De Deventer
Omgevingsvisie
'Een eigentijdse Hanze: samenspel in verandering'
De commitmentsessie
Een verslag van de commitmentsessie op 4 oktober 2018,
een derde in de reeks van Expeditie Deventer bijeenkomsten.

Van fictief naar concreet
Het afgelopen jaar hebben we samen hard gewerkt aan de Omgevingsvisie van
Deventer. Wat mooi om te zien dat jullie als partners zo ontzettend betrokken
zijn. We hebben al ﬂinke stappen gezet!

Onze Expeditie Deventer begon in februari in het Go

Om de actie erin te houden, starten we in 2019 met het

Ahead Eagles station. In een goed gevulde lounge

opstellen van concrete programma’s. Uiteraard wordt

verkenden we met elkaar mogelijke

u ook in deze fase volop betrokken. Een visie bedenken

toekomstinitiatieven in Deventer. Een klein half jaar

is namelijk één ding, plannen tot uitvoering brengen,

later zagen we elkaar weer. Dit keer ging het niet meer

daar zijn Deventenaren echt goed in.

over ﬁctieve casussen, maar vertaalden we onze
ambities naar de verschillende gebieden van Deventer.
En op 4 oktober vond de derde bijeenkomst plaats: de
commitmentsessie. Na het verwerken van alle kennis
en input, vroegen we u die avond uw commitment - uw
steun - te geven voor wat we in de concept
Omgevingsvisie hadden vastgelegd. In zogenoemde
commitmentcirkels konden deelnemers laatste
aanscherpingen meegeven. Met als doel: een
Omgevingsvisie waar we met z’n allen voor willen
staan.
De opstelling in cirkels zorgde voor constructieve
gesprekken waarbij er goed naar elkaar werd
geluisterd. Waar moeten we op (blijven) letten? Wat
missen we nog in de visie? In meerdere cirkels kwam
de behoefte aan meer concreetheid en meer aandacht
voor participatie terug, in relatie tot initiatieven en de
rol van gemeente, partners en experts. Ook termen als
‘meer samenwerking’ en ‘betere verbinding van de
juiste partijen’ kwamen in de cirkels voorbij.
In dit verslag kunt u lezen hoe we alle input concreet
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vertalen naar de nieuwe versie van de visie, waarmee

Liesbeth Grijsen

we straks het besluitvormingsproces in gaan.

Wethouder Ruimtelijke Ordening
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Inleiding
De gemeente Deventer is op weg naar een nieuwe Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie
laten we op hoofdlijnen zien hoe we de komende jaren omgaan 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 hebben het afgelopen jaar diverse bijeenkomsten georganiseerd om het
gesprek te voeren over de Omgevingsvisie. De opbrengsten van deze gesprekken
gebruiken we bij de verdere uitwerking van het visiedocument, dat einde dit jaar het
besluitvormingsproces in gaat.

Op 22 februari 2018 vond de startbijeenkomst ‘In
gesprek over de uitwerking van de Deventer Omgevingsvisie: van initiatief tot uitvoering’ plaats. Die avond
verkenden we aan de hand van ﬁctieve initiatieven met
elkaar de toekomst van Deventer. Aan die bijeenkomst
ging al veel vooraf. Van structuurvisies, een
raadswerkgroep, werksessies tot het inrichten van de
projectorganisatie.
Enkele maanden later, op 5 juli 2018 vond de tweede
bijeenkomst ‘Op weg naar een nieuwe Omgevingsvisie’
plaats, waarvoor maar liefst 70 partners zich hadden

Op 4 oktober 2018 organiseerden we de derde

aangemeld. Tijdens de bijeenkomst vertaalden we de

bijeenkomst in de Expeditie-reeks: de

visie, zoals deze erop dat moment lag, samen met de

commitmentsessie. Tijdens deze avond vroegen we uw

partners naar de verschillende gebieden. De

commitment op de versie van de Omgevingsvisie,

resultaten gaven concrete aanknopingspunten voor

waarin de eerste uitkomsten zijn verwerkt. En

het vervolg.

waarmee we het besluitvormingsproces in wilden
gaan. In dit beeldverslag blikken we terug op de
commitmentsessie geven we een weergave van de
opbrengsten en belangrijke conclusies. De deelnemers
van de gespreken staan daarnaast in een
Smoelenboek, dat ook na 4 oktober weer is aangevuld.
Zodat we elkaar makkelijk kunnen vinden en in gesprek
kunnen blijven.

Meer informatie
Neem voor meer informatie of bij vragen
contact op met team Expeditie Deventer via:
expeditie.omgevingswet@deventer.nl
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In commitmentcirkels in gesprek
Tijdens de bijeenkomsten sloten de deelnemers aan bij één van de zes zogenaamde
‘commitmentcirkels’. Elke commitmentcirkel stond in het teken van een ambitie, die
in de Omgevingsvisie zijn vastgelegd:

1. Cultuurhistorie aan de IJssel verrijken
Het cultuurhistorisch erfgoed is een sterke troef van Deventer. Net als de unieke ligging
aan de IJssel. Niet alleen in de binnenstad, maar ook in de open lucht is er veel bijzonders
te zien. Dit cultureel erfgoed bepaalt onze identiteit en willen we dus behouden én
beschermen.

2. Meer functiemenging van wonen, werken en vrije tijd
Door functiemening kunnen verschillende voorzieningen en/of bijzondere concepten
ontstaan, zoals levensloopbestendig wonen, bedrijvigheid aan huis of detailhandel
op bedrijventerreinen. Hiermee geven we de stedelijkheid van de ‘kleine grote’ stad
Deventer een impuls.

3. Gezond economisch klimaat
We bieden ondernemers de ruimte zich aan te passen aan marktomstandigheden.
Bijvoorbeeld door functiemenging toe te staan en ruimte te bieden voor economische
vernieuwing en innovatie. Denk aan ontwikkelingen van nieuwe bedrijvigheid, zoals op het
AKZO-terrein, dat wordt ontwikkeld tot chemische hotspot.

4. Verbeteren vervoersverbindingen tussen stad, dorpen en buitengebied
Door het verbeteren van de vervoersverbindingen - zowel binnen Deventer als tussen de
stad, dorpen en buitengebied - betrekken we de dorpen en het buitengebied meer bij de
stad. En verlichten we de verkeersdruk van de auto op de stad.

5. Sociale en gezonde inrichting leefomgeving
We willen actief, sociaal en gezond gedrag van inwoners stimuleren. Dat betekent
dat we de leefomgeving daarop inrichten. Denk aan een groene ontmoetingsplek, een
aantrekkelijke ﬁetsroute naar school en levensloopbestendige woningen voor ouderen op
‘pantoffelafstand’ van winkels.
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6. Duurzame toekomst
We zijn voor méér inzet op duurzame maatregelen in Deventer. Denk aan het
klimaatbestendig maken van de leefomgeving, zodat we periodes van hittestress
en wateroverlast kunnen opvangen. Ook hebben we in Deventer de ambitie in 2050
aardgasloos te zijn en willen we fossiele brandstoffen zoveel mogelijk vervangen door
duurzame energiebronnen, zoals zonne- en windenergie.

Over de commitmentcirkels

De bedoeling was uiteindelijk dat iedere deelnemer ging

Tijdens de bijeenkomst vroegen we commitment op de

staan (oftewel: iedereen geeft commitment). Tijdens de

Omgevingsvisie, maar deze is echter te omvangrijk.

sessie konden de deelnemers eventuele laatste

Daarom hebben we (zogenaamde) commitmentcirkels

aanscherpingen van het visiedocument meegeven,

ingericht. Hierbij stond elke commitmentcirkel in het

voordat het document de zienswijzefase in gaat. Ook

teken van één ambitie, waar men commitment over kon

was er ruimte voor het benoemen van zaken die van

uitspreken. De deelnemers hebben vooraf aan de sessie

waarde zijn voor een volgende fase/de uitvoering. Wat

hun voorkeursambitie doorgegeven. Bij de indeling van

heeft men nodig om te gaan staan? Waar moeten we op

de groepen is hier zoveel mogelijk rekening mee

(blijven) letten? Wat missen de deelnemers eventueel

gehouden.

nog? Daarover gingen we met elkaar in gesprek.

In de commitmentcirkels stond de vraag centraal of je

Op de volgende pagina’s geven we per ambitie een

commitment geeft of datgene dat werd voorgedragen.

overzicht van de opbrengsten en de belangrijkste

Zo ja, dan ging je staan. Zo niet, dan bleef je (nog) zitten.

conclusies.
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#1
Cultuurhistorie aan de IJssel verrijken
Commitmentcirkel 1

Het cultuurhistorisch erfgoed is een sterke troef van Deventer. Net als de unieke ligging
aan de IJssel. Niet alleen in de binnenstad, maar ook in de open lucht is er veel bijzonders
te zien. Dit cultureel erfgoed bepaalt onze identiteit en willen we dus behouden én
beschermen. Dit vraagt om gebiedsgerichte erfgoedzorg. Hierbij is ruimte voor
ontwikkeling, maar bij interventies wordt onderzocht of en hoe de bestaande kwaliteiten
van een gebied kunnen worden meegenomen. Het gaat hierbij om het respecteren en
koesteren van de essentie en de samenhang tussen de verschillende tijdslagen.
Maar hoe laten we de ambitie om de cultuurhistorie te

Wie zaten er in de cirkel?

behouden, samengaan met ambities op het gebied van

De cirkel bestond uit vertegenwoordigers van de

economische vitaliteit, ruimte, experimenten en

Adviesraad Monumenten en Archeologie, Deventer

duurzaamheid? En hoe geven we bijvoorbeeld ruimte

Landgoederen, Stichting Landgoed Frieswijk, Stichting

aan initiatiefnemers? Dit zijn voorbeelden van

Ijssellandschappen en de gemeente Deventer.

vraagstukken die we in de route naar realisatie verder
voornaamste vraag: wat willen we de deelnemers nog

Wat hebben de deelnemers nodig voor
commitment?

meegeven rondom deze ambitie, voordat de

Een van de deelnemers zou graag zien dat er, naast de

Omgevingsvisie de zienswijzefase in gaat?

geschiedenis van onroerend erfgoed, ook de

gaan uitwerken. Tijdens de commitmentsessie was de

6

Verslag bijeenkomst Op weg naar een nieuwe Omgevingsvisie

geschiedenis van roerend en immaterieel erfgoed

Samengevat

wordt meegenomen en geborgd in de visie. Volgens

1. Let op formuleringen in de visie.

hem is het sluiten van het museum in 2014 een

2. Betrek zaken die soms van de plank kunnen

voorbeeld waarbij dit niet goed is gegaan. Dus maak

vallen zoals industrieel erfgoed, waterstructuur/

vanuit de Omgevingsvisie verbinding met de cultuur,

kanalenstructuur en het coulisselandschap.

het terrein en (in dit voorbeeld) het museum met zijn
verhaal.

3. Geef meer aandacht in de visie aan het
buitengebied.
4. Leg verbinding met cultuurdragers, zoals musea.

“Maak verbinding met cultuurdragers.’’
Andere punten waar aandacht voor gevraagd wordt,

van monumentale (winkel)panden. Daarnaast valt het

Concrete aanpassingen (volgende versies)
omgevingsvisie en/of in kader van uitwerking
omgevingsvisie (plan, programma)

de deelnemers op dat het in de visie vooral gaat over

• We leggen een sterkere verbinding in de tekst

de binnenstad en niet over het industrieel erfgoed, de

tussen stad en ommeland en tussen typen

waterstructuur en kanalenstructuur en het

erfgoed waaronder cultuurdragers.

zijn de nog onbekende bestemmingen van 200 panden
met een mogelijke erfgoedwaarde en de verloedering

coulisselandschap.

• We nemen in de uitwerking van de
omgevingsvisie (naar omgevingsplan) mee hoe

’’Zorg voor meer aansluiting met het
buitengebied’’

het proces van een (nieuwe) gelaagdheid
verloopt. Hierbij zoeken we in het vervolgproces
de samenwerking verder op met diverse

Tot slot is er volgens de aanwezigen veel winst te

erfgoedstichtingen onder meer aan de hand van

behalen in bepaalde formuleringen in de visie (zoals

de pilot erfgoed en omgevingsvisie ‘speelruimte

open lucht en ‘beleefstad’ Deventer). De aansluiting

en spelregels’.

met het buitengebied wordt gemist. Het één staat
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#2
Meer functiemenging van wonen,
werken en vrije tijd
Commitmentcirkel 2

Door functiemenging kunnen verschillende voorzieningen en/of bijzondere concepten
ontstaan. Zoals levensloopbestendig wonen, bedrijvigheid aan huis of detailhandel op
bedrijventerreinen. We spelen in op de trend dat locaties dichtbij het centrum en het
station zich ontwikkelen tot gebieden waar wonen, werken en vrije tijd steeds meer
verweven raken. Hiermee geven we de stedelijkheid van de ‘kleine grote’ stad Deventer
een impuls en bedenken we een sterk concurrerend vestigingsmilieu in de regio te
kunnen bieden. Daarnaast streven we naar een evenwichtige woningvoorraad.
Maar hoe voorkomen we dat meer wonen en de

Wie zaten er in de cirkel?

bijbehorende leefbaarheid geen belemmering zijn voor

Functiemenging leeft in Deventer. Dit was ook te

nieuwe concepten? En hoe zorgen we dat meer

merken in de cirkel, waar vertegenwoordigers van

dynamiek niet ten koste gaat van de kernfunctie van

WRIJ, Adviscus, De Omgevingsdienst Ijsselland,

rustig wonen in de wijk? Dit zijn voorbeelden van

Getreuer Makelaars, belangenvereniging Bathmen,

vraagstukken die we in de route naar realisatie verder

Kultuurhuus Diepeveen, VR Ijsselland, Eigenbouw,

gaan uitwerken. Tijdens de commitmentsessie was de

SDBM, Stichting Fooruit, inwoners, ambtenaren en

voornaamste vraag: wat willen we de deelnemers nog

raadsleden in deelnamen.

meegeven rondom deze ambitie, voordat de
Omgevingsvisie de zienswijzefase in gaat?

Wat hebben de deelnemers nodig voor
commitment?
Voordat de deelnemers wilden staan voor de ambitie,
werd er aandacht gevraagd voor een aantal zaken. Zoals
het belang van participatie. Hoe gaan we functiemenging
met z’n allen aanpakken? Als inwoner, ambtenaar,
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politieagent, de ondernemer met lef etc.? Aandacht voor

Samengevat

het proces is hierbij heel belangrijk. Betrek bewoners en

1. Participatie/communicatie rondom toekomstige

andere relevante partijen op tijd bij toekomstige
initiatieven. Leg hierbij de behandeling van plannen goed

initiatieven.
2. Behoefte aan omschrijving van een duidelijk

vast, zodat partijen weten waarom voor een bepaald

proces bij de behandeling van toekomstige

initiatief gekozen is.

initiatieven.
3. Randvoorwaarden/kaders door de overheid.

“Betrek bewoners en partijen op tijd bij
initiatieven”

4. Meer concreetheid in de ambitie.

Ook van de overheid wordt verwacht dat zij kaders en

gebied/deel van de stad of het dorp leent zich namelijk

Concrete aanpassingen (volgende versies)
omgevingsvisie en/of in kader van uitwerking
omgevingsvisie (plan, programma)

voor functiemenging. Wel is ﬂexibiliteit in de visie en

• We nemen een extra participatieparagraaf op in

randvoorwaarden voor functiemenging schept, ter
bescherming van bewoners en ondernemers. Niet ieder

het omgevingsplan soms nodig om initiatieven tot zijn

de visie (in relatie tot initiatieven en rol

recht te laten komen. Tot slot gaven enkele

gemeente/ ketenpartners/

deelnemers aan dat er behoefte is aan een concreter

ervaringsdeskundigen), waarin we onze aanpak

omschreven ambitie in het huidige visiedocument.

helderder omschrijven.
• We nemen onderzoeksvragen op met betrekking

’’Flexibiliteit in de visie is soms wel nodig om
initiatieven tot zijn recht te laten komen.’’

tot functiemenging in het buitengebied en om
recreatie- en verblijfsmogelijkheden in de stad
en de dorp te stimuleren, met beleving in en van
de stad.
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#3
Gezond economisch klimaat
Commitmentcirkel 3

We bieden ondernemers de ruimte zich aan te passen aan marktomstandigheden.
Bijvoorbeeld door functiemenging toe te staan en ruimte te bieden voor economische
vernieuwing en innovatie. Denk aan ontwikkelingen van nieuwe bedrijvigheid, zoals op
het AKZO-terrein, dat wordt ontwikkeld tot chemische hotspot. We willen meer ruimte
geven voor een andere functie van agrarische bedrijven.
Maar hoe zorgen we er dan voor dat de identiteit van het

Wie zaten er in de cirkel?

buitengebied behouden blijft? En als we inzetten op

De cirkel bestond uit vertegenwoordigers van MKB

functiemenging, staan we dan ook een woonfunctie toe

Deventer, het bedrijvenparkmanagement,

op bedrijventerreinen? Dit zijn voorbeelden van

adviescommissie HAD, 1618 Vastgoed BV, Adbrevio,

vraagstukken die we in de route naar realisatie verder

Dorpsagenda Bathmen, LTO Salland, Saxion bureau

gaan uitwerken. De voornaamste vraag tijdens de

vastgoed en de gemeente Deventer.

commitmentsessie was: wat willen de deelnemers nog
meegeven rondom deze ambitie, voordat de
Omgevingsvisie de zienswijzefase in gaat?

Wat hebben de deelnemers nodig voor
commitment?
Het grootste vraagstuk in de commitmentcirkel lag
rondom het wel of niet toestaan van woonfunctie op
bedrijventerreinen. Een aantal deelnemers gaf aan dat
de woonfunctie wel zou moeten mogen, maar wel onder
bepaalde voorwaarden.
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“De woonfunctie moet ondernemers helpen in
het vinden van geschikt personeel en andere
ondernemers niet beperken.’’

Samengevat
1. Woonfunctie op bedrijventerreinen mag, mits
deze voldoet aan de voorwaarden van een
gezond economisch klimaat.

Zo moet de woonfunctie bepaalde ondernemers helpen
in het vinden van geschikt personeel en het andere
ondernemers niet beperken (milieuruimte). Een ander
vraagstuk wat in de cirkel naar voren kwam, was het
stimuleren van bedrijvigheid in het landelijk gebied en
nabij de dorpen. Hierbij werd de behoefte aan een

2. Behoefte aan een industrieterrein in Bathmen
(randvoorwaarde voor leefbaarheid dorp).
3. Gemeentelijke aanjaagrol kost aandacht,
tijd en geld.
4. Minder regels mogen niet leiden tot
onduidelijkheid.

industrieterrein bij Bathmen uitgesproken. Men ziet de
aanwezigheid van een industrieterrein als belangrijke
randvoorwaarde voor de leefbaarheid van het dorp.

“Minder regels moeten niet leiden tot
onduidelijkheid.”

Concrete aanpassingen (volgende versies)
omgevingsvisie en/of in kader van
uitwerking omgevingsvisie (plan,
programma)

Daarnaast ontstond er een discussie over de

We nemen onderzoeksvragen op die betrekking

kantoorfunctie. Toekomstige ontwikkelingen mogen

hebben op:

volgens de deelnemers niet op slot komen te staan.

• mogelijke (omkeerbare/tijdelijke) woonfuncties

Als reactie gaf de ambitiedrager dat het onderzoek

aan de randen van Bergweide en Kloosterlanden,

naar kantoorprogrammering nog wordt meegenomen

gebaseerd op behoefteonderzoek en mits de

in het vervolg. Tot slot werd meegegeven dat een

woonfunctie voldoet aan de voorwaarden van

gemeentelijke aanjaagrol ook aandacht, tijd en geld

een gezond economisch klimaat.

vraagt. Minder regels mogen niet leiden tot
onduidelijkheid.

• een gemeentebrede lange termijn
programmering kantoren en bedrijventerreinen.
• de rol van bedrijvigheid op de leefbaarheid van
de dorpen en het platteland en de ruimte die
daarvoor nodig is.
• de mogelijkheid om milieuruimte die niet
gebruikt wordt en beperkend werkt, ﬂexibel in te
zetten.
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#4
Verbeteren (vervoers)verbindingen
tussen stad, dorpen en buitengebied
Commitmentcirkel 4

Door het verbeteren van de (vervoers)verbindingen, zowel binnen Deventer als tussen de
stad, dorpen en het buitengebied, betrekken we de dorpen en het buitengebied meer bij
de stad. Stedelijk en landelijk gebied hebben elkaar nodig. Het steviger met elkaar
verknopen is bovendien een kans om het toerisme en de verblijfsrecreatie in Deventer
een impuls te geven. Daarnaast zorgt de inzet op bereikbaarheid van de stad en
achterland voor minder verkeersdruk.
Om de verbinding met de woonwijken, dorpen en

Dorpsagenda Bathmen, Duurzaam Mobiliteit

bedrijventerreinen te verbeteren, richten we onze

Diepenveen, IVN, PB Okkebroek, Goudappel, Deventer

infrastructuur op de ﬁets. Maar hoe voorkomen we dat

Rijkswaterstaat, Deventer Landgoederen en LTO

dit ten koste gaat van doorstroomsnelheid van

Salland.

automobilisten? En hoe maken we duurzame
voorbeelden van vraagstukken die we in de route naar

Wat hebben de deelnemers nodig voor
commitment?

realisatie verder gaan uitwerken. De voornaamste

Een meerderheid van de deelnemers in de cirkel vindt

vraag tijdens de commitmentsessie was: wat willen de

(een gedeelte van) de visie nog niet concreet genoeg. Er

deelnemers nog meegeven rondom deze ambitie,

mist een stip op de horizon. Wat is bijvoorbeeld de visie

voordat de Omgevingsvisie de zienswijzefase in gaat?

van de gemeente omtrent parkeervoorzieningen voor de

mobiliteit de komende jaren concreet? Dit zijn

ﬁets? Of de inpasbaarheid van voetgangers? Ook is er
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Wie zaten er in de cirkel?

behoefte aan meer aandacht voor de veiligheid van

De cirkel bestond uit vertegenwoordigers van de

weggebruikers, met name tijdens de steeds drukker

ﬁetsersbond, PB Lettele, Linde en Oude Molen,

wordende spits. Er zijn allerlei hedendaagse oplossingen
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en slimme technieken die hier een uitkomst kunnen

Samengevat

bieden. Durf te experimenteren (deelauto, bijenlint etc.)

1. Behoefte aan stip op de horizon.

en faciliteer initiatieven die een bijdrage kunnen leveren

2. Aandacht voor de veranderingen in mobiliteit en

en geef aan hoe je tot resultaat denkt te komen.

hedendaagse oplossingen en techniek.
3. Aandacht voor veiligheid voor verschillende

“Experimenteer, facilitair en geef aan hoe je
tot resultaat denkt te komen.”

(weg)gebruikers.
4. Betrek de juiste partijen, zoals werkgevers, bij
het bewerkstellingen van minder

Een ander punt wat tijdens het gesprek meerdere
keren terug kwam, is de noodzaak van het samen
optrekken met de juiste partijen bij bepaalde

vervoersbewegingen.
5. Meer aandacht in de visie voor (concrete)
samenwerkingen.

vraagstukken. De deelnemers vragen daarom meer
aandacht voor concrete samenwerkingen in de visie.
Hoewel de visie nog geen uitvoeringsplan is, is het
wellicht wel mogelijk alvast een doorkijkje te geven
hoe zaken kunnen worden aangepakt.

“Betrek de juiste partijen en zoek nog meer de
samenwerking op.”

Concrete aanpassingen (volgende versies)
omgevingsvisie en/of in kader van uitwerking
omgevingsvisie (plan, programma)
We nemen onderzoeksvragen op die betrekking
hebben:
• op het stimuleren van ‘het goede gedrag’ vanuit
de mobiliteitsgebruiker (met name ﬁetser).
• het scheiden van zogeheten verkeersmodaliteiten
als ﬁetser in relatie tot landverkeer.
• de relatie tussen auto en treinnetwerken en het
milieueffect op afstanden van circa 40 km.
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#5
Sociale en gezonde inrichting
leefomgeving
Commitmentcirkel 5

We willen actief, sociaal en gezond gedrag van inwoners stimuleren. Dat betekent dat we
de leefomgeving daarop inrichten. Denk aan een groene ontmoetingsplek, een
aantrekkelijke ﬁetsroute naar school en levensloopbestendige woningen voor ouderen
op ‘pantoffelafstand’ van winkels. Een prettige leefomgeving is minimaal schoon, heel en
veilig. De gemeente bewaakt hiervoor de ondergrens. We hanteren normen voor
technische veiligheid, veilig wonen en ondernemen. Ook willen we de omgevingshinder/
milieulast zoveel mogelijk beperken.
Maar hoe doen we dit als we ook ruimte willen houden

Waterschap Drents Overijsselse Delta, Cultuurhuus

voor ondernemers, evenementen en nieuwe initiatieven?

Braakhekke Bathmen, Zwerfjongeren, AV Daventria

En welke maatregelen kunnen we nemen in de openbare

1906 en de gemeente Deventer.

ruimte om gezond gedrag te stimuleren? Dit zijn
realisatie verder gaan uitwerken. De voornaamste vraag

Wat hebben de deelnemers nodig voor
commitment?

tijdens de commitmentsessie was: wat willen de

In de commitmentcirkel over een ‘Sociale en gezonde

deelnemers nog meegeven rondom deze ambitie,

inrichting leefomgeving’ kwam een aantal punten

voordat de Omgevingsvisie de zienswijzefase in gaat?

nadrukkelijk naar voren. Allereerst vindt de meerderheid

voorbeelden van vraagstukken die we in de route naar

van de deelnemers de visie nog te algemeen. Het

14

Wie zaten er in de cirkel?

document mist daarnaast samenhang tussen de

De cirkel bestond uit vertegenwoordigers van

verschillende ambities. Er is behoefte aan klare taal.

Wandelnet, GGD Ijsseland, Alcyon Public Health,

Een suggestie om een stukje concreetheid toe te voegen
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is het benoemen van knelpunten en belemmeringen die

meegegeven om in de visie onderscheid te maken

in Deventer spelen. Met als grootste voorbeeld de

tussen een gezonde en veilige leefomgeving in de stad

problematiek rondom geluidsoverlast (van de A1,

en op het plattegrond. Het platteland kent namelijk

spoorzone en toekomstig vliegverkeer).

compleet andere problematiek dan de stad.

“We hebben behoefte aan klare taal.”
Samengevat
Daarnaast vinden de deelnemers te weinig informatie

1. Maak de visie concreter (en let op taalgebruik).

over een participatieaanpak terug in de visie. Hoe gaat

2. Benoem knelpunten en belemmeringen.

de gemeente aan de voorkant om met de belangen van

3. Haal input op uit de wijken en stem de ambities

diverse partijen? En hoe gaat de gemeente dit borgen

daarop af.

in haar processen? De gemeente heeft hierin een

4. Meer aandacht voor participatie.

faciliterende rol. Haal de knelpunten en input op bij de

5. Grijp kansen tot samenwerking en nodig experts

inwoners en partners.

en partners meer uit.

“Maak meer gebruik van de speciﬁeke kennis
van partners en ervaringsdeskundigen.”

van de uitnodiging tot samenwerking in de visie. Dit

Concrete aanpassingen (volgende versies)
omgevingsvisie en/of in kader van uitwerking
omgevingsvisie (plan, programma)

heeft ook te maken met het taalgebruik. Dit nodigt niet

• We lopen de visietekst door op taalgebruik

Een andere gemene deler in de groep is het ontbreken

uit tot meedoen. En dit terwijl samenwerking hard
nodig is. Benut de speciﬁeke kennis van partners en
ervaringsdeskundigen. Tot slot werd de suggestie

(minder beleidsmatig, meer begrijpelijk).
• We nemen een extra participatieparagraaf op in
de visie (in relatie tot initiatieven en rol
gemeente/ ketenpartners/
ervaringsdeskundigen), waarin we onze aanpak
helderder omschrijven.
• Bij initiatieven en in voorbeeldgedrag stimuleren
we het uitnodigen van (keten)partners en
ervaringsdeskundigen expliciet uit om mee te
denken en te doen.
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#6
Duurzame toekomst
Commitmentcirkel 6

We zijn voor méér inzet op duurzame maatregelen in Deventer. Denk aan het
klimaatbestendig maken van de leefomgeving, zodat we periodes van hittestress en
wateroverlast kunnen opvangen. Ook hebben we in Deventer de ambitie in 2050
aardgasloos te zijn en willen we fossiele brandstoffen zoveel mogelijk vervangen door
duurzame energiebronnen, zoals zonne- en windenergie. We streven naar een
leefomgeving die voorziet in de behoeften van onze samenleving, zonder de
mogelijkheden hiertoe van toekomstige generaties in gevaar te brengen. Denk aan
verantwoord en duurzaam ruimtegebruik, de energietranistie, schoner vervoer,
verduurzaming van wijken en bedrijventerreinen en klimaatadaptatie.
We moeten dus ruimte maken voor allerlei

WDO Delta, GGD Ijsselland, AV Daventria, Coöperatie

klimaatmaatregelen. Maar hoe voorkomen dat we dit

Deventer Energie, Omgevingsdienst, Saxion, JKC,

ten koste gaat van de cultuurhistorische uitstraling

Schoemaker advocaten en de gemeente Deventer.

van gebouwen? En kunnen we bijvoorbeeld
middels vergunningen? Dit zijn voorbeelden van

Wat hebben de deelnemers nodig voor
commitment?

vraagstukken die we in de route naar realisatie verder

Duurzame toekomst is een veelomvattend en breed

gaan uitwerken. De voornaamste vraag tijdens de

onderwerp. Dit zorgt er ook voor dat de ambitie die

commitmentsessie was: wat willen de deelnemers

omschreven is in de visie voor velen nog te abstract is.

nog meegeven rondom deze ambitie, voordat de

Een van de eerste vragen die werd gesteld is of er

Omgevingsvisie de zienswijzefase in gaat?

cijfers bekend zijn, zodat er meer vanuit een vraag-

zonnevelden en windmolens stimuleren of afdwingen

gestuurde opgave gewerkt kan worden. Op basis van
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Wie zaten er in de cirkel?

onderzoek (denk bijvoorbeeld cijfers over energie-

De cirkel bestond uit vertegenwoordigers van de

behoefte of het CO2 verbruik), kunnen meetbare

Nieuwe Ondernemersvereniging Binnenstad, Coraal,

doelstellingen worden en concrete plannen worden
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gemaakt. Ga bijvoorbeeld na hoe de situatie per wijk is,

Samengevat

en vul dat aan met het stappenplan (zoals de

1. Maak concrete, meetbare doelen (SMART) en

routekaart voor een gasvrij Deventer). Een andere tip
om de grootste opgave rondom duurzaamheid aan te
pakken is te starten met een aantal kleinere projecten.
Concrete plannen kunnen goed dienen als voorbeeld.
De snelweg bij Delft waar in de geluidswal
zonnecollectoren zijn aangebracht bewijst dit.

plannen.
2. Neem als gemeente zelf initiatief en pak de regie
waar nodig.
3. Betrek meer experts vanuit de samenleving bij
het maken van de plannen.
4. Zorg voor betere communicatie.
5. We moeten elkaar helpen!

“Stel concrete, meetbare doelen.’’

regie vanuit de gemeente (waar nodig), inclusief

Concrete aanpassingen (volgende versies)
omgevingsvisie en/of in kader van uitwerking
omgevingsvisie (plan, programma)

concrete plannen is daarom gewenst. De deelnemers

• We nemen onderzoeksvragen op die betrekking

Een duurzame toekomst reikt verder dan gemeentelijk
en regionaal: het is een landelijke opgave. Initiatief en

benadrukken het belang van het betrekken van experts

hebben op meetbaarheid van doelstellingen, in

en het maken van de koppeling met gezondheid (GGD).

samenwerking met (keten)partners.

Er is een verandering nodig van het gemeentelijke

• We nemen een extra participatieparagraaf op in

proces en de rol van de partners hierin. De wens is om

de visie (in relatie tot initiatieven en rol

dit ook nadrukkelijk te benoemen in de visie.

gemeente/ ketenpartners/
ervaringsdeskundigen), waarin we onze aanpak

“Betrek meer experts uit de samenleving bij
het maken van plannen.”

helderder omschrijven.
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Opbrengsten en vervolg
De commitmentsessie was een derde in een reeks van

in de aankomende jaren herijken, of op onderdelen

Expeditie Deventer bijeenkomsten, waarmee we

actualiseren. Concreet willen we al in 2019 starten

samen weer een stap hebben gezet in het proces

met het opstellen van programma’s, waaronder

richting de nieuwe Omgevingswet. We kijken terug op

gezondheid, duurzaamheid, economie en mobiliteit.

een goede bijeenkomst, waarbij we in elke

Hiermee willen we invulling geven aan het verzoek

commitmentcirkel waardevolle input hebben gekregen

vanuit meerdere cirkels dat de visie op onderdelen nog

om onze visie nog verder aan te scherpen. Deze input

niet concreet genoeg was. Ook in die fase vragen wij u,

verwerken we in de hierop volgende versie van het

maar ook de rest van de Deventer samenleving, mee te

visiedocument, waarmee we voor het einde van dit jaar

denken. Participatie is een belangrijk onderwerp in de

het besluitvormingsproces in.

Omgevingsvisie.

Dat wil niet zeggen dat hierna alles in beton gegoten is.

Op de volgende pagina vindt u de routekaart

De Omgevingsvisie van Deventer is een levendig

‘Ontwikkeling Deventer Omgevingsvisie’, met concrete

document. Afhankelijk van nieuwe ontwikkelingen en

vervolgstappen.

maatschappelijke opgaven gaan we de Omgevingsvisie
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Gemeente

Gemeente

Partners

Gemeente

Bijeenkomst 5 juli 2018

Maart t/m juni 2018

Bijeenkomst 22 februari 2018

2016 - 2017

PERIODE

2004 - 2016

De route van Omgevingsvisie
naar realisatie

Partners

WIE

Structuurplannen:
huidig beleid als input voor
concept Omgevingsvisie

Ontwikkelen concept
Omgevingsvisie met
aandacht voor verzilveren
bestaand beleid, slim
verbinden en toekomstbestendigheid. Verwerken
opbrengst 22 februari

WAT

Start
inplementatie:
inrichten
Raadswerkgroep,
werksessies,
projectorganisatie

Werken met dilemma’s op basis van
ﬁctieve cases

Delen concept Omgevingsvisie
en verdiepen per gebied

✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔

Ruimte voor verdere groei woningen
Deventer energieneutraal
Aantrekkelijke binnenstad Deventer
Ontwikkeling landelijk gebied
Ruimte voor functiemenging
Stimuleren van gezond gedrag

Binnenstad
Woonwijken
Buitengebied
Dorpen
Bedrijventerreinen
Voorstad
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werking met onze partners van abstract

(of niet)’ naar ‘uitnodigend’. Dus van ‘Wat mag

(Omgevingsvisie) via agenda’s en programma’s

waar?’ naar ‘Wat willen we en hoe krijgen we dat

naar concreet te gaan (Omgevingsplan), werken

samen voor elkaar?’ En hoe komen we tot een

we de komende jaren verder aan de fysieke en

zorgvuldige belangenafweging? Dit vraagt om een

sociale ontwikkeling van ons Deventer. Waarin we

andere houding en een andere manier van werken

samen oplossingen vinden voor de dilemma’s die

van zowel de gemeente als initiatiefnemers, van

we tegenkomen.

Partners

Gemeente

Gemeente
met
samenleving

Doorlopen
zienswijzefase

Verwerken opbrengst
5 juli en ontwikkelen
visie per gebied.
Uitwerken witte
vlekken en dilemma’s

Vrijgave concept
Omgevingsvisie
door de Raad

Verwerken input 4 oktober,
sessies College en ambtelijke
aanvulling

Ontwerp Omgevingsvisie
presenteren en commitment
vragen

Gemeente

Ontwerp Omgevingsvisie
in College en Raad

2025

Begin 2019

Oktober 2018

Juli - augustus - september 2018
Gemeente

2019 - 2024

nog niet klaar. De focus verschuift van ‘toelatend

Oktober - Begin 2019

alle partijen in de samenleving. Door in samen-

Commitment sessie sept-okt 2018

Na de afronding van de Omgevingsvisie zijn we dus

Gemeente
met
samenleving

Gemeente

Omgevingsvisie
bijwerken op basis van
ontwikkelingen en
ervaringen. Uitwerken
programma’s en thema’s

Omgevingsvisie binnen
het kader van de
Omgevingswet

Vaststellen Omgevingsvisie
door Raad

Versie oktober 2018
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