In gele kaders:
Opbrengst 8 september 2021
Externe sessie, 11 vertegenwoordigers van
(belangen)organisaties die werken in het
Westerkwartier: Waterschap NZV, Stichting
Quadraten, Vereniging Groninger Dorpen,
Woningbouwvereniging Wierden en Borgen, Groninger
Landschap, Natuur en Milieufederatie Groningen,
Stichting Milieubeheer Zwk, Zonnehuisgroep Noord,
Sociaal werk De Schans, Waterbedrijf Groningen,
Dorpshuis/Watersportcentrum Lettelbert

In rode kaders:
Opbrengst 7 september 2021
Interne sessie gemeente, 15 collega’s uit
verschillende beleidsterreinen

In blauwe kaders:
Opbrengst 7 september 2021
Klankborgroep, 7 inwoners uit het
Westerkwartier die graag actief meedenken
over de Omgevingsvisie

In groene tekstballon:
Door gemeente gegeven toelichting door
Bouber Schuil van gemeente
Westerkwartier, Ronald Schipper en Renée
Steenbergen van Bügel Hajema

Bouber: Sinds ongeveer een jaar hard
gewerkt aan de visie. Dit heeft geleid tot
Waarden- en analysedocument. Het college
heeft daarmee ingestemd en ter kennis
gebracht van de raad.

Bouber: We hebben veel informatie gehaald
uit allerlei bijeenkomsten zowel binnen de
gemeentelijke organisatie als uit de
samenleving. Tijdens het online
omgevingsfestival hebben we onder andere
mogelijk thematisch ingestoken
toekomstbeelden verkend.

Bouber: We moeten nu wel iets versnellen.
We willen graag dat deze gemeenteraad in
deze bestuursperiode de omgevingsvisie
vaststelt. Dat betekent dat we nu toewerken
naar de koers die we uitwerken in de
concept-omgevingsvisie.

Ronald: De eerste twee kolommen/knoppen
zijn het belangrijkst voor de visie. De derde
knop kan inwoners helpen om het goede
plan te maken. De Vierde knop is wat
technischer van aard. Onder vijfde knop vind
je straks nader achtergrond informatie.
Samen vormen de vijf knoppen de
Omgevingsvisie.

Ronald: Dit schema geeft de opbouw van de
omgevingsvisie weer. De Omgevingsvisie
wordt als een website uitgewerkt. Daarnaast
zal er ook een boekje gemaakt worden voor
mensen die minder goed toegang hebben
tot digitale middelen.

Ronald: Deze 3 ambities benaderen de
fysieke leefomgeving integraal en komen
voort uit de opbrengst van de sessies die we
hielden met inwoners en betrokken
organisaties, de beleidsanalyse van recent
gemeentelijk beleid en het document
strategische positionering van het college.

Verduurzaming van de
woningvoorraad wordt één
van de grootste
uitdagingen. Dat mag
prominenter naar voren
komen

De ambities zijn wel erg
abstract. Alles kan daar
onder vallen.

Deze ambities zijn veel te
hoog gegrepen

Je kunt het moeilijk niet,
niet eens zijn met deze
ambities.

Klinkt allemaal erg trendy,
zijn dit ook de ambities
voor 2040?

Werk het concreter uit,
ambities en termen zijn nu
multi-interpretabel

Waar vind ik de
Leefomgeving als centraal
element?

Ik mis aandacht voor de
leefomgeving van
kinderen/jongeren. Denk aan
voorzieningen voor kinderen en
onderwijshuisvesting

Het diverse landschap
bepaalt het karakter van
het Westerkwartier en zou
daarom als uitgangspunt
genomen moeten worden

Neem je inwoners en
bedrijven als uitgangspunt
en niet het landschap.

Voor mij staat bij al onze
ambities de inwoner
centraal

Het landschap is altijd in
beweging. We hebben te
maken met grote opgaven
die heel zorgvuldig
ingepast moeten worden.

Kijk ook naar herstel van
het landschap.
Bijvoorbeeld het herstellen
van verloren houtsingels

Kijk ook naar extra
mogelijkheden in
vrijkomende agrarische
gebouwen

Houdt ook de
werkgelegenheidskansen
goed in de gaten!

Er is veel
bedrijvigheid/werkgelegen
heid binnen de
woongemeenschappen.
Zorg voor mogelijkheden
daarvoor bv. door een
goede internetverbinding

De behoefte aan woningen
is groot. Probeer ook in
andere oplossingen te
denken. Bijvoorbeeld optie
om meerdere gezinnen op
zelfde adres te laten
wonen

Bouwen we wel voor de
goede doelgroep?
Wij kunnen niet sturen op
wie hier wel/niet mag
wonen

Zoek naar meer
mogelijkheden in bestaand
bouw. Bijvoorbeeld
transformeren van
kantoren en gebruik
maken van vrijkomende
agrarische gebouwen

We zijn een gastvrije
Gemeente, maar pas op
dat we niet klakkeloos
overal woningen bouwen

Eerst gebieden intensief
benutten en
herstructureren, dan pas
uitbreiden

Alle voorzieningen in alle
dorpen is niet haalbaar

Zorg ook voor goede
digitale bereikbaarheid

De overheid heeft niet
op alle voorzieningen
invloed. Aantal is
afhankelijk van
marktwerking.

Zorg minimaal voor
centrale
ontmoetingsplek

Ieder dorp zou wel moeten
beschikken over centrale
ontmoetingsplek in vorm
van dorpshuis of
“huiskamer”

Zorg dat belangrijke
voorzieningen zoals
huisarts en de basisdorpen
blijven en dat deze goed
bereikbaar zijn

Zorg voor goede en veilige
fietsverbindingen tussen
de kernen.

Zet in op biodiversiteit bij
ontwikkeling woningbouw
en bedrijvigheid
De landbouwtransitie biedt
kansen voor
natuurontwikkeling
Zorg voor een groene
dooradering van het
cultuurlandschap
Koppel klimaatadaptatie
met natuurontwikkeling

Bij ontwikkelingen niet
alleen kijken naar
landschap maar ook
naar natuur
Bij nieuwe ontwikkelingen
hoort ook natuur/groen.
Probeer bij projecten
koppelkansen te vinden
met o.a.
natuurontwikkeling

Ons cultuurlandschap kent
ook natuurwaarden. Deze
kunnen we versterken bv
door bloemrijke bermen.

In een zone van circa
500 meter aan
weerszijden van de A7

De Lelylijn kan zorgen voor
minder
autoforensenverkeer van
en naar Groningen

Sluit aan bij het bestaande
bedrijventerrein bij A7 bij
Leek

Sluit aan bij de inzette
natuurontwikkeling,
waterberging van de
Marumerlage

De Lelylijn is een
belangrijke ontsluiting
voor Noord Nederland.
Westerkwartier kan daar
(in)direct van
meeprofiteren

Voor de Lelylijn is een
route langs de A7 is het
meest logisch/minst
schadelijk voor het
landschap

In een zone van circa
500 meter aan
weerszijden van de A7

Probeer verschillende
opgaven/vraagstukken op
slimme manier te
koppelen.

Geen grote windmolens bij
A7. Deze passen niet bij
maat en schaal van A7..

Waarom Lelylijn. Wat
denkt Gemeente daarmee
te bereiken? Voor wie doen
we dat?

Er is al gekozen om deze
hele zone te benutten voor
waterberging

Combineer nieuwe
bedrijven met opwekken
zonne-energie en
innovatieve oplossingen

In een zone van circa
500 meter aan
weerszijden van de A7

Halte Lelylijn niet
realistisch. Leidt
eventueel tot te grote
woningvraag/-bouw

Met zonnevelden kan
bodemverontreiniging
door A7 mogelijk deels
verholpen worden.

Bouber van gemeente Westerkwartier: We
werken aan de ontwerp-Omgevingsvisie.
Deze willen we eind van de maand
september aanbieden aan het college.
Daarna gaan we de visie 6 weken publiceren.
Dat zal in oktober/november zijn. Iedereen
kan dan een zienswijze indienen. Het concept
sturen we ook aan alle omliggende
gemeenten en andere overheden. De
verwachting is dat we na kerst de zienswijzen
kunnen verwerken zodat de raad hopelijk in
februari 2022 de Omgevingsvisie kan
vaststellen. Iedereen die deelnam aan de
bijeenkomsten zullen wij persoonlijk
berichten wanneer de ontwerpomgevingsvisie ter inzage ligt. Daarnaast
maken wij dit ook via andere media kenbaar.
We zullen ook de raad nog actief bijpraten en
proberen nog een inwonersbijeenkomst te
organiseren. Over de inwonersbijeenkomst
volgt nadere informatie.

