Startnotitie participatie
Natuur- en Landschapsvisie Meierijstad
1. Inleiding
In opdracht van de gemeente Meierijstad stelt advies-, ontwerp- en ingenieursbureau Kragten
de Natuur- en Landschapsvisie Meierijstad op. Het opstellen van deze visie is echter niet een
zaak van gemeente Meierijstad en Kragten alleen. Een groot aantal stakeholders wordt hierbij
betrokken. Daarom is allereerst deze ‘Startnotitie participatie’ (hierna: startnotitie) opgesteld. In
de startnotitie wordt het participatieproces beschreven dat we willen doorlopen.
De Natuur- en Landschapsvisie moet een gezamenlijk product worden van alle stakeholders.
Onder stakeholders verstaan we in dit geval iedereen die belang hecht aan (een visie op)
natuur en landschap in de gemeente Meierijstad, om welke reden dan ook. Stakeholders zijn
bijvoorbeeld inwoners van de gemeente Meierijstad, ondernemers, belangenorganisaties,
betrokkenen/geïnteresseerden en de verschillende overheden (gemeente Meierijstad,
waterschap Aa en Maas, waterschap De Dommel en de provincie Noord-Brabant).
Onder samenwerken verstaan we ook daadwerkelijk dat we samen aan het werk gaan: alle
stakeholders, inclusief Kragten. Tijdens dit proces worden de ingrediënten voor een uitvoerbare
visie opgehaald en vertaald naar zoveel mogelijk concrete maatregelen die tot uitvoering
moeten worden gebracht. Kragten zet haar expertise in om deze ingrediënten op te halen bij
alle stakeholders en te vertalen naar een gedragen visie en uitvoeringsprogramma. Bij de
uitvoering van de maatregelen kan de gemeente Meierijstad het voortouw nemen maar kunnen
ook andere stakeholders een trekkersrol op zich nemen.
Het ‘participatieproces’: wanneer doen we dit goed?
Een goed participatieproces leidt tot ‘publieke waarde (maatschappelijk resultaat) met steun voor zowel het
specifieke proces waarin de publieke waarde tot stand komt, als voor de meer algemene gerichtheid op
democratische besluitvorming’ (Berenschot/Erasmus Universiteit). Met andere woorden: het
participatieproces dient (1) resultaat op te leveren, (2) gesteund te worden en (3) de (lokale) democratie te
verstevigen.
In de vormgeving van het participatieproces is steeds sprake van een concrete afweging in de mix tussen
productiviteit (onder andere slagvaardigheid en tempo) en democratie (onder andere inclusiviteit en
openheid). Er is geen eensluidend antwoord op de vraag wat de goede balans is. Dit hangt af van het
onderwerp en van de context maar ook van de beschikbare (organisatorische) middelen en menskracht. In
de vormgeving van het participatietraject zijn vijf democratische waarden aan te geven die in het oog
kunnen worden gehouden (Democratic Challenge/ VNG):

Dialoog: de mate van openheid van het gesprek met alle belanghebbenden, waarbij betrokkenen
eigen aannamen ter discussie kunnen stellen;

Zeggenschap: mate van zeggenschap/invloed delen met belanghebbende partijen;

Inclusie: mate van betrekken van verschillende perspectieven/betrokkenen (ga je op zoek naar de
stem van de minderheid? Is er aandacht voor zwijgende en/of boze burgers?);

Transparantie: mate waarin de overwegingen, besluiten en activiteiten zichtbaar en toegankelijk
zijn;

Evenwicht door tegenwicht: in hoeverre is er ruimte voor een tegengeluid, of andere gremia die
meedenken of anders denken?
Hoe organiseren we het participatieproces onder de huidige maatschappelijke omstandigheden (lees:
Coronatijd)?
Als gevolg van de huidige maatschappelijke omstandigheden verschuift het participatieproces grotendeels
van een fysiek proces naar een digitaal proces. Stakeholders zullen ‘op afstand’ worden benaderd en
worden gevraagd om inbreng, ideeën, commentaar en adviezen te leveren. Wellicht dat sprake kan zijn van
een combinatie van fysieke en digitale ontmoetingen maar dat is afhankelijk van de mogelijkheden die
kunnen worden geboden om elkaar, onder strikte voorwaarden, te ontmoeten om over de Natuur- en
Landschapsvisie van de gemeente Meierijstad van gedachten te wisselen.
Bij het formuleren van de Natuur- en Landschapsvisie voor de gemeente Meierijstad zijn verschillende
(groepen van) stakeholders betrokken. Te noemen zijn de (interne) ambtelijke werkgroep Natuur en
Landschap, de externe werkgroep Natuur en Landschap, de deelnemers aan de lokale werkbijeenkomsten,
burgers, werkgroepen, het College van B&W en de Gemeenteraad. In deze ‘Startnotitie participatie’ wordt
onder andere ingegaan op de wijze waarop het participatieproces op digitale wijze kan worden ingevuld,
aangevuld met eventuele fysieke bijeenkomsten. Het betrekken van de verschillende stakeholders bij de
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totstandkoming van de Natuur- en Landschapsvisie vereist steeds een andere (digitale) benaderingswijze
die afhankelijk is van zaken als vraagstelling, beoogd resultaat, groepsgrootte en gewenste interactie.

Het is belangrijk om aan de voorkant te bepalen op welke wijze een participatieproces moet
worden vormgegeven en met welke kaders we rekening (moeten) houden. We hebben een
overzicht gemaakt van de onderwerpen die in de startnotitie aan de orde moeten komen. In
deze startnotitie worden de volgende vragen beantwoord:
 Wat zijn de inhoudelijke kaders van het participatieproces?
 Wat zijn de proceskaders voor participatie?
 Zijn er aanvullende kaders om rekening mee te houden?
 Wie worden er bij het proces betrokken?
 Welke aanpak kiezen we?
 Wat is de taakverdeling/rolverdeling van het college van B&W en de gemeenteraad?

2. Wat zijn de inhoudelijke kaders van het participatieproces?
Na de gemeente Altena (204,3 vierkante kilometer) is de gemeente Meierijstad de grootste
gemeente van de provincie Noord-Brabant met een oppervlakte van 184,1 vierkante kilometer.
De Natuur- en Landschapsvisie Meierijstad heeft betrekking op het buitengebied van de
gemeente en dus niet op de bebouwde kommen. De visie richt zich op de ‘groene ontwikkeling
van het buitengebied van de gemeente Meierijstad’ en is daarom niet te beschouwen als een
structuurvisie/omgevingsvisie. Daarin komen alle aspecten met betrekking tot de inrichting en
het gebruik van een gebied aan bod en dat is bij de Natuur- en Landschapsvisie niet het geval.
De Natuur- en Landschapsvisie is wel één van de bouwstenen voor de Omgevingsvisie die de
gemeente Meierijstad in het kader van de nieuwe Omgevingswet gaat opstellen. In de
Omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving
voor de lange termijn vast.
De vraag ligt voor op welke wijze natuur en landschap op de juiste manier kunnen worden
gepositioneerd en ontwikkeld. Het omvangrijke buitengebied van de gemeente Meierijstad is
behalve woon- en werkgebied ook een belangrijk uitloopgebied. Natuur en landschap zijn
beeld- en kwaliteitsbepalende onderdelen van onze leefomgeving en als zodanig van invloed op
onze (geestelijke en lichamelijke) gezondheid. Het is daarom belangrijk dat natuur en landschap
worden ontwikkeld tot een robuust en aantrekkelijk systeem dat rekening houdt met de
bestaande waarden van onze leefomgeving en uitnodigt om er te verblijven en er te genieten.
Het doel is om (de waarden van) natuur en landschap in het buitengebied van de gemeente
Meierijstad te behouden en te versterken. We zetten met alle partijen die mee willen doen, een
stip op de horizon en werken daar samen naartoe. We bepalen onze ambitie. Vervolgens is het
van belang dat we de voorgenomen maatregelen en projecten ook daadwerkelijk concreet
maken en realiseren. Dat betekent dat we zoveel als mogelijk is zaken invullen als
projectverantwoordelijke(n), betrokkene(n), planning, financiële middelen en beheer.
Samenwerken geeft meerwaarde: alleen ga je sneller maar samen komen we verder! Door
gezamenlijk over de waarden en de ontwikkeling van natuur en landschap te praten en
maatregelen en projecten te formuleren, leren we elkaar beter kennen. We komen te weten wat
anderen belangrijk vinden en waarom. We leren de wensen en belangen van anderen op
waarde te schatten. We weten elkaar te vinden en de wegen te bewandelen om zaken te
realiseren. Kortom: het belang van samen optrekken is meervoudig. We ontwikkelen een visie
die kan rekenen op draagvlak. We bundelen de kennis en inspanningen binnen een nog jonge,
grote gemeente. En we sorteren voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet door de
Natuur- en Landschapsvisie in de geest van de nieuwe wet vorm te geven.
Voor het opstellen van de Natuur- en Landschapsvisie is al veel voorwerk verricht. Naast een
aantal documenten van provincie (Interim omgevingsverordening met onder andere het
Natuurnetwerk Brabant), waterschappen (Keur met daarin de watergangen) en gemeente, is
met name de voor het buitengebied uitgevoerde Landschapsanalyse Meierijstad van RHDHV
uit 2020 van belang. Deze landschapsanalyse (en met name de daarin benoemde
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landschapstypen) wordt als vertrekpunt genomen voor het opstellen van de Natuur- en
Landschapsvisie en het te formuleren uitvoeringsprogramma.
In de gemeente Meierijstad onderscheidt de Landschapsanalyse Meierijstad van RHDHV een
viertal landschapstypen: de (beek)dalen, de oude ontginningen, de jonge ontginningen en de
stuifzandduinen. Daarnaast is sprake van een aantal boscomplexen, stedelijke gebieden en
structurele ingrepen uit de moderne tijd (bijvoorbeeld infrastructuur), die het landschap van
Meierijstad vormen. Elk landschapstype heeft haar eigen identiteit en kenmerken. In de
landschapsanalyse van RHDHV zijn de verschillende landschapstypen beschreven en zijn hun
kenmerken, kwaliteiten, en (gevoelige) waarden benoemd. De Natuur- en Landschapsvisie
Meierijstad neemt de landschapstypen uit de landschapsanalyse als vertrekpunt om vervolgens
de karakteristieken en kenmerken van de landschapstypen te behouden en/of te versterken.
Maatregelen waaraan in dit verband kan worden gedacht zijn bijvoorbeeld bosaanleg, het
realiseren van weg- en laanbeplanting, het aanbrengen van kleine landschapselementen
(erfbeplanting, singels, hagen, poelen), het vernatten van beekdalen en het verhogen van de
biodiversiteit. In relatie hiermee kunnen ook historische groenelementen worden behouden en
beschermd en kunnen (extensieve) recreatieve voorzieningen worden gerealiseerd die
bijdragen aan het ervaren en beleven van natuur en landschap van Meierijstad (bijvoorbeeld
ommetjes, zitgelegenheid, educatieve uitingen en informatievoorzieningen).

3. Wat zijn de proceskaders voor participatie?
We stellen de Natuur- en Landschapsvisie Meierijstad gezamenlijk op. De gemeente Meierijstad
wil beleid formuleren op de groene ontwikkeling van haar buitengebied en hier middels
projecten en maatregelen invulling aan geven. De gemeente zet hiervoor haar eigen
deskundigen en gemeentelijke adviseurs in. Kragten zet haar kennis en kunde in om deze visie
op te stellen en een gedragen en uitvoerbaar uitvoeringsprogramma te formuleren.
Stakeholders denken mee over de inrichting en het gebruik van het buitengebied, geven aan
waar hun prioriteiten liggen en leveren op die manier input voor visie en maatregelen.
Bij het consulteren van stakeholders is het belangrijk om aan te geven welke rol hen wordt
toegedacht en wat er van hen wordt verwacht. Duidelijk moet zijn welke input zij mogen en
kunnen leveren, op welke wijze met deze opgehaalde informatie wordt omgegaan en hoe deze
informatie wordt gebruikt bij het opstellen van de Natuur- en Landschapsvisie. Als we de
gewenste inzet van de stakeholders rangschikken op de participatieladder die we voor de
Natuur- en Landschapsvisie hanteren, onderscheiden we de volgende treden:
 Organiseren, faciliteren en informeren
 Meedenken/raadplegen
 Adviseren
 (Co)produceren
 Besluiten
Het organiseren en faciliteren van het participatietraject (planning, opzet, aanpak) en het
informeren van de stakeholders over proces en inhoud is de verantwoordelijkheid van de
gemeente Meierijstad en Kragten. De volgende drie treden op de participatieladder
(meedenken/raadplegen, adviseren en (co)produceren) zijn activiteiten waaraan de
stakeholders een bijdrage kunnen leveren.
Het participatietraject is er op ingericht om bij de stakeholders informatie en kennis over natuur
en landschap los te weken. We willen verhalen horen, weten wat zij mooie of lelijke plekken
vinden en waarom, Hen laten meedenken en laten meepraten over de toekomstige inrichting
en het gebruik van het buitengebied en hen eventueel de mogelijkheid te geven om mee te
produceren (schetsen, maatregelen en projecten benoemen). Hier gaan we in deze notitie nog
nader op in.
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Het uiteindelijk besluiten over de (verschillende onderdelen van de) Natuur- en Landschapsvisie
ligt bij de gemeente Meierijstad - het college van B&W en de gemeenteraad, voor zover het de
vertaling in en de vaststelling van de Omgevingsvisie betreft - en niet bij de stakeholders. Bij
besluitvorming over trajecten die een participatieproces hebben doorlopen, kan de gemeente
Meierijstad zich beperken tot het verifiëren en valideren van de kwaliteit van proces en
producten maar ook tot het afwegen van het algemeen belang. Het is daarmee mogelijk dat een
besluit op onderdelen kan afwijken van de uitkomsten van het participatietraject. Uitleg over de
redenen waarom het college of de gemeenteraad heeft besloten om af te wijken van de
uitkomsten van het participatietraject, is dan noodzakelijk.

4. Zijn er aanvullende kaders om rekening mee te houden?
De inhoud van de op te stellen Natuur- en Landschapsvisie Meierijstad moet in lijn zijn met het
geldende beleid van de provincie Noord-Brabant, waterschap Aa en Maas, waterschap De
Dommel en de gemeente Meierijstad. Daarnaast werpt de nieuwe Omgevingswet haar licht
vooruit. De Omgevingswet draagt nadrukkelijk het betrekken en raadplegen van de burger bij
het ontwikkelen, inrichten en gebruiken van onze totale leefomgeving uit.
Een onderdeel van de Natuur- en Landschapsvisie is het uitvoeringsprogramma. Dit
uitvoeringsprogramma bevat de maatregelen en projecten die invulling geven aan de visie. Niet
alle maatregelen en projecten zullen tegelijkertijd of op korte termijn kunnen worden
gerealiseerd omdat zaken als financiën, tijd en inzet/menskracht/capaciteit hierop van invloed
zijn. Daarom zullen maatregelen en projecten ook in de tijd worden uitgezet (faseren).

5. Wie worden er bij het proces betrokken?
Het proces dat gaat leiden tot de Natuur- en Landschapsvisie Meierijstad kent een aantal
stappen en producten:
 Startnotitie participatie Natuur- en Landschapsvisie Meierijstad
 Informatie- en Ambitiedocument Natuur en Landschap Meierijstad
 Natuur- en Landschapsvisie Meierijstad (inclusief uitvoeringsprogramma)
Startnotitie participatie Natuur- en Landschapsvisie Meierijstad
Deze startnotitie is opgesteld door de gemeente Meierijstad en Kragten.
Afgelopen jaar is de raad de pilot ‘Van het laatste naar het eerste woord' gestart. Hierbij heeft
de agendacommissie een aantal onderwerpen (projecten) gekozen - waaronder de Natuur- en
Landschapsvisie - waarbij de raad op voorhand wordt betrokken bij het invullen van het
participatietraject. In dit kader is de “Startnotitie participatie Natuur- en Landschapsvisie
Meierijstad” opgesteld waarin het te doorlopen participatieproces is beschreven.
Aanvankelijk zou de Natuur- en Landschapsvisie (N+L-visie) een eigenstandige visie worden
die afzonderlijk aan de raad ter vaststelling zou worden voorgelegd. Voortschrijdend inzicht over
het eindproduct en de directe link met de Omgevingsvisie, hebben ertoe geleid dat de Natuuren Landschapsvisie wordt beschouwd als een - door het college van B&W vast te stellen bouwsteen voor de uiteindelijk door de raad vast te stellen Omgevingsvisie Meierijstad.
Participatie is nog steeds een belangrijk onderdeel van deze bouwsteen.
Informatie- en Ambitiedocument Natuur en Landschap
In het Informatie- en Ambitiedocument Natuur en Landschap verzamelen en bundelen we de
informatie die we ophalen bij:
 De interne (ambtelijke) werkgroep Natuur en Landschap
 De externe werkgroep Natuur en Landschap
 De betrokken en/of geïnteresseerde inwoners/ondernemers/gebruikers van het
buitengebied
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Middels de interne (ambtelijke) werkgroep Natuur en Landschap halen we de informatie op die
binnen de gemeente Meierijstad aanwezig is over het buitengebied en die van belang is voor
het behoud, de ontwikkeling en de versterking van natuur en landschap in het buitengebied van
de gemeente. In de interne (ambtelijke) werkgroep hebben de betrokken ambtenaren van de
gemeente Meierijstad en Joop Schaghen en Wil Snellen van Kragten zitting. Op momenten dat
dit noodzakelijk is, kunnen vanuit Kragten andere personen/disciplines aanschuiven.
In overleg met de gemeente Meierijstad zal het overleg met de interne (ambtelijke) werkgroep
Natuur en Landschap fysiek of met behulp van Microsoft Teams plaatsvinden. Deze vorm van
digitaal overleg is geschikt om met relatief kleine groepen te overleggen; eventueel kunnen
extra applicaties aan Microsoft Teams worden gekoppeld. Bijvoorbeeld als het noodzakelijk of
wenselijk is om met kaartbeelden te werken.
De externe werkgroep Natuur en Landschap is door de gemeente Meierijstad samengesteld. Bij
de samenstelling gaan we uit van de volgende doelgroepen:
 Recreatie: Verenigde Recreatieondernemers Meierijstad
 Natuur en landschap: Platform Natuur en Landschap (IVN Veghel, IVN Sint-Oedenrode,
Roois Landschap en NMC Schijndel)
 Water: Waterschap Aa en Maas en Waterschap De Dommel
 Milieu: Brabantse Milieufederatie
 Agrariërs: ZLTO
 Erfgoed: Platform Erfgoed Meierijstad (heemkundeverenigingen)
 Ondernemers: Platform Ondernemers Meierijstad
 Beheer: Brabants Landschap en Staatsbosbeheer
Van elke doelgroep kunnen twee personen zitting nemen. Zo komen we tot een evenwichtige
samenstelling. Het overleg met de externe werkgroep Natuur en Landschap zal fysiek of met
behulp van Microsoft Teams plaatsvinden.
We willen ook de betrokken en/of geïnteresseerde inwoners/ondernemers/gebruikers betrekken
bij het formuleren van de Natuur- en Landschapsvisie. Dit doen we met behulp van
Maptionnaire. Dit is een tool waarmee op-kaart-gebaseerde enquêtes gemaakt en uitgezet
kunnen worden. De keuzevrijheid in het bedenken en stellen van vragen, gerelateerd aan
kaartmateriaal, maakt Maptionnaire een zeer sterke tool. Burgerparticipatie in de leefomgeving
wordt daarmee een stuk gemakkelijker. Burgers en andere stakeholders vullen thuis, achter een
computer of tablet, de enquête in en laten opmerkingen, vragen, wensen en ideeën achter. De
ingewonnen data geven vervolgens informatie over de belevingen en wensen in een gebied.
Zowel op individuele basis als in de vorm van patronen op de kaart.
Betrokkenen en/of geïnteresseerde inwoners/ondernemers/gebruikers moeten wel worden
geïnformeerd over het feit dat zij digitaal kunnen meedenken over de inhoud van de Natuur- en
Landschapsvisie. In overleg met de gemeente Meierijstad kan dit plaatsvinden door hen
hierover te informeren via de gemeentelijke website en lokale/regionale bladen. Het is
raadzaam de periode waarin mensen met behulp van Maptionnaire hun ideeën en wensen over
de Natuur- en Landschapsvisie kunnen ventileren, ruim te nemen, om hen voldoende de
gelegenheid te geven om (individueel, gezamenlijk of als instantie) hun inbreng te geven. Voor
inwoners die hun inbreng op de op te stellen Natuur- en landschapsvisie niet digitaal willen of
kunnen geven, zal in de periode dat Maptionnaire openstaat, tweemaal een spreekuur worden
geopend waarvoor men zich telefonisch moet aanmelden.
De informatie die wordt opgehaald bij de interne (ambtelijke) werkgroep Natuur en Landschap,
de externe werkgroep Natuur en Landschap en bij betrokken en/of geïnteresseerde
inwoners/ondernemers/gebruikers, wordt gebundeld in het Informatie- en Ambitiedocument
Natuur en Landschap. Dit document is als een rode draad in het proces te beschouwen waarop
we kunnen teruggrijpen als dat noodzakelijk is. Na overleg met de interne (ambtelijke)
werkgroep Natuur en Landschap en de externe werkgroep Natuur en Landschap, wordt het
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Informatie- en Ambitiedocument Natuur en Landschap definitief gemaakt; dit document is
feitelijk de neerslag van alle opgehaalde informatie.
Ontwerp Natuur- en Landschapsvisie (incl. uitvoeringsprogramma)
Als duidelijk is welke accenten het Informatie- en Ambitiedocument Natuur en Landschap legt,
wordt begonnen met het opstellen van de Ontwerp Natuur- en Landschapsvisie.
Om alle stakeholders hierbij hun inbreng te kunnen laten leveren, organiseren we drie digitale,
lokale werkbijeenkomsten. Daarbij hanteren we een indeling in drie deelgebieden. Deze
driedeling wordt gebaseerd op de landschapstypen, zoals opgenomen in de
Landschapsanalyse Meierijstad (zie bijlage 1). De digitale werkbijeenkomsten
organiseren/realiseren we met behulp van Microsoft Whiteboard.
Microsoft Whiteboard is een digitaal platform waarop mensen, ideeën en inhoud bijeenkomen
om gezamenlijk aan het werk te gaan. Deze manier van digitaal acteren bevordert de
samenwerking, integraliteit en creativiteit. Microsoft Whiteboard is met name geschikt om op
afstand brainstormsessies met een relatief groot aantal mensen te organiseren (vergelijk het
overleg met behulp van Microsoft Teams met de kleinere interne en externe werkgroep) om zo
het enthousiasme en de kennis en kunde van deelnemers te vertalen naar gedragen producten.
De deelnemers aan de werkbijeenkomsten zijn de leden van de interne (ambtelijke) werkgroep,
de leden van de externe werkgroep, Kragten en betrokken en/of geïnteresseerde
inwoners/ondernemers/gebruikers die zich voor de werkbijeenkomsten hebben aangemeld. De
interne (ambtelijke) werkgroep en Kragten bepalen uiteindelijk wie er van de aanmelders
kunnen deelnemen in verband met omvang en werkbaarheid. Bij het uitnodigen van de
deelnemers wordt rekening gehouden met de vraag of bepaalde thema’s en/of gebieden niet
onderbelicht zullen zijn.
Na de lokale werkbijeenkomsten, stellen we de Ontwerp Natuur- en Landschapsvisie op.
Definitieve Natuur- en Landschapsvisie (incl. uitvoeringsprogramma)
De Ontwerp Natuur- en Landschapsvisie wordt allereerst met de interne (ambtelijke) werkgroep
Natuur en Landschap besproken. Daarna wordt een digitaal informatiemoment over de Ontwerp
Natuur- en Landschapsvisie georganiseerd en wordt toegelicht op welke wijze de informatie die
is opgehaald, is verwerkt tot een visie. Dit digitale informatiemoment organiseren we middels
een webinar. We brengen de Natuur- en Landschapsvisie dan als het ware bij de mensen thuis.
Afhankelijk van maatschappelijke situatie op dat moment kan mogelijk een combinatie van een
digitaal en fysiek informatiemoment tot de mogelijkheden behoren. Op welke wijze het webinar
precies zal worden georganiseerd, zal daarom op een later moment worden bepaald. Op dit
moment wordt vooralsnog uitgegaan van een digitaal informatiemoment.
Een webinar is een online presentatie waarbij de deelnemers, in het bezit van een computer
met internetverbinding, vanaf iedere willekeurige locatie kunnen inloggen om het webinar te
volgen. Een webinar kan live worden uitgezonden, vooraf worden opgenomen of ‘on demand’
beschikbaar worden gesteld. Bij alle drie de wijzen van ‘uitzenden’ kunnen de deelnemers
vragen stellen die meteen dan wel in een later stadium worden beantwoord, afhankelijk van de
gekozen wijze van uitzenden.
Betrokken en/of geïnteresseerde inwoners van de gemeente Meierijstad die aan het webinar
willen deelnemen, moeten wel tijdig worden geïnformeerd over het feit dat zij digitaal kennis
kunnen nemen van de presentatie van de Natuur- en Landschapsvisie. In overleg met de
gemeente Meierijstad kan dit plaatsvinden door hen hierover te informeren via de gemeentelijke
website en lokale/regionale bladen.
Na de informatieavond worden de Natuur- en Landschapsvisie en het Uitvoeringsprogramma
definitief gemaakt. Opmerkingen en suggesties die tijdens de informatieavond worden
opgehaald, kunnen dan in de definitieve stukken worden verwerkt. Daarna gaat de visie naar
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het college van B&W ter vaststelling. In overleg met de gemeente Meierijstad zal het overleg
met de het college van B&W fysiek of met behulp van Microsoft Teams plaatsvinden.

6. Welke aanpak kiezen we?
In de aanpak die we kiezen is het participatietraject verweven in het proces en gestoeld op twee
belangrijke activiteiten met de stakeholders in het te doorlopen traject:
 Informeren en ophalen
 Verdiepen en aanscherpen
Informeren en ophalen
We willen ook de betrokken en/of geïnteresseerde inwoners/ondernemers/gebruikers
betrekken bij het formuleren van de Natuur- en Landschapsvisie. ‘Informeren en ophalen’ doen
we aan het begin van het proces met behulp van Maptionnaire. In overleg met de gemeente
Meierijstad stelt Kragten hiervoor de uitnodiging op waarin we ook de opzet en de werkwijze
van Maptionnaire (vragenlijst, kaartmateriaal) verduidelijken. De gemeente Meierijstad zorgt
voor de verspreiding van de uitnodiging via de gebruikelijke lokale kanalen (website,
lokale/regionale bladen). We vragen de deelnemers ook om hun woonlocatie aan te geven. Op
die manier krijgen we inzicht in de spreiding van de deelnemers over de gemeente Meijerijstad
en hebben we zicht op de delen van de gemeente die eventueel ‘oververtegenwoordigd of
ondervertegenwoordigd’ zijn. Wellicht dat in het laatste geval nog actie naar mogelijke
stakeholders moet worden ondernomen. Het voorstel is om de periode waarin mensen met
behulp van Maptionnaire hun ideeën en wensen over de Natuur- en Landschapsvisie kunnen
ventileren op te rekken tot ongeveer zes weken. Men heeft dan voldoende tijd en gelegenheid
om (individueel, gezamenlijk of als instantie) de inbreng te bepalen. Tijdens deze periode
worden ook twee spreekuren gehouden waarvoor men zich telefonisch kan aanmelden. De
informatie die we ophalen, gebruiken we voor het opstellen van het Informatie- en
Ambitiedocument Natuur en Landschap.
Verdiepen en aanscherpen
‘Verdiepen en aanscherpen’ doen we een aantal keren tijdens het proces. We doen dat in de
overleg met de interne (ambtelijke) werkgroep Natuur en Landschap, met de externe werkgroep
Natuur en Landschap (met behulp van Microsoft teams), tijdens de drie lokale
werkbijeenkomsten (met behulp van Microsoft Whiteboard) en tijdens het digitale
informatiemoment (met behulp van het webinar) over de Ontwerp Natuur- en Landschapsvisie.
Na het samenstellen van de externe werkgroep Natuur en Landschap aan het begin van het
project, komen de interne en externe werkgroep bijeen. We maken kennis met elkaar, gaan in
op de samenstelling van de werkgroepen, doorlopen gezamenlijk het gehele project/proces,
bepalen ieders rol en verantwoordelijkheid en stellen de gebiedsindeling en deelnemers vast
voor de digitale, lokale werkbijeenkomsten.
In onderstaande tabel zijn de hiervoor genoemde werkzaamheden, producten en (digitale)
bijeenkomsten in een beknopte planning samengevat.
Planning werkzaamheden, producten en bijeenkomsten Natuur- en Landschapsvisie
Informatie- en Ambitiedocument Natuur en Landschap
Juni 2020
Woensdag 24 juni
Donderdag 25 juni
Donderdag 25 juni t/m 7 augustus

Informeren externe werkgroep
Uitrol webpagina
Digitale ophaalbijeenkomst

Email
Sociale media
Maptionnaire

Juli 2020
Maandag 13 juli
Woensdag 15 juli
Woensdag 1 t/m vrijdag 31 juli

Interne (ambtelijke) werkgroep
Externe werkgroep
Inloopspreekuur op afspraak

MS Teams
MS Teams
Fysiek

Blad 8

Augustus 2020
Maandag 10 augustus
Woensdag 12 augustus
Vrijdag 21 augustus

Interne (ambtelijke) werkgroep
Externe werkgroep
Afronding Informatie- en Ambitiedocument

MS Teams
MS Teams

Ontwerp Natuur- en Landschapsvisie (incl. uitvoeringsprogramma)
September 2020
Maandag 31 augustus
Dinsdag 1 september
Woensdag 2 september
Maandag 7 september
Woensdag 9 september
Maandag 21 september

Digitale werkbijeenkomst
Digitale werkbijeenkomst
Digitale werkbijeenkomst
Interne (ambtelijke) werkgroep
Externe werkgroep
Interne (ambtelijke) werkgroep

MS Whiteboard
MS Whiteboard
MS Whiteboard
MS Teams
MS Teams
MS Teams

Oktober 2020
Maandag 5 oktober
Vrijdag 9 oktober

Interne (ambtelijke ) werkgroep
Ontwerpvisie en - uitvoeringsprogramma gereed

MS Teams

Definitieve Natuur- en Landschapsvisie (incl. uitvoeringsprogramma)
November 2020
Maandag 2 november
Maandag 9 november
Maandag 16 november
Woensdag 18 november
Vrijdag 27 november

Interne (ambtelijke) werkgroep
Online presentatie ontwerpvisie
Interne (ambtelijke) werkgroep
Externe werkgroep
Definitieve visie en uitvoeringsprogramma

MS Teams
Webinar
MS Teams
MS Teams

7. Wat is de taakverdeling/rolverdeling van college van B&W en de
gemeenteraad?
De onderhavige startnotitie wordt ter instemming voorgelegd aan het college van B&W zodat
het college zich achter het voorgestelde proces van burgerparticipatie kan scharen. Daarna
wordt de startnotitie ter informatie aan de gemeenteraad toegezonden. Er vindt geen
startgesprek plaats met de gemeenteraad tijdens een beeldvormende avond. Deze variant op
het participatietraject, zoals aangegeven in paragraaf 5 van deze notitie, is besproken tijdens de
vergadering van de agendacommissie op 9 januari 2020.
Het is belangrijk dat de gemeente Meierijstad zowel ambtelijk als bestuurlijk op de hoogte blijft
van (de voortgang van) project en proces. Kragten heeft op zeer regelmatige basis overleg met
het kernteam en de interne (ambtelijke) werkgroep Natuur en Landschap. De ambtenaren zijn
verantwoordelijk voor het informeren van de bestuurders/het College van B&W.
Onder het kernteam verstaan we in dit geval Jan den Otter en Frank Schellen van de gemeente
Meierijstad en Joop Schaghen en Wil Snellen van Kragten. Zij nemen de dagelijkse
(bege)leiding van proces en project voor hun rekening en vormen zowel binnen als buiten de
gemeente Meierijstad het aanspreekpunt tijdens het opstellen van Natuur- en Landschapsvisie
Meierijstad en het Uitvoeringsprogramma.
De Natuur- en Landschapsvisie wordt, als één van de bouwstenen voor de Omgevingsvisie,
door het College van B&W vastgesteld. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad vervolgens
instemt met een ontwerp van de Omgevingsvisie. Vervolgens gaat deze ter inzage om daarna
door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Daarmee komt de raad twee maal in beeld in de
besluitvorming (en daarmee ook twee maal ten aanzien van de Natuur- en Landschapsvisie).

