
 

 

Inspraak Stichting Landelijk Gebied Haren bij Meningsvormende 

vergadering gemeenteraad over de Omgevingsvisie 19-1-2022 

We bedanken de wethouder en het ambtelijk team voor het serieus nemen van onze 

opmerkingen op het concept van de Omgevingsvisie. De meeste suggesties zijn 

gehonoreerd. We zijn ook blij dat geluisterd is naar het Nationaal Park Drentsche Aa, de 

Belangenvereniging MEER-dorpen, de Initiatiefgroep Leefomgeving Thesinge en een aantal 

particulieren die allen het belang benadrukken van het beschermen en versterken van het 

landschap en de natuur. Landschap en natuur staan onder druk door de groeiende stad. 

Maar behoud en versterking van landschap en natuur zijn voor een leefbare stad essentieel. 

In de Omgevingsvisie en de inspraaknota wordt verwezen naar de nog op te stellen 

landschapsvisie. Hoe gaat de gemeente dit aanpakken? Met klem vragen wij: stel deze visie 

op in samenspraak met de maatschappelijke organisaties zoals onze Stichting en maak beter 

gebruik van de lokaal aanwezige kennis. 

In het gemeentelijk beleid zou de leidende rol van de Omgevingsvisie veel sterker naar voren 

moeten komen. Het lijkt er nu op dat de Omgevingsvisie de zoveelste visie is naast de 

Mobiliteitsvisie, de Woonvisie, de Parkeervisie, etc. De Omgevingsvisie is echter het 

integrale kader voor het sturen van maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen. In de 

dagelijkse praktijk overheerst vaak het sectoraal beleid en zien we het tegengestelde van de 

essentie van de Omgevingsvisie. Als voorbeeld noem ik een dieptepunt van sectoraal 

denken: het proces en de discussie over het beleidskader zonneparken.    

Onze Stichting spreekt níet in om een specifiek, sectoraal belang naar voren te brengen. Wél 

om het algemeen belang van een goed leefklimaat voor alle inwoners te benadrukken. 

Tegenwicht te bieden aan de sectorale belangen, de lobby’s, de krachten in de markt die de 

dagelijkse agenda van het gemeentebestuur domineren.  We zijn bezorgd dat de samenhang 

verloren gaat als lobby’s en marktpartijen de overhand krijgen.  

Over twee maanden zijn er verkiezingen. Dit is een goed moment om de achterliggende 

raadsperiode te evalueren. We zagen vele sectorale plannen en visies voorbijkomen. Met 

een overheersende stadse blik. Het beleid is - mede door de ondoorgrondelijke 

gemeentelijke organisatie - verkokerd. In 2014 werd al aangekondigd dat de organisatie zou 

worden ‘gekanteld’. Daar is weinig van terecht gekomen. Wij hebben weinig gemerkt van 

bottom-up i.p.v. top-down, en van integraal en transparant werken 

We dringen eropaan dat de vertaalslag naar het Omgevingsplan wel bottom-up, transparant 

en participatief wordt georganiseerd.  

Samenvattend: De Omgevingsvisie moet een veel sterkere rol krijgen in het gemeentelijke 

beleid als integraal kader voor alle andere plannen en visies. Aan de processen voor het 

opstellen van plannen kan nog veel verbeterd worden: bottom-up, participatief, transparant. 

We denken dan met name aan het Omgevingsplan dat zeker voor het landelijk gebeid van 

Haren dringend aan vernieuwing toe is. 


