
Meedenken over de Omgevingsvisie IJsseldelta.

Wist u dat u mee mag denken over de Omgevingsvisie! 
De Gebiedscoöperatie IJsseldelta (GCIJ) nodigt u van harte uit voor een informatie- en werkavond op 
dinsdagavond 12 februari vanaf 19.45 uur in Gemeenschapscentrum De Driester, Kamperzeedijk 18,
Kamperzeedijk-Oost. 
De Omgevingsvisie is één van de instrumenten van de Omgevingswet. Zoals u wellicht weet zijn de 
overheden druk bezig met het ontwikkelen van een Omgevingsvisie voor hun eigen grondgebied. De 
visie omschrijft het beleid in hoofdlijnen voor de komende jaren op het gebied van de fysieke 
leefomgeving. Thema’s als duurzaamheid, gezondheid en veiligheid spelen een belangrijke rol. Bent u 
als dorpsvertegenwoordiger, bewoner of als vertegenwoordiger van bijvoorbeeld een 
landschapsorganisatie van het buitengebied al begonnen met het nadenken over een dorps- of 
gebiedsvisie? 

Wat is belangrijk in uw dorp/gebied?
In de Omgevingsvisie komt veel samen en is veel mogelijk. Een proces van (burger)participatie. 
Boeren, burgers en buitenlui. Ondernemers en instanties samen met de ambtelijke organisatie en 
politiek geven invulling aan thema’s en ambities voor UW visie.

De gemeentes Zwolle, Kampen en Zwartewaterland zijn met dit proces begonnen en willen graag met
u aan de slag. Zij zijn benieuwd naar wat u belangrijk vindt in voor de toekomst van uw dorp of 
gebied. Dit kan gaan over gebouwen, wegen, stoepen, landschap, natuur en water, maar ook over 
gras, bomen en monumenten. Over vergrijzing, het omgaan met polders en landschap, 
bereikbaarheid, wel of geen winkel, dorpshuizen, scholen en kleinschalige woningbouw. De 
gemeentes koppelen daar beleidsdoelstellingen aan. Waar deze doelstellingen onderling botsen, 
maken ze keuzes. De visie dient ook ter onderbouwing van deze keuzes in andere instrumenten van 
de wet: programma’s, het Omgevingsplan en vergunningen.

Gebiedsgerichte aanpak
De IJsseldelta is een bijzonder gebied en vraagt om een gebiedsgerichte aanpak. Eén 
bestemmingsplan buitengebied uit 2014 voor Zwolle, Kampen en Zwartewaterland was de voorloper 
in (gemeente)grensoverschrijdende samenwerking en afstemming. Behoud van de kernkwaliteiten 
van het landschap door middel van ‘behoud door ontwikkeling’ was het uitgangspunt. Dat is nu niet 
minder actueel. Ook voor het opstellen van een Omgevingsvisie pleit de Gebiedscoöperatie 
IJsseldelta voor een integrale en gemeentegrensoverschrijdende aanpak. 



Samen
De komende periode zult u hoe dan ook een rol toebedeeld krijgen rondom het proces van de 
omgevingsvisie. Maar gelukkig hoeft u dat niet alleen te doen en staat u er ook niet alleen voor. 
Daarom nodigen wij – Gebiedscoöperatie IJsseldelta – u allen, aangesloten leden én niet-aangesloten
dorps- en wijkorganisaties uit om met elkaar te overleggen welke thema’s en vraagstukken u 
belangrijk vindt.  Dus ook gebiedspartijen die (nog) geen lid zin van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta 
nodigen wij van harte uit.

Brede afvaardiging
Graag nodigen wij u met uw voltallig bestuur of betrokken personen uit om met een brede 
afvaardiging alle benodigde informatie te krijgen om te komen tot een uitdagend dorps- of 
gebiedsplan voor een vitaal en leefbare IJsseldelta. 
Om organisatorische redenen verzoeken wij u ons, liefst uiterlijk 6 februari, aan te geven met hoeveel
personen u deelneemt aan de bijeenkomst.
U kunt uw reactie sturen door deze mail te beantwoorden (h.geurts@gcijsseldelta.nl). 

Bent u enthousiast of nieuwsgierig naar de kansen en mogelijkheden die de Omgevingsvisie biedt, 
kom dan allen naar de startbijeenkomst op 12 februari aanstaande! 
De agenda is bijgevoegd. 

Met vriendelijke groet,

Henk Selles,

bestuurder Dorpen&Leefbaarheid 
p/a Postbus 23 
8060 AA Hasselt

T: 088-7844300
M: 06-27095640
E: info@gcijsseldelta.nl 

KvK-nummer: 63468123
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Agenda

19.45 u.  inloop 

20.00 u
Welkom en inleiding doel en opzet van de avond door Henk Selles, bestuurder Dorpen & 
Leefbaarheid van de Gebiedscoöperatie IJsseldelta.

Inleiding in de Omgevingswet door Maaike van der Veen (gemeente Kampen), Arnoud 
Burkels (gemeente Zwartewaterland), en Arjen Vedder (gemeente Zwolle):

 wat betekent de Omgevingswet /wat verandert er voor inwoners van de IJsseldelta?

 wat betekent de Omgevingswet voor een gebiedsvisie van onderop? 

 aandacht voor integrale benadering, rollen, meewegen van draagvlak

Stand van zaken en aanpak drie gemeentelijke omgevingsvisies (en omgevingsplannen)

20.45 Pauze

21.00 u
In groepjes interactief input verzamelen voor het vervolg. 
Integrale benadering, keuzes en verbinding. Over rollen: wie doet wat, vooral wat doet het 
dorp/ gebied zelf. 

Vervolg, afspraken

21.30 tot 22.00 u
Informele nabespreking met drankje.


