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Voorstel
e
1. De 2 tussenstand van het koersdocument vrijgeven voor participatie.
Kernboodschap
De regionale samenwerking omgevingsvisie bevindt zich in de koersfase. In maart jl. is de eerste
tussenstand van het koersdocument ter discussie vrijgegeven. Vanwege de maatregelen tegen de
e
verspreiding van het coronavirus heeft dit slechts beperkt plaats kunnen vinden. Voor de 2
tussenstand zijn daarom geen grote wijzigingen aangebracht.
Aanleiding
De koersfase is gestart met het bestuurlijk werkatelier van 7 februari 2020. Daarna heeft het
e
portefeuillehoudersoverleg op 27 februari 2020 de 1 tussenstand van het koersdocument vrijgegeven
voor participatie. Het doel was om het gesprek aan te gaan met gebiedspartijen en gemeenteraden.
Dit heeft slechts beperkt plaats kunnen vinden vanwege de maatregelen tegen het coronavirus. Na het
portefeuillehoudersoverleg van 16 april 2020 is daarom de planning aangepast.
Voor de tweede tussenstand wordt voorgesteld om geen grote wijzigingen aan te brengen omdat er
geen uitbreide discussie mogelijk is geweest. Uit de reacties die wel binnen zijn gekomen kunnen wel
de grootste politieke discussiepunten worden gedistilleerd. Deze zijn in een aparte notitie toegelicht.
e
Deze notitie dient als hulpmiddel bij het gesprek over de 2 tussenstand.
Doel
Het doel is het kunnen vrijgeven van de 2e tussenstand van het koersdocument.
Argumenten
e
1. Het is van belang om de 2 versie koersdocument vrij te geven om het gesprek aan te gaan met
het gebied en gemeenteraden..
Volgens de aangepaste planning is het doel om het koersdocument in oktober 2020 door het
portefeuillehoudersoverleg te laten vaststellen (waarna de colleges volgen). Dit vraagt dat raden in
september a.s. hun inbreng op het document kunnen formuleren.
Daarnaast kan tijdens de zomerperiode ook nader gesprek met gebiedspartijen plaatsvinden. Voor dit
e
alles is van belang dat de 2 versie van het koersdocument daartoe kan worden vrijgegeven.
Kanttekeningen
 Het verloop van het proces is afhankelijk van de mogelijkheden tot participatie en gesprekken met
raden. Als dit door de coronamaatregelen niet goed mogelijk blijkt, kan dit reden zijn om het
proces aan te passen.
 Er komen logischerwijs vragen over de status van het koersdocument. Tot nader wordt besloten,
blijft de communicatieve lijn over de status van het koersdocument ook: ‘geen status, wel
betekenis’.
Financiën
n.v.t.
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Bijlage(n)
e
 Notitie vraagstukken en acties na 2 tussenstand koersdocument
e
 2 tussenstand koersdocument
 Planning versie mei 2020
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