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Informatie over participatietraject en planning omgevingsvisie

Geachte leden van de raad,
Graag willen wij u nader informeren over het participatietraject en de planning van de
omgevingsvisie.
In het Strategisch ontwikkeldocument Omgevingsvisie dat in de raad van februari dit jaar unaniem
door uw raad is aangenomen, staat over het participatiegedeelte van de omgevingsvisie aangegeven
dat er gewerkt zal worden met een gebiedsgerichte en waardengedreven aanpak.
Wij informeren u over de uitwerking daarvan. Het gaat om zes gespreksavonden met dorps- en
wijkorganisaties en inwoners (drie weken in september), één of meerdere gespreksavonden met
belangenorganisaties (eerste week van oktober) en een online enquête (vier weken online). Daarna
geven wij weer wat de planning voor de omgevingsvisie wordt.
De gespreksavonden met dorps- en wijkorganisaties en inwoners
Tussen 12 en 28 september vinden er zes gespreksavonden met inwoners plaats, verdeeld over onze
gemeente. De verdeling volgt de gebiedsindeling van de dorps - en wijkcoördinatoren en de
bestuurlijke verdeling die daarvoor bestuurlijk is afgesproken. Aan de gespreksavonden kunnen, per
keer, tussen de 40 en max. 50 mensen deelnemen. Er is gekozen voor uitnodiging van inwoners via
de dorps- en wijkorganisaties. Verwacht wordt dat daarmee een evenredige afvaardiging van
inwoners kan deelnemen, maar ook dat de organisaties zelf hun input kunnen geven. Raadsleden
zijn welkom, maar worden verzocht zich als toehoorder op te stellen.
De avonden bestaan uit twee delen: eerst een gesprek met de deelnemers over gebiedswaarden. Dit
aan de hand van een door hunzelf meegenomen foto over wat zij belangrijk vinden in hun
leefomgeving. En in het tweede gedeelte worden de opgehaalde waarden gespiegeld aan de
ontwikkelingen en opgaven die de komende jaren op onze gemeente afkomen.
Op de volgende bladzijde vindt u een overzicht van de data en locaties van de gespreksavonden.
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12 september
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dorpen en wijken

locatie

Lageland, Woudbloem,
Harkstede, Westerbroek,
Waterhuizen, Scharmer
Kiel-Windeweer, Kropswolde,
Meerwijck, Foxhol, Kolham,
Froombosch
Noorderpark, Oosterpark,
Zuiderpark, Westerpark,
Vosholen, Margrietpark,
Boswijk,
Sappemeer Noordoost,
Compagniesterpark

Hof van Scharmer,
Hoofdweg
68, 9616 TE Scharmer
Dorpshuis De Ruyter,
Ruitenweg 39, 9619 PL
Froombosch

Woldwijck, Centrum, Gorecht,
Spoorstraat-Kieldiep,
Martenshoek, De Dreven
Kalkwijksterlint,
Borgercompagnie,
Tripscompagnie, Zuidbroek,
Muntendam, Meeden
Tjuchem, Steendam,
Siddeburen,
Overschild, Hellum,
Schildwolde,
Slochteren, Noordbroek

Borg Welgelegen, De
Vosholen 60, 9611 TD
Sappemeer
Vredekerk, Van der Duyn
van
Maasdamweg 217, 9602 VS
Hoogezand
Dorpshuis De Broeckhof,
W.A. Scholtenweg 18,
9636
BS Zuidbroek
MFC Siddeburen, Oudeweg
70, 9628 CG Siddeburen

aantal
deelnemers
per
dorp / wijk
8

8

5

8

8

5

De gespreksavond met de belangenorganisaties
In de eerste week van oktober vinden ook een of meer gespreksavonden plaats met
belangenorganisaties. De eerste uitkomsten van de gespreksavonden met de inwoners worden dan
weergegeven en een gesprek volgt over hoe de belangenorganisaties geholpen kunnen worden met
de omgevingsvisie. Inwoners zijn hoofdzakelijk niet maatschappelijk georganiseerd (soms wel op
thema) en belangenorganisaties juist wel. Daarom is er bewust voor gekozen om de inwoners apart
van de belangenorganisaties te spreken. Er wordt momenteel nog gewerkt aan de data en locaties
van de gespreksavonden en een uitnodiging aan de organisaties.
De opbrengst van alle gespreksavonden samen vormt de kwalitatieve input van onze inwoners en
belangenorganisaties op de omgevingsvisie.
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De enquête
De enquête wordt opengesteld van 12 september tot 10 oktober. In totaal staat de enquête dan vier
weken open. Er wordt ook de mogelijkheid gegeven om de enquête handmatig in te vullen, wanneer
inwoners aangeven dat zij dat digitaal niet kunnen. Er zijn inhoudelijke parallellen tussen de
gespreksavonden en de enquête. Allereerst wordt in de enquête de vraag gesteld om waarden aan
te geven. Men mag meerdere waarden invullen. Daarna worden thematisch vragen gesteld over de
uitdagingen en toekomstopgaven. Naast meerkeuze vragen wordt ook vaak de optie meegegeven om
zelf nog zaken aan te geven. Er worden acties uitgevoerd om de deelname aan de enquête te
vergroten.
Planning omgevingsvisie
Aanvankelijk zou de omgevingsvisie al in december 2022 worden vastgesteld, maar om de nieuwe
raad en het nieuwe college gelegenheid te geven zich aan het traject te verbinden, is besloten om
de vaststelling door te schuiven naar voorjaar 2023. Verwacht wordt dat het opstellen van de
omgevingsvisie t/m maart 2023 zal plaatsvinden. Vaststellen van de omgevingsvisie zal dan in de
raad van mei 2023 kunnen plaatsvinden.
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