adviesdiensten, zoals 

de Veiligheidsregio en de Omgevingsdienst, hebben een 

(formele) rol in het meedenken over het initiatief.

  Wat haalden we op voor de Omgevingsvisie? 
Hoe je met al die gesprekspartners in gesprek  

gaat, blijkt nog niet zo eenvoudig. Al snel gaat de 

discussie over de mate waarin de gemeente in een 

participatieproces sturing moet geven. Voor de 

gemeente is van belang dat het proces van 

belangenafweging transparant is en de 

onderbouwing van besluiten duidelijk en inzichtelijk. 

Dit vraagt om duidelijke afspraken over 
processtappen en verantwoordelijkheden aan  
de voorkant. Is er voldoende draagvlak in de buurt?  

Het volledig neerleggen van de verantwoordelijkheid 
bij de initiatiefnemer is onwenselijk. Je kunt dan  

niet garanderen dat alle belanghebbenden op een 

gelijkwaardige manier bij het participatieproces 

worden betrokken. Het meegeven van een kader  
aan de voorkant is essentieel. 
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Gezondheid versus economie
Bij dit toekomstinitiatief speelt het dilemma van 

gezondheid versus economie: fietsen stimuleren door 

fietsers voorrang te geven bij kruispunten, tegenover 

een snelle verkeersdoorstroming door gemotoriseerd 

verkeerd voorrang te geven. 

Aan tafel over gezondheid: 
‘Bewegen weegt zwaarder dan het inademen 
van fijnstof’
De discussie aan tafel gaat over of fietsen überhaupt 

wel gezond is. Je ademt immers als fietser tussen het 

autoverkeer veel fijnstof in. Het van jongs af aan 

stimuleren van fietsen is toch belangrijk. Bewegen weegt 

volgens de deelnemers zwaarder dan het inademen 

van fijnstof. Wanneer fietsers voorrang krijgen, moeten 

auto’s echter vaker stoppen. Het telkens optrekken van 

auto’s is milieuvervuilend en dus slecht voor de 

gezondheid. Tot slot is het belangrijk de veiligheid van 

fietsers in ogenschouw te houden. Teveel fietsers op 

de huidige fietspaden zorgt voor gevaarlijke situaties.

Stimuleren gezond gedrag
Fietsers voorrang geven op kruispunten

#6  

Samen werken we aan een gezonde stad waarin inwoners hun eigen keuzes maken. 
Fietsvereniging ‘Wind in de rug’ wil dat fietsers voorrang krijgen op kruispunten met 
verkeerslichten ten opzichte van auto’s. Met als doel dat inwoners eerder op de fiets 
stappen en bovendien sneller op de plaats van bestemming zijn. Kunnen we fietsers die 
bevoorrechte positie in infrastructuur ten opzichte van auto’s geven? Hoe ver kun je als 
overheid gaan in het stimuleren van gezond gedrag? Wat zijn de dilemma’s?  
Hoe komen we tot een zorgvuldige belangenafweging?
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Aan tafel over economie: 
‘Transferium aan de rand van de stad: goed 
voor economie én gezondheid’ 
Hoe meer mensen gaan fietsen, hoe makkelijker je als 

automobilist door het verkeer kunt. Deventer zou zich 

dan wel meer moeten profileren als fietsstad. 

Daarvoor zijn betere voorzieningen nodig, zoals 

duidelijke fietsroutes en bewegwijzering. Een ander 

idee dat wordt geopperd, is het openen van een 

transferium aan de rand van de stad. Hiermee wordt 

het autoverkeer in de binnenstad verminderd.  

Goed voor economie én gezondheid. Een ander idee is 

het centrum van Deventer geheel autovrij te maken. 

‘Wil je meewerken, dan moet je ook 
investeren’
Het blijkt lastig te bepalen welke belanghebbende welke 

rol zou moeten krijgen. In hoeverre willen we ze laten 

meeweten, meedenken, meewerken en meebepalen? 

Hoe belangrijk zijn deskundigen bijvoorbeeld? En willen 

mensen meewerken, dan moeten ze ook willen 

investeren. Alleen wat roepen en vervolgens niet komen 

opdagen bij bijeenkomsten, dat kan niet. Er vliegen 

verschillende ideeën over tafel voor het voeren van het 

gesprek: bewoners foto’s laten maken van hun eigen 

leefomgeving, de spekcheque (geldbedrag beschikbaar 

stellen voor een initiatief) of het doen van een 

wijkschouw. Aan inspiratie geen gebrek.

 

  Wat haalden we op voor de Omgevingsvisie? 
De deelnemers aan tafel willen fietsers wel  

voorrang geven op kruispunten, maar niet ten koste 

van alles. Er zijn ook andere groepen waar rekening 

mee gehouden moet worden. Bijvoorbeeld de 

mindervaliden en de bedrijven. Het is belangrijk het 
idee met deze verschillende groepen af te stemmen. 

Het merendeel van de deelnemers vindt dat de 
gemeente de eindbeslissing moet nemen.
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De opbrengst 
De gemeente zal in de Omgevingsvisie rekening moeten 

houden met verschillende belangen in een gebied.  

De opbrengsten uit deze bijeenkomst bevestigen dit. 

Belanghebbenden bij een initiatief moeten in ieder 

geval mee kunnen praten. In een zo vroeg mogelijk 

stadium, met de mogelijkheid om alternatieven te 

beoordelen of zelf in te brengen. De initiatiefnemer - of 

dit nu de ondernemer, inwoner, of gemeente is - moet het 

voortouw nemen voor het gesprek met de 

belanghebbenden. Hierin heeft de gemeente ook een 

faciliterende en bemiddelende rol. Komen de 

belanghebbenden er niet uit, dan is de gemeente de 

aangewezen partij voor het nemen van beslissingen.  

Bij het beoordelen van plannen gaat de gemeente uit 

van ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Zo blijft er ruimte 

bestaan om met nieuwe ideeën te komen. 

Elk toekomstig initiatief kent zijn eigen dilemma’s en 

belanghebbenden. En dus ook een eigen aanpak. 

Vroegtijdige betrokkenheid, een duidelijk proces en 

transparante communicatie zijn belangrijke succesfactoren. 

De dilemma’s zijn echter niet zomaar op te lossen.  

De Omgevingsvisie moet dan ook flexibel zijn en ruimte 

bieden voor bijstelling. De komende periode werkt de 

gemeente Deventer verder aan de uitwerking van de 

Omgevingsvisie en diepen we in verschillende 

gesprekken de diverse  dilemma’s verder uit.
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