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Avonden Omgevingsvisie

• 14 oktober Weerselo 

• 16 oktober Agelo

• 5 thema’s

• Gesprek aan de hand 

van stellingen

• Ongeveer 70 aanwezig,

111 reacties op enquête





Ondernemen in het buitengebied

• Buitengebied is vooral voor agrarische 
ondernemers

• Goede mix en balans van functies behouden, 
niets voert de boventoon

• Gemeente moet sturing geven, maar ook 
ruimte bieden

• Maatwerk en flexibiliteit wordt gevraagd



Energietransitie

• Behoud de uitstraling van het 
landschap

• Energiebesparing, biovergisting en 
huidige daken vol meest gekozen 
optie

• Alleenstaande grote windmolen en 
grote zonneparken minst gekozen 
optie



Klimaatadaptatie

• Vergroot de bekendheid van probleem en 
oplossingen

• Overheid en inwoners/bedrijven samen aan 
de slag

• Ook rol voor Waterschap

• Liever verleiden dan verbieden



Gezonde leefomgeving

• Het is hier gezond, extra aandacht heeft niet 
de hoogste prioriteit

• Inwoners zijn zelf verantwoordelijk voor hun 
eigen gezondheid

• Gemeente moet zich richten op tegengaan 
negatieve effecten (geluid, stank, stof)

• Gemeente moet zich richten op kwetsbare 
groepen





Blijven ontmoeten in de kernen

• Ontmoetingsruimte in kleine kern essentieel

• Enerzijds oproep om te behouden wat er nu 
is, anderzijds acceptatie dat accommodaties 
verdwijnen

• Kern zelf verantwoordelijk, gemeente 
aanjagen en ondersteunen van proces

• Samenwerken en bundelen als oplossing

• Toestaan van nieuwe functies ook oplossing



Overig en algemeen

• Tevredenheid over leefomgeving en huidig 
beleid

• Grote overeenkomsten tussen avonden en 
enquête en met gemeente Tubbergen

• Opbrengsten zijn herkenbaar

• Besef dat door energietransitie het landschap 
verandert (met name bij jongeren)



Vervolgstappen en rol raad

• 3 sporen:
– Omgevingsvisie

– Omgevingsplan

– Werkwijze

• Komende periode 
– Samenvoegen en verbinden van informatie in concept 

Omgevingsvisie 

– Betrekken externe partners en raad in dit proces

– April/ mei concept Omgevingsvisie gereed

– December 2020 besluitvorming




