'^S

gemeente

Barneveld

Zaaknr. 1107422

Collegevoorstel

Onderwerp:
voorstel betreffende aanpak Omgevingsvisie Barneveld-Centrum

Gevraagde beslissing:
1.

In te stemmen met de voorgestelde aanpak voor de Omgevingsvisie Barneveld-Centrum

Datum:

S i e r kennisname naar de raad
Nummer beleidsproduct:

Afd: Team Stedenbouw Planologie

t ^ O p overzicht Bestaand beleid (website)

11 april 2019

Steller:

Raad

® Ja
® Ja
® Ja

Akkoord

Aantal bijlagen

Omn»\/inn^hel»iH

Afd.hoofd: a.Y.van
Dijkhuizen

Openbaarheid
Besluit (voorblad) openbaar:
Groentje openbaar:
Bijlagen openbaar:

H.M. Smit

A. de Kruijf
Portefeuillehouder

O Nee, zie beslispunt:
O Nee, zie beslispunt:
O Nee, vermelden op bijlage
Bespreken

Aantekeningen

Secretaris
Burgemeester
Wethouder
A. de Kruijf

f

Wethouder
P.J.T. van Daalen
Wethouder
A.H. van de Burgwal
Wethouder
D. J. Dorrestijn-Taal
Beslissing burgemeester en wethouders

2 5 APR, 2019

Nummer op besluitenlijst:

rj-lu.

1

-3-

1. Inleiding
De raad heeft het college op 13 december 2017 de opdracht gegeven een Omgevingsvisie voor BarneveldCentrum op te stellen. Door verkiezingen en capaciteitsgebrek is hier in 2018 nog geen start mee gemaakt.
Bijgevoegd voorstel is een nadere uitwerking van dit besluit voor wat betreft de Omgevingsvisie voor
Barneveld-Centrum. Voorgesteld wordt om de visie middels een aantal stappen en participatiemomenten
komend jaar uit te werken. Mede op verzoek van de gemeenteraad wordt het proces om te komen tot de
Omgevingsvisie Barneveld-Centrum gebruikt om te experimenteren met verschillende vormen van
participatie. Over het voorstel is van gedachten gewisseld in de raadswerkgroep Omgevingswet op 5 maart
2019. Het participatieproces start met een brede bijeenkomst op 15 mei 2019.

2. Beoogd effect
a) Meetbaar effect
Een Omgevingsvisie voor Barneveld-Centrum

b) Maatschappelijk effect
Een breed gedragen visie voor Barneveld-Centrum.

3. Argumenten
1.1 Het voorstel is een uitwerking van eerdere raadsbesluit
Voorliggend voorstel is een nadere uitwerking van het Raadsbesluit 'Proces invoering Omgevingswet:
Aanpak Omgevingsvisie & betrokkenheid raad' (13 december 2017).
1.2 De Omgevingswet vraagt een andere aanpak
De Omgevingswet en Omgevingsvisie vragen om co-creatie, meer ruimte voor initiatief en een integrale
benadering van het fysieke domein. Dit vraagt van ons om vraagstukken in samenspraak met de
verschillende beleidsdomeinen, stakeholders en de samenleving op te pakken. Om hiermee ervaring op te
doen wordt tijdens het proces om te komen tot een Omgevingsvisie voor Barneveld-Centrum verschillende
vormen van participatie ingezet. De verschillende beleidsdisciplines binnen de organisaties, de
gemeenteraad en (externe) stakeholders worden hierbij betrokken.

4. Kanttekeningen
In het kader van het actualiseren van bestemmingsplannen is de afgelopen periode een voorontwerp
bestemmingsplan voor Barneveld-Centrum voorbereid. Planning is om de startbijeenkomst voor de
Omgevingsvisie Barneveld-Centrum op 15 mei te koppelen aan de ter inzage legging van het voorontwerp
bestemmingsplan. Om de inhoud van het bestemmingsplan en de Omgevingsvisie op elkaar te kunnen
afstemmen wordt -na de ter inzage legging van het voorontwerp - het bestemmingsplan pas als ontwerp ter
inzage gelegd als de Omgevingsvisie voor het centrum door de raad is vastgesteld. Deze planning maakt
het mogelijk om -daar waar nodig- de visie te vertalen in het ontwerpbestemmingsplan en dat daarna de
mogelijkheid bestaat om in dat kader te reageren voordat het bestemmingsplan wordt vastgesteld. Deze
planning maakt het mogelijk om het bestemmingsplan nog vast te stellen voor de inwerkingtreding van de
Omgevingswet op 1 januari 2021.

5. Financiën
De werkzaamheden voor de Omgevingsvisie Barneveld Centrum vallen binnen het eerder beschikbare
budget van € 100.000,- voor het project Omgevingsvisie.

6. Uitvoering
Planning:
De uitwerking van de Omgevingsvisie voor Barnveld-Centrum neemt circa 1 jaar in beslag.

Communicatie:
Voor de Omgevingsvisie Barneveld-centrum is een communicatieplan opgesteld.

Evaluatie/controle
De Omgevingsvisie Barneveld-Centrum is een continu proces. De gemeente zal in het kader van de
Omgevingswet uiteindelijk (in 2024) voor het gehele grondgebied een Omgevingsvisie moeten opstellen.
Daarnaast zal de visie moeten worden uitgewerkt in programma's en het Omgevingsplan. De komende jaren
zal daarom structureel gewerkt worden aan de Omgevingsvisie.

7. Bijlagen
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Aanpak Omgevingsvisie

Planning

Barneveld-Centrum
In december 2017 is in het kader van de
implementatie van de Omgevingswet o.a. besloten
OMGEVINGSWE
om een Omgevingsvisie voor Barneveld-centrum
Gemeente Barneveld
op te stellen. Mede op verzoek van de
gemeenteraad wordt het proces om te komen tot de Omgevingsvisie Barneveldcentrum gebruikt om te experimenteren met verschillende vormen van participatie.
Er wordt daarom op verschillende manieren met inwoners en andere partijen het
gesprek aangegaan over de toekomst van Barneveld-centrum. Dit proces is voor
de gemeente een leerproces om erachter te komen op welke manieren
Barnevelders betrokken willen worden bij gemeentelijk beleid. Wat past bij
Barneveld en hoe bereiken we verschillende groepen mensen? De lessen die we
hieruit opdoen, worden gedeeld met de gemeenteraad en zullen worden gebruikt
om beleidsparticipatie in het kader van de Omgevingswet verder vorm te geven.
Het voorgestelde proces is daarom uitgebreid en geen blauwdruk voor (mogelijk)
omgevingsvisies voor andere gebieden. In deze memo zijn de stappen opgenomen
inclusief globaal tijdspad die de komende tijd gezet worden om te komen tot een
Omgevingsvisie voor Barneveld-centrum.
Daarnaast is de afgelopen periode het nieuwe bestemmingsplan voor BarneveldCentrum voorbereid. Dit omdat wij streven naar actuele en uniforme bouw- en
gebruiksregels in bestemmingsplannen. Hiervoor zijn de bestaande plannen
geactualiseerd. Vooruitlopend op de Omgevingswet zijn in dit bestemmingsplan
alvast kleine aanpassingen gemaakt. Die aanpassingen gaan niet zo ver dat al
sprake is van een 'omgevingsplan', waarin ook regels zijn opgenomen uit
gemeentelijke verordeningen die betrekking hebben op de leefomgeving. Een
voorbeeld van een aanpassing is de aanduiding van monumenten op de
verbeelding van het bestemmingsplan. Ook zit in het nieuwe plan geen dakhelling
meer, maar wordt gewerkt met bouwhoogten.
F a s e 1: Inventarisatiefase
Voorbereidende fase (intern):
> ambtelijke werksessies & opstellen concept inventarisatie Barneveldcentrum 'visie voor een toekomstbestendig centrum'
> voorbereiding concept voorontwerp bestemmingsplan (actualisatieplan
zitten beperkt nieuwe aspecten in: het actualisatieplan is er niet op gericht
om grootschalige ontwikkelingen mogelijk te maken). De wijzigingen zitten
voornamelijk in het omzetten van een dakhelling naar een bouwhoogte
(bestemmingen 'Centrum' en 'Gemengd'). Ook zullen er andere
onvolkomenheden hersteld worden (bijv. ontbrekende aanduidingen en
ook de zonering van het industrieterrein De Vallei) en worden er
aanvullingen gedaan. De kaarten van cultuurhistorie krijgen een plek, er
komt een regeling over evenemententerreinen en standplaatsen. Verder is
ook wonen/ kamerverhuur vertaald in dit bestemmingsplan en de bedrijven
zijn ingedeeld in 'Bedrijf-1'en 'Bedrijf-2-.

januari 2019:
gereed

Bespreken aanpak in raadswerkgroep Omgevingswet
Collegebesluit over aanpak t.k. naar raad

5 maart 2019

Planning
Participatietraject:
A. Startbijeenkomst Omgevingsvisie Barneveld-centrum

Werksessie met inwoners en partiien over mogelijke ontwikkelingen en uitdagingen
voor Barneveld centrum (de thema's en hoofdopgaven uit de interne inventarisatie
zijn input voor deze bijeenkomst, op basis hiervan kunnen ook kaarten voor thema's
en vraagstukken worden gemaakt: we gaan dus in gesprek op basis van een aantal
thema's en vraagstukken, waarbij er ruimte is om ook andere onderwerpen in te
brengen): idee is een sessie in de Veluwehal waar aan verschillende tafels groepen
van gedachten kunnen wisselen over thema's en vraagstukken voor Barneveldcentrum. Doelgroep van de bijeenkomst inwoners en partijen/stakeholders (wat
betreft partners kan je denken aan: BIK, IVN Barneveld, VGGM, Barneveldse
middenstandsvereniging. Collega's faciliteren gesprekken aan thematafels.
Raadsleden zijn als toehoorder welkom. Tijdens bijeenkomst maken striptekenaars
illustraties van de bijeenkomst.
Daarnaast is er ruimte voor vragen over het voorontwerp bestemmingsplan (vrije
inloop). De startbijeenkomst is tevens startmoment ter inzage legging voorontwerp
bestemmingsplan.
Doel:
Ophalen dromen en vergezichten én concrete plannen waar de inwoners en
partijen mee aan de slag willen gaan, samen met ons.
Verkennen in hoeverre de thema's en hoofdopgaven uit onze interne
inventarisatie worden herkend
Informeren en ophalen reactie voorontwerp bestemmingsplan
Startbijeenkomst aankondigen via Barneveld-Uitgelicht, facebook, twitter, website. In
aanloop hier naartoe interesse wekken en kenbaarheid geven aan traject
Omgevingsvisie Barneveld centrum (bijv. door vraagstukken en stellingen te
publiceren).

15 mei 2019

Fase 2: Verdiepinqsfase
Na startbijeenkomst verrijking/ verbreding van opgehaalde opbrengsten
startbijeenkomst:

Planning
mei 2019oktober 2019

B. Verrijking/ verbreding input door inzet digitale media en gericht
benaderen bepaalde doelgroepen
>

via straatinterviews ideeën ophalen (korte straatinterviews door
camerajournalist: vragen aan voorbijgangers hoe zij de toekomst van
Barneveld zien en/ of door middel van stellingen die aan voorbijgangers
worden getoond en waarop zij kunnen/mogen reageren)

Straatinterviews: we benaderen Jeroen Woudenberg en vragen of hij samen met
een jongere, straatinterviews wil maken aan de hand van een aantal stellingen
dat naar aanleiding van de startbijeenkomst wordt samengesteld.

Met hulp van de Jongerenraad van Barneveld enquêtes en/of interviews houden om
>
>

>

Organiseren Jongeren ToekomstCafé (JTC) debat over de toekomst van
Barneveld-centrum
We vragen alle middelbare scholieren (JFC, De Meerwaarde, VLC) om hun
visie te geven over hoe het centrum van Barneveld er in 2040 uitziet
(inclusief eventuele visualisaties)
Verdieping op locatie: i.s.m. Gribus organiseren buurtdialoog om ideeën op
te halen voor herinrichting plein

Alle informatie bundelen in concept discussiedocument Omgevingsvisie Barneveldcentrum
1.

Werksessie met collega's en raadsleden o.b.v. eerste versie
discussiedocument:
a. Wat vinden de bewoners? Wat staat er in beleid? Wat zijn de
b. ambities van de raad en het college? En hoe kunnen we deze
perspectieven met elkaar verbinden? Wat zijn de uitdagingen?

2.

Reflectiebijeenkomst met vertegenwoordiging van inwoners en stakeholders
op basis van tweede versie discussiedocument. Centrale vraag: zijn we op
de juiste weg en wordt de inhoud van het discussiedocument herkend?

3.

>

Bespreken (aangepast) discussiedocument met de raad (agenderen
raadscommissie)
a. Zijn we op de goede weg
b. Worden de thema's herkend
c. Instemmen met voorgesteld vervolg inclusief rol van de raad
Uitkomsten uit stap 2,3 en 4 worden verwerkt in een aangepast
discussiestuk.

juli 2019

oktober 2019

november
2019

Planning
Centrumexpeditie Barneveld
>

Verdieping van onderwerpen/ thema's uit
startbijeenkomst/discussiedocument. Tijdens een centrumexpeditie nemen
we inwoners en stakeholders mee lanqs de locaties in het centrum om
verder te praten over de thema's en ideeén die uit de inventarisatiefase naar
voren zijn gekomen. Op verschillende locaties willen we met borden en
beelden werken om de ideeën verder in beeld te brengen.

>

Werksessie met collega's over (uitwerken) resultaten centrumexpeditie en
vertaling hiervan in concept Omgevingsvisie Barneveld-centrum

januari 2020

februari 2020

Fase 3: Vaststellingsfase
C. Slotbijeenkomst:

april 2020

Is de opbrengst uit het participatietraject goed en volledig verwerkt in de concept
Omgevingsvisie Barneveld-centrum? (breed uitnodigen) dit is tevens startmoment
formele procedure.
>

ontwerp-Omgevingsvisie ter inzage & start Formele procedure (ter inzage
legging)

>

Vaststellen raad

Als Omgevingsvisie is vastgesteld door de raad wordt het ontwerp
bestemmingsplan ter inzage gelegd.

mei -juni
2020
Juli 2020

