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Opstellen landschapsvisie

Geachte heer van Hooft,

Binnenkort wordt opdracht gegeven voor het opstellen van de landschapsvisie. Deze kan op termijn
ongetwijfeld - op onderdelen - als input dienen in de beleidscyclus van de Omgevingsvisie van de
gemeente Westerveld. Wij waarderen dat in de offerte voor het opstellen van de landschapsvisie
aandacht is voor participatie en draagvlak van de raad, de omgeving én van gebiedspartners.
Echter omdat wij niet uit de offerte kunnen opmaken wat het doel is waartoe deze visie dient, hebben
wij ons extern laten adviseren. Het is namelijk de vraag in hoeverre de visie van invloed is op de
gebiedspartners (dus op ons als overheid) en welke invloed er mogelijk is op uitvoering en ruimtelijke
keuzes. Het is ongewenst dat de landschapsvisie conflicteert met het beleid c.q. visie van de gemeente
Westerveld.

Daarom wil de gemeente Westerveld niet als een van de gebiedspartners haar inbreng geven. Wij
willen de landschapsvisie gezamenlijk met het Drents Landschap opstellen. Immers de
landschapsvisie gaat over de hele gemeente Westerveld en omgeving. Alleen op die wijze is de
gemeente Westerveld voldoende betrokken en is de afstemming tussen de visie en het beleid van onze
gemeente geborgd. Op deze manier kan de landschapsvisie ook onderdeel gaan uitmaken van het
gemeentelijke beleid. Daarmee wordt de gemeente Westerveld mede verantwoordelijk voor de visie en
vindt er besluitvorming plaats op bestuurlijk niveau.
Naast het college zal dan ook de gemeenteraad zich voldoende betrokken voelen bij de verdere
ontwikkelingen rondom de landschapsvisie.
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Mocht dit niet mogelijk zijn dan sluitprfwij niet uit dat het draagvlak binnen de gemeenteraad om
verder te gaan met de verkenningmaar de dóórontwikkeling naar de Nationale Parken Nieuwe Stijl zal
verdwijnen.
/
Met vriendelijke grapt;
burgemeester en wethouders

D®/Bruijn-van den Berg
Zsécretaris

cc. Drents Landschap, de heer U. Vegter, Postbus 83, 9400 AB, Assen

