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INLEIDING

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Een bundeling van alle wetgeving en regelgeving die gaan over onze
fysieke leefomgeving. Een wet die naast bundeling en vermindering van regels streeft naar een andere manier van werken.
Een manier van werken waarin het initiatief centraal staat, de blik integraal is en participatie meer is dan inspraak achteraf.
Het planningssysteem onder de Omgevingswet is cyclisch; de kaders en ambities worden gesteld in een Omgevingsvisie.
Deze werken door in het Omgevingsplan en de vergunningverlening. Evaluatie moet de vraag beantwoorden of de doelen en
ambities zijn gehaald. Waar nodig of gewenst kan met een herziening van de visie worden bevestigd, bijgestuurd of aangescherpt.
De gemeente Coevorden bereidt zich goed voor op de Omgevingswet. Om die reden is een Ambitiedocument opgesteld waarin de concrete projecten en stappen zijn benoemd om de Omgevingswet succesvol te kunnen implementeren. Het opstellen
van een Omgevingsvisie wordt daarin benoemd als één van de uit te voeren projecten die met voorrang wordt opgepakt. De
gemeente streeft naar een vermindering van regels, die uitnodigen tot het ontwikkelen van initiatieven vanuit de samenleving.
Wat is goed en mooi in Coevorden? Wat maakt de dorpen en wijken trots en maakt de gemeente tot een goede plek om te
leven en willen we behouden of versterken? En welke uitdagingen komen er op ons af? Hoe geven we energietransitie een
plek in onze gemeente? Waar gaan we in de toekomst woningen bouwen? En voor wie bouwen we die woningen? Hoe gaan
we om met alle ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit? Wat zijn de invloeden van de vergrijzing en wat voor maatregelen
zijn nodig? Waar liggen kansen voor de dorpen en ondernemers en waar zit de werkgelegenheid van morgen? Vragen die aan
de orde komen in de Omgevingsvisie; de plek voor de integrale langetermijnvisie van Coevorden met de ambities en doelstellingen voor een gezonde fysieke leefomgeving. De Omgevingsvisie wordt een belangrijk document voor de gemeente maar
ook voor de dorpen en wijken omdat het uitnodigt tot het nemen van initiatieven.
Dit Hoofdlijnendocument is de eerste stap om de Omgevingsvisie voor de gemeente Coevorden op te stellen. In dit Hoofdlijnendocument zijn de kaders geschetst. De kaders geven richting en houvast voor de gesprekken die in het vervolgtraject
worden gevoerd met inwoners, partners en andere betrokkenen. Niet alleen beleidsmatige keuzes, maar ook - en misschien
wel minstens zo belangrijk - keuzes over de manier waarop wij als gemeente onder de Omgevingswet willen omgaan met
initiatieven en nieuwe ontwikkelingen. Welke houding willen raad, college en ambtelijk apparaat aannemen als zich nieuwe, onbekende ontwikkelingen aandienen? Welke houding en gedrag past bij het DNA van de gemeente Coevorden? En wat
betekent dat voor onze contacten met inwoners en ondernemers?
Het Hoofdlijnendocument is daarmee de eerste (strategische) koersbepaling van de raad voor het vervolg van de
Omgevingsvisie.
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1.1 OMGEVINGSVISIE EN HOOFDLIJNENDOCUMENT
DOEL OMGEVINGSVISIE
De Omgevingsvisie geeft richting aan het langetermijnbeleid van de gemeente Coevorden. De Omgevingsvisie is bij uitstek het
instrument dat strategische doelen en lokale behoeften verbindt en voorziet van richting, koers en een daadwerkelijke eerste
stap. Op die manier wordt de Omgevingsvisie geen beleidsstuk met alleen mooie verhalen en ambities, maar juist een visie
die daadwerkelijk helpt om vanuit die ambities sturing (en uitvoering!) te geven aan de uitdagingen waar de gemeente en de
samenleving voor staan.

Schematische voorstelling opzet Omgevingsvisie
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DOEL HOOFDLIJNENDOCUMENT
Het Hoofdlijnendocument is de eerste mijlpaal in de totstandkoming van de Omgevingsvisie. Het Hoofdlijnendocument geeft
de strategische basis en hoofdlijnen voor de Omgevingsvisie. Daarmee geeft het Hoofdlijnendocument inhoudelijk richting
aan het vervolgproces voor de Omgevingsvisie.
In dit Hoofdlijnendocument zijn ambities en uitdagingen gedestilleerd die gaan over de toekomst van de gemeente. De
uitdagingen zijn gevoed door (landelijke) trends en ontwikkelingen, door gesprekken met experts op verschillende vakgebieden en door gesprekken met ambtenaren van alle betrokken afdelingen. Daarbij is in lijn met de doelstelling van de
Omgevingswet gezocht naar verbinding en samenhang tussen de verschillende onderwerpen; een integrale blik.
Na vaststelling van het Hoofdlijnendocument volgt het gesprek buiten het gemeentehuis. Een gesprek met de dorpen,
inwoners, ondernemers, agrariërs etc. en bestuurlijke partners. Doel is om de hoofdlijnen te verbinden met de lokale wensen,
waarden en behoeften.
Vanuit de geformuleerde hoofdlijnen en het gesprek buiten het gemeentehuis wordt de Omgevingsvisie gemaakt.
Onderstaand wordt dit nader toegelicht.

TOTSTANDKOMING OMGEVINGSVISIE
De totstandkoming van de Omgevingsvisie bestaat uit vijf stappen. In onderstaand plaatje zijn deze stappen weergegeven.

Opzet Omgevingsvisie
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De eerste stap is een beleidsanalyse: welk beleid is er en welke beleidsstukken vormen de huidige basis onder het gemeentelijke beleid? Deze stap geeft antwoord op de vraag ‘wat wilden we en willen we dat nog steeds?’ Door Antea is voor de gemeente
Coevorden een beleidsanalyse uitgevoerd. De resultaten zijn opgenomen in de Beleidswaardengenerator.
Daarnaast speelt de vraag ‘wat komt er op ons af?’, (stap 2). Welke ontwikkelingen beïnvloeden de toekomst van onze
gemeente en op welk vlak? Deze verkenning is onder andere samen met het expertiseteam en ambtenaren van verschillende
afdelingen gedaan en heeft een weerslag gevonden in voorliggende Hoofdlijnendocument. De geformuleerde uitdagingen
vormen hiervan de essentie.
Op deze basis wordt met de samenleving het gesprek gevoerd (stap 3): wat is van waarde in de gemeente, wat maakt de
gemeente onderscheidend en wat moet daarom behouden blijven of versterkt worden? Deze inbreng wordt vertaald naar
een Waardenkaart. De Waardenkaart is het fundament van de Omgevingsvisie en de gemeente: deze kaart waardeert de gemeente en vormt de basis voor nieuwe ontwikkelingen.
Stap 1, 2 en 3 vormen de basis voor het Hoofdlijnendocument. Het Hoofdlijnendocument is daarmee de opmaat naar de
Omgevingsvisie. Hierin is een kaart opgenomen die als basis gaat dienen voor de Waardenkaart. Hierop staan de waarden en
kwaliteiten die we tot dusver in het proces hebben opgehaald en uit de Beleidswaardengenerator naar voren zijn gekomen.
Deze Basiskaart is onderdeel van het Hoofdlijnendocument en wordt gebruikt om het gesprek over de waarden en kwaliteiten
van Coevorden te voeren.
De tweede kaart die onderdeel uitmaakt van de Omgevingsvisie is de Visiekaart. Dit is de kaart die de ambities en opgaven van
de gemeente duidt en aangeeft waar de gemeente tot uitvoering over wil gaan of de ruimte wil bieden aan anderen om dit te
doen. In dit uitvoeringsdeel wordt een uitvoeringsparagraaf opgenomen, maar ook de link met programma’s komt hier aan
bod. In het uitvoeringsdeel wordt concreet gemaakt welke stappen de gemeente de komende jaren (zelf) wil zetten en waar de
gemeente ruimte laat voor initiatieven van anderen om invulling te geven aan de opgaven in de visie.
Het slot van de Omgevingsvisie is een proceswijzer en afwegingskader. Voor initiatieven die niet passen in het Omgevingsplan
is de Omgevingsvisie het eerste toetsingskader. Omdat de aard van de initiatieven niet gemakkelijk voorspelbaar is en initiatieven vaak maatwerk vragen, wordt aan de Omgevingsvisie een proceswijzer toegevoegd. Deze proceswijzer geeft aan hoe de
gemeente het initiatief zal wegen en begeleiden en welke kaders en randvoorwaarden van belang zijn bij de ontwikkeling van
het initiatief. Daarbij speelt de waardenkaart ook een belangrijke rol: hoe bouwen initiatieven verder aan de landschappelijke,
sociale of cultuurhistorische waarden van Coevorden?

OMGEVINGSVISIE VERSUS STRUCTUURVISIE
Het is goed te bedenken dat de Omgevingsvisie geen structuurvisie is. Dat blijkt allicht ook al uit bovenstaande toelichting.
Een van de veranderingen vanuit de gedachtelijn van de Omgevingswet is dat we niet meer werken met statische plannen
met een vastgelegde tijdshorizon. De Omgevingswet koerst op een beleidscyclus waar evaluatie, monitoring en eventueel (op
onderdelen) bijstellen van beleidsstukken centraal staat. Onderstaande afbeelding laat dat zien.
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Planvorming van statisch in de Wro naar dynamisch onder de Omgevingswet
Veel structuurvisies (ook die van de gemeente Coevorden) zijn nog ontwikkeld vanuit de gedachte dat we de toekomst (in
grote lijnen) kunnen plannen en maken. Maar in de praktijk is dit niet hoe het werkt. De dynamiek en innovatiekracht van de
samenleving is groot, daarom is het lastig om met de wetenschap van nu de concrete antwoorden voor de toekomst te geven.
Bovendien is het steeds minder vaak de gemeente die ontwikkelt, maar zijn het initiatieven vanuit de samenleving die de gemeente moet begeleiden en van houvast en kader moet voorzien. De Omgevingsvisie is daarom een visie die op hoofdlijnen
koers en ambitie bepaalt voor de lange termijn en voor de middellange termijn de eerste stappen uitzet in lijn van deze koers.
Tussentijds evalueren en monitoren zorgt ervoor dat de visie zich zal blijven vernieuwen en aanpassen aan de actualiteit
zonder daarbij de lange termijn doelen uit het oog te verliezen.
De Omgevingsvisie is dan ook een document dat op drie niveaus een rol speelt:
1.

op strategisch niveau om de ambitie en koers te bepalen voor de gemeente voor de lange termijn;

2.

op tactisch niveau waar deze opgaven en de lokale wensen en behoeften worden verbonden op het niveau van de
dorpen en van een concreet uitvoeringsprogramma worden voorzien;

3.

op operationeel niveau om alle initiatieven die vanuit de samenleving komen van een kader/randvoorwaarden te
kunnen voorzien.
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Niveau

Rol

Horizon

Strategisch

Koers bepalen voor de “lange termijn”

20 jaar

Tactisch

Vastleggen van de eerste stappen

5 jaar

Operationeel

Kaders geven voor initiatieven

continu

In de Omgevingsvisie komen deze drie rollen op verschillende plekken terug. Het strategische niveau is gevat in het deel visie
en ambitie. Het vastleggen van de eerste stappen wordt verwoord in het uitvoeringsdeel. De proceswijzer geeft op operationeel niveau houvast voor het begeleiden en wegen van initiatieven vanuit de samenleving.

MONITORING EN EVALUATIE
Waar de structuurvisie nog een (statisch) tijdspad bood voor de lange termijn, zal de Omgevingsvisie een meer dynamisch
karakter kennen, waarbij in een plancyclus steeds de gezette stappen worden geëvalueerd en worden bijgesteld. Dit biedt de
mogelijkheid om steeds tijdig bij te sturen en aan te passen op actualiteit en nieuwe inzichten. Het tempo van de cyclus wordt
bepaald door de gemeenteraad.
De evaluatiecyclus zal variëren afhankelijk van de verschillende onderdelen van de visie en de daaraan gekoppelde tijdshorizon. Het ligt voor de hand dat de lange termijn visie en ambitie ook voor een langere periode vastgehouden kunnen worden. Het uitvoeringsdeel vraagt echter herziening zo om de vijf jaar. Deze cyclus kan goed samenvallen met de vierjaarlijkse
bestuurlijke cyclus. Naar verwachting zitten er veel raakvlakken tussen het uitvoeringsdeel van de Omgevingsvisie en de speerpunten die in een Raadsprogramma/Coalitieakkoord naar voren komen.
De proceswijzer is een instrument waar continu op wordt teruggegrepen. De evaluatie en eventuele bijstelling van deze proceswijzer zal in het begin vaker plaats vinden. Zo wordt de proceswijzer steeds beter toegesneden op de gemeentelijke praktijk. Het is denkbaar dat dit in eerste instantie jaarlijks gebeurt en op de langere termijn twee- of vierjaarlijks.

1.2 PROCES TOT NU TOE
BELEIDSWAARDENGENERATOR
Zoals in het vorige hoofdstuk aangegeven is door Antea samen met de gemeente Coevorden een beleidsanalyse uitgevoerd.
Hiervoor zijn alle plannen, beleidsstukken en verordeningen die de gemeente heeft gescreend op omgevingswaarden. In de
beleidswaardengenerator zijn deze beleidswaarden verzameld en gerubriceerd. Het resultaat is een compleet en gedetailleerd
overzicht van alle beleidswaarden die in de afgelopen jaren zijn opgesteld.  
Aan de hand van de beleidswaardengenerator heeft elke betrokken afdeling van de gemeente beoordeeld welke beleidsregels
heel relevant zijn en of er ook beleidsregels geschrapt kunnen worden omdat ze bijvoorbeeld verouderd zijn.
Tijdens de verschillende inhoudelijke bijeenkomsten die ter voorbereiding van het Hoofdlijnendocument zijn gehouden, is de
inhoud van de Beleidswaardengenerator als uitgangspunt gebruikt.
Gekeken is welke beleidsstukken veel gebruikt worden, recent zijn herzien of opgesteld en aansluiten bij de opgaven die er in
de gemeente liggen. Aan de hand daarvan is van een aantal beleidsstukken bepaald dat ze in ieder geval relevant zijn voor de
Omgevingsvisie. Deze komen verderop aan de orde.
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OMGEVINGSVISIE
Het proces van de Omgevingsvisie is gestart in de zomer van 2019. In dit traject is in een aantal overleggen en sessies met
verschillende deelnemers (gemeenteraad en ambtelijk projectteam) verkend welke ontwikkelingen en trends op de gemeente
af komen, welke ambities de gemeente nu heeft en wat dat betekent voor de uitdagingen van de gemeente voor de komende
jaren.
Op 28 augustus is een aftrap met het ambtelijke projectteam geweest. Op 17 september was de eerste bijeenkomst met de
raadsklankbordgroep. Met de gebiedsregisseurs van de gemeente Coevorden is op 10 oktober gesproken over wat er speelt
in de wijken en dorpen en over participatie. In een aparte bijeenkomst op 15 oktober is met een aantal medewerkers van het
sociaal domein bijgepraat over de Omgevingswet, de daarbij horende veranderingen en de Omgevingsvisie.
Op 12 november is een kennisontbijt georganiseerd. Dit ontbijt is benut om met diverse kennispartners en belangenorganisaties een eerste verkenning te doen voor de omgevingsvisie. Tijdens het ontbijt is verkend voor welke uitdagingen de gemeente staat gelet op de trends en ontwikkelingen die zich voordoen en welke dilemma’s, keuzes en integrale opgaven daarbij
horen. In deze bijeenkomst is niet op zoek gegaan naar oplossingen, maar wel naar de reikwijdte en de bandbreedte van de
uitdagingen.
Tijdens de raadsinformatieavond over de Omgevingswet op 19 november is de gemeenteraad geïnformeerd en zijn een aantal
stellingen over uitdagingen waar Coevorden voor staat besproken om een gevoel te krijgen bij de inhoud.
De opgehaalde input van al deze sessies is inbreng in het voorliggende Hoofdlijnendocument.

1.3 LEESWIJZER
Het Hoofdlijnendocument geeft zoals gezegd richting aan het vervolgproces voor de Omgevingsvisie. Deze koers en richting
focussen zich op de (inhoudelijke) uitdagingen van de gemeente Coevorden bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie en
op de manier van samenwerken met de samenleving. Dit laatste komt als eerste aan bod in hoofdstuk 2 ‘Naar een andere
manier van werken’. In hoofdstuk 3 worden de trends en ontwikkelingen benoemd die van belang zijn voor de gemeente. Deze
trends leggen samen met de gemeentelijke ambitie (hoofdstuk 4) de basis voor de uitdagingen in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6
gaat over het proces dat wordt gevolgd als een initiatief niet binnen het omgevingsplan past. Tot slot komt in hoofdstuk 7 het
vervolg van het proces met betrekking tot de Omgevingsvisie aan bod.
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2

NAAR EEN ANDERE MANIER VAN WERKEN

Onze samenleving is veranderd van een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij; een samenleving waaraan
iedereen kan deelnemen. Ook een maatschappij waarin gemeente en inwoners op gelijkwaardig niveau met elkaar in gesprek
gaan.
In de participatiesamenleving komen de initiatieven en ontwikkelingen meer en meer vanuit de samenleving. De gemeente
schept daarvoor randvoorwaarden, biedt kansen en neemt, waar mogelijk, (bureaucratische) obstakels weg. De gemeente
zal daarbij enerzijds ontwikkelruimte bieden maar anderzijds ook kaders stellen die moeten zorgen dat er een goede fysieke
leefomgeving blijft.
De Omgevingswet gaat over instrumenten maar meer nog over de veranderende samenleving. En daarmee over een
veranderende rol voor de overheid en de gemeente. Dit is bepalend voor de manier waarop met de inhoud, met elkaar en met
de buitenwereld wordt omgegaan en hoe de gemeente werkt. Daarom wordt in het begin van het proces nagedacht over deze
manier van werken als voorwaarde voor de insteek en opzet van de Omgevingsvisie.
Coevorden heeft buiten de invoering van de Omgevingswet deze transformatie een aantal jaren geleden al in gang gezet. In
2014 is het bestuursakkoord ‘Coevorden verbindt’ vastgesteld. Het gaat hierbij om een andere manier van besturen met een
andere relatie tussen overheid en samenleving. Er wordt meer ruimte geboden aan de samenleving om zelf initiatieven te
nemen en de gemeente faciliteert daarin.
De gemeente heeft de overtuiging dat met een gezamenlijke inspanning en brede betrokkenheid van inwoners, bedrijven,
maatschappelijke instellingen en verenigingen het verschil gemaakt wordt voor Coevorden.
In het Ambitiedocument Omgevingswet staat dat Coevorden optimaal gebruik wil maken van de mogelijkheden die de
Omgevingswet biedt in relatie tot het programma ‘Coevorden verbindt’ en daarbij ook de kans wil benutten voor ontwikkeling
van de eigen organisatie.
De gemeente wil ruimte bieden aan de samenleving en sluit gebiedsgericht aan bij maatschappelijke vragen en behoeften.
In veel gevallen is de samenleving namelijk zelf goed in staat om zaken te regelen of problemen op te lossen. Bovendien zijn
inwoners, bedrijven en andere organisaties goed in staat om te bepalen waar op lokaal niveau behoefte aan is. De betrokkenheid en de mate van invloed van de gemeente verschilt daarbij.
Hierbij heeft de gemeente een weg ingeslagen die naadloos aansluit bij de invoering van de Omgevingswet. De Omgevingswet levert instrumenten die helpen in Verbindend besturen. Anderzijds levert de ervaring van de afgelopen jaren inzichten
die van belang zijn bij de implementatie van de wet en het gebruik van deze instrumenten in overleg en afstemming met de
samenleving.
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2.1 OMGEVINGSWET: BEKENDE EN ONBEKENDE TOEKOMST
BEKENDE TOEKOMST
Onze samenleving is altijd in beweging; er zijn voortdurend ondernemers, maatschappelijke organisaties en inwoners die
zich met goede ideeën bij de gemeente melden. Deels zijn deze initiatieven goed te voorspellen, bijvoorbeeld omdat het om
aanvragen gaat die regelmatig voorbij komen, zoals de bouw van een schuur, een schutting of een dakkapel. Alle voorspelbare
ontwikkelingen vormen de ‘bekende toekomst’. Vanwege de voorspelbaarheid kunnen deze initiatieven goed worden vertaald
in (de regels van) een Omgevingsplan.

ONBEKENDE TOEKOMST
Daarnaast is echter sprake van een in hoge mate ‘onbekende toekomst’: nieuwe ontwikkelingen die onmogelijk vooraf voorspeld kunnen worden. De praktijk leert namelijk dat zich regelmatig initiatieven aandienen, die (net) niet zullen passen binnen de bestaande regelgeving. De wijze waarop de gemeente wil omgaan met ‘de onbekende toekomst’, is daardoor een
onderwerp dat zich in eerste instantie leent om op Omgevingsvisieniveau te worden uitgewerkt. Daarbij is de intentie van de
Omgevingswet: ‘ja, mits’. Het invullen van ‘de mits’ vindt plaats in de Omgevingsvisie.

2.2 OMGEVINGSWET: ROLLEN EN GEDRAG
Voormalig minister Schultz merkte op dat 20% van het succes van de Omgevingswet in de regels zit en 80% in de uitvoering.
Langzamerhand beginnen die woorden door te werken en dringt het besef door dat de implementatie van de Omgevingswet
in belangrijke mate een cultuurverandering is. Een cultuurverandering die vraagt om meer samenwerking binnen en tussen
organisaties en die uitgaat van een andere relatie tussen overheid en particulieren en tussen overheid en ondernemers. Een
ander manier van werken die hoge eisen stelt aan de vaardigheden van de professionals om te kunnen opereren in een wereld
met globalere kaders, de zogenaamde ‘ja-mits benadering’.
Het proces om te komen tot het Hoofdlijnendocument is benut om meer bewustwording te creëren en om (inhoudelijke)
keuzes te maken die passen ‘in de geest van de Omgevingswet’. In het proces zijn daarom meerdere (werk/denk)sessies met
medewerkers en kennispartners gehouden. Dit proces is daarom niet alleen belangrijk voor het Hoofdlijnendocument, maar
het geeft ook inzicht in de veranderingen voor vergunningverlening, samenwerking met andere afdelingen/ketenpartners en
participatie.

VERTROUWEN
We bieden ruimte voor ontwikkelingen vanuit de samenleving binnen de kaders van een goede fysieke leefomgeving en leggen minder
op voorhand vast.
Toelichting
De participerende samenleving moet de kans krijgen om eigen initiatieven te ontplooien. In het Raadsakkoord hebben we
dat ook al aangegeven. Onze inwoners willen meer invloed op besluitvorming, op beleidsontwikkeling en op de wijze waarop
we samenwerken. Onze inwoners hebben de kracht van de samenleving laten zien; een groot organisatievermogen en veel
kennis.
Dat vraagt om een uitnodigende Omgevingsvisie. Teveel vooraf willen regelen slaat ambitie, creativiteit en innovatiedrang
dood. We gaan de Omgevingsvisie daarom zodanig inrichten dat er ontwikkelruimte ontstaat en initiatiefnemers worden
13

uitgedaagd om plannen te maken. Tegelijkertijd beschermen we wat moet (bijvoorbeeld met het behoud van de aanwezige
kwaliteiten of het vastleggen van veiligheidsafstanden). De Omgevingsvisie presenteert daarmee nadrukkelijk geen statisch
eindbeeld, maar is een strategisch en faciliterend document.

SAMENWERKEN
We stellen het initiatief centraal.
Toelichting
Het centraal stellen van het initiatief betekent dat we werken vanuit de bedoeling/intentie van het initiatief en niet vanuit onze
eigen of wettelijke kaders en regelgeving. We proberen initiatieven een duw in de goede richting te geven door de kansen en
(on)mogelijkheden in beeld te brengen. We brengen mensen met elkaar in verbinding, we stemmen prioriteiten van burgers
op elkaar af en bieden de ondersteuning die nodig is. Wij nemen het initiatief daarbij niet over, maar laten de verantwoordelijkheid bij de inwoners.
We zetten in op een samenwerking met initiatiefnemers al zo vroegtijdig mogelijk in het proces.

DURVEN
We maken een Omgevingsvisie die uitnodigt maatwerk te bieden aan initiatieven.
Toelichting
Met de Omgevingsvisie willen we initiatiefnemers uitnodigen om ontwikkelingen op gang te brengen ('uitnodigingsplanologie'). Dat doen we op een zo laagdrempelig mogelijke manier, bijvoorbeeld aan de keukentafel bij de initiatiefnemers.
We durven van de gebaande paden af te wijken en maatwerk mogelijk te maken als een initiatief daar om vraagt, uiteraard
altijd binnen de kaders van een goede fysieke leefomgeving. We zoeken naar slimme combinaties en kansen om initiatieven
te verbinden met andere opgaven. In de Omgevingsvisie leggen we daarom voor initiatieven het proces vast, maar niet het
eindresultaat.

LEF
We hebben het lef om los te laten waar eigen verantwoordelijkheid aan zet is.
Toelichting
We zijn helder over onze rol. In veel gevallen zijn we als gemeente niet meer of niet als eerste aan zet. Dat vraagt lef om los te
laten. Initiatiefnemers krijgen eigen verantwoordelijkheden. De traditionele rol van de gemeente verandert van toetsend naar
regisserend. Per situatie kan de rol van de gemeente verschillen tussen regisseren, toeschouwen of toetsen. Natuurlijk blijft de
gemeente(raad) het bevoegde gezag en zal ze vanuit een brede belangenafweging haar keuzes maken. Maar de initiatiefnemer
heeft een belangrijke eigen rol in het bouwen van draagvlak voor zijn plannen.
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KADERS VOOR DE OMGEVINGSVISIE:
+

We bieden ruimte voor ontwikkelingen vanuit de samenleving binnen de kaders van een goede fysieke leefomgeving en
leggen minder op voorhand vast.

+

We stellen het initiatief centraal.

+

We maken een Omgevingsvisie die uitnodigt maatwerk te bieden aan initiatieven.

+

We hebben het lef om los te laten waar eigen verantwoordelijkheid aan zet is.
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3

TRENDS

De Omgevingsvisie is bij uitstek het instrument dat strategische doelen en lokale behoeften verbindt en voorziet van richting,
koers en een daadwerkelijke eerste stap. Daarbij is het een grote uitdaging om in de Omgevingsvisie de grote vraagstukken als
klimaatverandering of vergrijzing te koppelen aan de lokale behoeften en opgaven. Op die manier wordt de Omgevingsvisie
geen beleidsstuk met alleen mooie verhalen en ambities, maar juist een visie die daadwerkelijk helpt om vanuit die ambities
uitvoering te geven aan de kernvragen waar de gemeente en de dorpen voor staan.
In dit hoofdstuk gaan we in op de trends en ontwikkelingen waar de gemeente Coevorden mee van doen heeft. Vanuit deze
trends komen we tot kernvragen die als leidraad dienen voor de Omgevingsvisie.

3.1 SOCIALE EN DEMOGRAFISCHE TRENDS
Landelijke sociale trends zijn:
-

Gezondheid in brede zin.

-

Eenzaamheid.

Landelijke demografische trends zijn:
-

Bevolkingskrimp.

-

Vergrijzing.

-

Ontgroening.

-

Groei van aantal huishoudens.

DEMOGRAFISCHE TRENDS
In onderstaande tabel is te zien dat de bevolking in de periode 2008-2016 in de gemeente Coevorden sterker is afgenomen dan
het aantal huishoudens, dat met name in de dorpen de laatste jaren (2013-2016) daalt. Er is dus sprake van huishoudensverdunning in de hele gemeente: het aantal bewoners per huishouden wordt kleiner. In de stad Coevorden is er nog wel sprake
van groei in het aantal huishoudens, maar de bevolking neemt ook hier af.

Huishoudens

Wijken en buurten 2008 - 2016
Gemeente / Wijk/ Buurt
Wijk 10 Coevorden
Wijk 11 Steenwijksmoer

2008-2016

Bevolking
2013-2016

155

2008-2016

2013-2016

95 -56

-61
-22

-5

-5 -5

Wijk 12 Nieuwe Krim

5

09

0

Wijk 13 Weijerswold

0

0 -6

-4

Wijk 14 Vlieghuis en Padhuis

0

-5 -12

-13

Wijk 20 Dalen

45

15 -144

-79

Wijk 30 Oosterhesselen

25

-10 -83

Wijk 40 Sleen

35

-10 -175

6

-75 -77

-107

Wijk 50 Zweeloo

-145

-104

Bron: Woonvisie gemeente Coevorden 2017-2022 , STEC groep

16

Het vertrek van jongeren is een structureel verschijnsel. Een deel van de jongeren keert op latere leeftijd terug. In het verleden
leidde dat tot positieve migratiesaldi in de hogere leeftijdsklassen. De afgelopen jaren blijft deze positieve ontwikkeling echter
achter waardoor het migratiesaldo voor de gemeente momenteel negatief heeft uitgepakt.
Daarnaast is er sinds 2010 sprake van een negatief geboortesaldo. Ook dit zorgt voor bevolkingsafname.
De instroom van statushouders is moeilijk te voorspellen omdat dit sterk afhangt van het immigratiebeleid.
De prognoses geven aan dat het aantal inwoners verder daalt. Van de vier anticipeergemeenten in Drenthe (Emmen,
Coevorden, Borger-Odoorn, Aa en Hunze) krimpt Coevorden echter het minst hard.

Ontwikkeling bevolking Drenthe
Index eerste jaar (2017) van geselecteerde periode = 100%

100,0

98,0

96,0

Select
A
A
Bo
Co
D
D
Em
H
M
M
Drenthe
N
Coevorden
Ty
W

94,0

92,0
Emmen

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

Borger-Odoorn

Bron: Trendbureau Drenthe
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ONTWIKKELING HUISHOUDENS
Het aantal huishoudens blijft door gezinsverdunning voor de gemeente als totaal nog toenemen, echter alle prognosemodellen geven aan dat vanaf 2025 het aantal huishoudens zal gaan afnemen.

Bron: Trendbureau Drenthe
In Coevorden is de verwachting dat het aantal eenpersoonshuishoudens in de periode 2020-2035 toeneemt met 4,1 procent
en dat in dezelfde periode het aantal samenwoners (paren) afneemt met 2,1 procent.
In de volgende figuren is de vergrijzing en ontgroening te zien voor Drentse gemeenten in 2035 (onder) ten opzichten van 2020
(boven).
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Voor de gemeente Coevorden is de prognose voor de bevolkingssamenstelling naar leeftijd als volgt:
Gmeente Coevorden

2020

2035

Absolute toe- of afname

0-20 jaar

21,1%

18,4%

Minus 1.300 personen

20-65 jaar

54,9%

51,5%

Minus 2.100 personen

65 jaar en ouder

24,0%

30,1%

Plus 1.600 personen

Bron: Trendbureau Drenthe

SOCIALE TRENDS
In De sociale staat van Nederland 2019 brengt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in kaart hoe het gaat met de
Nederlandse bevolking en welke ontwikkelingen er zijn op het gebied van onderwijs, arbeid, inkomen, gezondheid, vrijetijdsbesteding, maatschappelijke participatie, sociale veiligheid en wonen. Aan bod komt hoe het feitelijk met mensen gaat (de
objectieve kwaliteit van leven), maar ook hoe Nederlanders zelf vinden dat het gaat (de subjectieve kwaliteit van leven).
De belangrijkste conclusies op een rij:
-

De objectieve kwaliteit van leven van Nederlanders neemt niet toe, ondanks de economische opleving.

-

Er zijn grote verschillen tussen bevolkingsgroepen in de kwaliteit van leven.
19

-

Er waren in de afgelopen tien jaar ook bevolkingsgroepen en levensterreinen die wel verbetering zagen in de
objectieve kwaliteit van leven.

-

Het aandeel mensen met een lage levenstevredenheid stijgt. Opvattingen over de samenleving en de politiek
hangen beperkt samen met de persoonlijke situatie.

3.2 ECONOMISCHE TRENDS
Algemene trends in de economie en arbeidsmarkt in Nederland zijn bijvoorbeeld:
-

De beroepsbevolking neemt af door vergrijzing en in veel plattelandsregio’s ook door krimp.

-

De arbeidsmarkt laat een stijgende werkgelegenheid zien. Tegelijk kunnen bedrijven moeilijk goed gekwalificeerd
personeel vinden. De dienstensector groeit en het opleidingsniveau stijgt: maar er zijn ook 250.000 analfabeten en
1,5 miljoen laaggeletterden in Nederland.

-

Het CPB geeft aan dat een revisie nodig is van het Nederlandse onderwijs. Nederland blijkt een Europese midden
moter wat betreft scholieren die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Dit pleit voor aanvullend beleid
gericht op het aanboren van onbenut potentieel.

-

Sommige beroepen op vooral MBO-niveau verdwijnen door robotisering en automatisering en die banen komen
niet weer terug, er komen wel andere banen voor terug.

-

Daling van het aantal voorzieningen; door schaalvergroting, toegenomen mobiliteit en veranderende consumenten
voorkeuren is het aantal voorzieningen in de afgelopen decennia gedaald. Deze trend is voornamelijk te zien in
dorpen, en dan met name in dorpen zonder centrumfunctie.

In de Economische Visie Coevorden onderneemt (februari 2019) wordt de staat van de Coevordense economie geschetst.
Hierna wordt hieruit geciteerd.
“Op regionaal niveau laten de regio’s Noord- en Zuidwest Drenthe groeicijfers zien conform het landelijke beeld en dat de regio
Zuidoost Drenthe achter blijft. Met een verwachte groei van 1,5 % is het nog steeds de minst presterende regio van het land.
De lage economische groei heeft volgens economen van de ING deels te maken met de ondervertegenwoordiging van groeisectoren als zakelijke dienstverlening en ICT. Groeimotoren in Zuidoost Drenthe zijn de bouw, chemie en rubber- en kunststofproductie. De ING verwacht in 2018 een groei van de Drentse economie van 2,4%. De regionale economie krijgt vooral een
boost van de publieke sector: hogere overheidsuitgaven en dan vooral in de zorg dragen flink bij een economische groei. Ook
de transportmiddelenindustrie zorgt voor groei-impulsen. Het werkloosheidspercentage ligt met 4,2% iets hoger dan landelijk.
Ook de industrie rond Emmen en Hoogeveen draagt flink bij aan de provinciale economische groei (bron: Economische visie
Coevorden onderneemt 2019).
De relatief lage arbeidsparticpatiegraad in Zuidoost Drenthe valt op. De Drentse beroepsbevolking is relatief vergrijsd en laag
opgeleid, wat voor een deel de lage arbeidsparticpatiegraad verklaart (Etil).
In de gemeente Coevorden geldt dat er, net als in de landelijke trends te zien is, ook sprake is van een afname van de beroepsbevolking. Uit voorgaande tabel blijkt dat het aandeel van de leeftijdscategorie 20-65 jaar daalt van 54,9% in 2020 naar 51,5%
in 2035 (minus 2.100 personen).

20

VOORZIENINGEN
De gemiddelde afstand tot voorzieningen is in Drenthe groter (3,6 km, bron crow.databank.nl) dan de gemiddelde afstand
op landelijk niveau (1,9 km, bron crow.databank.nl), maar tot nu toe blijft de afstand wel vrij constant. De supermarkt,
bushalte/treinstation, huisarts en basisschool worden door meer dan 8 op de 10 Drentse panelleden zeer belangrijk gevonden. Het is van belang dat voorzieningen goed bereikbaar zijn voor alle doelgroepen (Drents Trendbureau, 2019).

3.3 TRENDS ROND KLIMAAT EN VERDUURZAMING
De verandering van ons klimaat heeft geleid tot een groot besef dat we duurzamer moeten omgaan met onze aarde en de
(fossiele) grondstoffen. De klimaatverandering is merkbaar in de zeespiegelstijging en door de temperatuurstijging die hetere
zomers met zich meebrengt en langere periodes van droogte. In Nederland is de gemiddelde temperatuur sinds 1900 met
1,9 ⁰C gestegen. Ook periodes met extreme neerslag nemen toe. In de natuur heeft dat zijn weerslag, ook in Coevorden.
De opwarming van de aarde is het gevolg van de toename aan broeikasgassen. Dat maakt dat nu veel aandacht is voor het
terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en in het bijzonder CO2, zoals dat in het landelijke Klimaatakkoord is vastgelegd. Ook In Coevorden is veel aandacht voor verduurzaming en het zoeken naar nieuwe vormen van energiewinning (zon,
wind) en mobiliteit om het verbruik van fossiele brandstoffen te verminderen.
Dat is te zien in de veranderende energievoorziening in de gemeente. Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen neemt
toe en het gebruik van fossiele energiebronnen neemt af.
Wat betreft duurzaam energieverbruik geldt dat de gemeente Coevorden op bepaalde aspecten voor loopt op het
Nederlands gemiddelde (zonne-energie), maar op andere aspecten weer wat achterloopt (gebruik auto’s op aardgas en elektriciteit en energielabel woningen). Verder geldt dat in de gemeente, net als in de rest van Nederland, het elektriciteitsgebruik en
gasverbruik van woningen de laatste jaren behoorlijk afneemt. Hieronder is een aantal cijfers opgenomen waaruit dit blijkt.
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3.4 TRENDS ROND DIGITALISERING
Algemene trend is dat internetgebruik alleen maar toeneemt en dat ICT een steeds prominentere positie in het dagelijks leven
krijgt. Internet wordt steeds meer via smartphones gebruikt. Communiceren en informatie opzoeken is de hoofdreden om
internet te gebruiken, maar ook bijvoorbeeld TV kijken, internetbankieren en online winkelen wordt steeds meer gedaan.
In juni 2019 is in de gemeente Coevorden begonnen met de aanleg en aansluiting van glasvezel voor het buitengebied en de
dorpen.
Voor de gemeente Coevorden zijn geen specifieke cijfers bekend over digitalisering en internetgebruik, maar de verwachting
is dat dit grotendeels aansluit bij het landelijke beeld hierover, grote regionale verschillen komen bij dit thema namelijk nauwelijks voor.

3.5 MOBILITEITSTRENDS
Algemene trends rond mobiliteit in de Nederlandse samenleving zijn:
-

flexibelere mobiliteitskeuzes;

-

de zoektocht naar alternatieve brandstoffen intensiveert;

-

toenemende vraag naar kleine auto’s;

-

senioren blijven langer mobiel;

-

het Nieuwe Werken beïnvloedt verstedelijking en mobiliteitsgedrag;

-

betalen naar gebruik wordt standaard (deelconcepten).

De gemeente Coevorden is een niet-stedelijke gemeente. In niet-stedelijke gemeenten komen bovengenoemde trends niet of
beperkt voor, onder andere vanwege de over het algemeen langere reisafstanden en lagere beschikbaarheid van modaliteiten.
In Drenthe wordt veel gebruik gemaakt van de auto als vervoersmiddel. Er is sprake van een relatief hoog percentage autobezit in vergelijking met het landelijk gemiddelde. In 2019 waren er 512 auto’s per 1.000 inwoners in de provincie Drenthe
(landelijk gemiddelde van 436) (CBS Statline). Drenthe is daarmee koploper.
Wat andere vormen van mobiliteit betreft (carpoolen, openbaar vervoer of belbus of minder traditionele vormen zoals deelauto’s en speed-pedelecs) is in Coevorden geen duidelijke trend te herkennen. Er zijn nagenoeg geen deelauto’s in de gemeente (5,6 op 100.000 inwoners, NL. gem. 41 op 100.000 (crow.databank.nl)). Het aantal P+R en carpoolplaatsen ligt in de
gemeente op 5,5 op 1.000 inwoners, iets hoger dan het Nederlands gemiddelde van 4,7 per 1.000 inwoners (landelijk gemiddelde is 4,7 plaatsen per 1.000 inwoners). Het aanbod van openbaar vervoer is in de laatste jaren niet veranderd.
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4

AMBITIE GEMEENTE COEVORDEN

Coevorden is een gemeente waar iedereen, jong en oud, een fijne plek vindt om te wonen, te werken, te leren en te sporten,
een plek om te zijn en te blijven. Coevorden is een gemeente met een dynamische stad, zelfstandige dorpen en een krachtig
platteland. Daar staan we voor. Maar we realiseren ons dat, gelet op de ontwikkelingen in onze gemeente, het vasthouden van
deze waarden en kwaliteiten niet vanzelfsprekend is.
Wat van waarde is, zullen we samen met onze inwoners vastleggen. Ontwikkelingen zullen we volgen, sturen, begeleiden en
aanjagen. Immers, stilstand is vaak achteruitgang. Maar als we zo verder kunnen bouwen aan onze huidige waarden en kwaliteiten en daar een nieuwe dimensie aan toe kunnen laten voegen, dan kunnen we als gemeente meebewegen en groeien naar
een toekomst die recht doet aan wat we nu hebben en aan wat we dan nodig hebben!
We willen als Coevorden onze kracht benutten als gemeente in het hart van Zuidoost Drenthe, goed verbonden met de rest
van Drenthe, met Overijssel en met onze Duitse buren. Daarom zetten we blijvend in op onze positie als trimodaal knooppunt
(bereikbaar via weg, spoor en water). We zorgen voor goede voorwaarden voor onze bedrijven en voor de vestiging van nieuwe
bedrijven. We zoeken naar goede verbindingen met voorzieningen die we zelf niet hebben.
De stad Coevorden is een plek waar werken, winkelen en beleven samen komen. Het historische stadshart kan en wil zich
onderscheiden van andere dorpen en steden in de omgeving. Met de centrumvisie voor Coevorden hebben we de weg
ingeslagen om van Coevorden een stad te maken waar bezoekers met plezier komen en (langer) blijven dan ze van plan waren.
Die lijn willen we doorzetten in de komende jaren.
Coevorden is een bijzondere gemeente, grenzend aan Duitsland. De gemeente heeft een grote diversiteit aan landschappen met esdorpen binnen grillige beekdalen, lintbebouwing in grootschalige heide- en veenontginningen en de vestingstad
Coevorden met een lange, rijke en roemruchte geschiedenis.
Maar het landelijk gebied zal veranderen. Niet alleen vanwege de verduurzaming en klimaatbestendigheid, ook omdat de
agrarische sector aan de vooravond van belangrijke veranderingen staat. De kringlooplandbouw, het beter omgaan met mest
en de uitstoot van broeikasgassen, vragen aanpassingen in de agrarische sector. Daarnaast is een andere belangrijke pijler in
het landelijk gebied, de recreatiesector, altijd in ontwikkeling. Een toekomstbestendig landelijk gebied staat voor ons voorop.
Dat vraagt een integrale blik op alle ontwikkelingen die er spelen en een gezamenlijke koers en regie om landbouw, recreatie,
maar ook de natuur op een goede manier te laten bouwen aan ons buitengebied.
Onze stad Coevorden en de dorpen zijn uniek en ondernemend. In de dorpen is een grote saamhorigheid te zien,
het ‘ons kent ons’ is herkenbaar de dorpen. Maar onze dorpen en wijken hebben het niet altijd gemakkelijk. Krimp en
vergrijzing maken het ondernemen en wonen in de dorpen niet altijd vanzelfsprekend. Wij zien het als een belangrijke
uitdaging om de leefbaarheid overeind te houden en de dorpen en wijken een plek te laten zijn waar jong en oud plezierig kunnen leven. Dat kunnen we als gemeente niet alleen. We stellen inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners in staat daar zelf ook regie in te nemen, zoals we dat nu ook al doen vanuit de lijn van verbindend besturen. We
faciliteren de inwoners in hun eigen ondernemerschap en daadkracht om te kunnen voorzien in dat wat voor hun dorp of wijk
belangrijk is.
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Vanuit het Klimaatakkoord ligt er een belangrijke opgave voor de regio’s in Nederland: hoe kunnen we verduurzamen en overstappen van fossiele brandstoffen naar vormen van hernieuwbare energie? In het kader van de Regionale EnergieStrategie
(RES) zijn we hierover volop in gesprek. Hoewel nog onduidelijk is hoe groot onze bijdrage in het regionale bod zal zijn, weten
we wel zeker dat deze verduurzamingsopgave ruimtelijke consequenties zal hebben. Onze ambitie is dat we streven naar
een duurzame, prettige en mooie woon-, werk en leefomgeving. Belangrijk is om te komen tot een goede mix waarbij we de
duurzaamheidsdoelstellingen halen zonder dat daarbij de landschappelijke kwaliteiten van onze gemeente, een belangrijk
deel van ons kapitaal en aantrekkingskracht, verloren gaan.
Als gemeente hebben we in algemene zin de ambitie om de kwaliteiten van onze fysieke leefomgeving te behouden en waar
mogelijk te verbeteren. Er zijn volop mogelijkheden voor toerisme, het vestigen van (kleinere en duurzame) bedrijven. Er is
aandacht voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid, recreatie, wonen en landbouw. De komende jaren
willen we onze inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven nauw betrekken bij de planvorming. De initiatieven van
onderop worden ondersteund, gefaciliteerd of in sommige gevallen gestimuleerd. Binnen de gemeentelijke werkwijze krijgt
de burger- en overheidsparticipatie een stevige verankering. De gemeente wil dicht bij de burger staan en worden ervaren als
een betrouwbare en betrokken partner.

4.1 VAN AMBITIE NAAR UITDAGINGEN
De Omgevingsvisie is bij uitstek de plek om, met een integrale blik en vanuit een strategisch perspectief, de ambitie van de
gemeente te verwoorden en te vertalen naar uitdagingen. Dat heeft geleid tot vier integrale uitdagingen voor Coevorden:
1.

Duurzaam Coevorden: toekomstbestendige stad en buitengebied.

2.

Trots Coevorden: (veer)krachtig en prachtig platteland.

3.

Leefbaar Coevorden: samen en gezond, voor jong en oud.

4.

Bruisend Coevorden: beleven en ondernemen.

In hoofdstuk 5 worden deze uitdagingen nader uitgewerkt.

25

5

UITDAGINGEN ALS RUGGEGRAAT

Vanuit de trends en de ambitie die we als gemeente hebben, zijn vier samenhangende uitdagingen geformuleerd. Deze uitdagingen vormen de ruggengraat voor de te maken Omgevingsvisie. In dit hoofdstuk worden deze vier uitdagingen verder
uitgewerkt, voorzien van een koers en kaders voor het vervolg:
1.

Duurzaam Coevorden: toekomstbestendige stad en buitengebied.

2.

Trots Coevorden: (veer)krachtig en prachtig platteland.

3.

Leefbaar Coevorden: samen en gezond, voor jong en oud.

4.

Bruisend Coevorden: beleven en ondernemen.

Duurzaamheid is in deze tijd en in de toekomst een leidend principe dat in alle uitdagingen moet landen en doorwerken. Dit
betekent dat keuzes die de Omgevingsvisie maakt voor de andere drie thema’s op een zo duurzaam mogelijke wijze uitgevoerd
worden en zoveel mogelijk vanuit een duurzaamheidsoogpunt zijn ingegeven.
Op 17 december 2019 is de Duurzaamheidsvisie, samen op weg naar een klimaatbestendige toekomst, door de gemeenteraad
vastgesteld. Dit maakt dat de uitwerking van de Duurzaamheidsvisie in concrete stappen en het opstellen van de Omgevingsvisie hand in hand zullen plaatsvinden.
Bij het formuleren van de uitdagingen en ambities is nadrukkelijk gekeken naar de Strategische agenda 2019-2022.

5.1 DUURZAAM COEVORDEN: TOEKOMSTBESTENDIGE STAD EN BUITENGEBIED
In 2015 zijn in het Klimaatakkoord in Parijs op wereldniveau afspraken gemaakt over de verduurzaming van onze samenleving.
Deze afspraken zijn in Nederland uitgewerkt in een landelijk Klimaatakkoord. Dit Klimaatakkoord bevat een samenhangend
pakket aan maatregelen dat moet resulteren in een CO2-reductie van tenminste 49% in 2030 ten opzichte van het jaar 1990
en 80-95% CO2-reductie in 2050.
Deze afspraken hebben consequenties, ook op gemeentelijk niveau. Iedere gemeente zal daar een steentje aan moeten bijdragen. En hoewel de doelen in de tijd ver weg lijken, is de opgave zo groot, dat nu de eerste stappen gezet moeten worden.
Recent heeft de gemeente Coevorden haar ambities vastgelegd in de Duurzaamheidsvisie ‘Samen op weg naar een klimaatbestendige toekomst’. In de visie is onderscheid gemaakt in vier pijlers. Vooral de pijlers ‘energietransitie’ en ‘groene leefomgeving’ hebben gevolgen voor de fysieke leefomgeving. Daar zien we een nadrukkelijke samenhang met de Omgevingsvisie.
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BESTAANDE BELEIDSKADERS
De duurzaamheidsvisie is zeer recent vastgesteld en draagt bij aan de ambitie van de gemeente. Daarom wordt deze expliciet
meegenomen in de Omgevingsvisie.
Duurzaamheidsvisie Coevorden
Een van de vier pijlers van de duurzaamheidsvisie Coevorden richt zich op de energietransitie. De gemeente wil de CO2uitstoot sterk reduceren en in 2040 energieneutraal zijn. De dorpen en wijken profiteren van zelf lokaal opgewekte energie en
hebben toegang tot een duurzaam warmtealternatief. Deze transitie is sociaal inclusief. Er is ruimte voor innovatieve, duurzame woonvormen en de huurwoningvoorraad is in samenwerking met woningcorporaties ook verduurzaamd.
(Andere) ambities die in de duurzaamheidsvisie zijn opgenomen onder de pijler ‘energietransitie’ zijn:
-

In 2040 is de gemeente Coevorden energieneutraal.

-

We streven er naar om in 2040 een klimaatneutrale organisatie te zijn.

-

In 2040 of eerder heeft de gemeente Coevorden een uitstootvrij wagenpark.

-

In 2020 is duurzaamheid een integraal onderdeel in de begroting en besluitvorming van de gemeente Coevorden.

AMBITIE EN UITGANGSPUNTEN VOOR DE OMGEVINGSVISIE
De energietransitie is een enorme opgave. De omvang en de impact is groot, op het landschap en op de manier waarop we
gewend zijn te wonen of ons te verplaatsen. Als gemeente willen we in 2040 energieneutraal zijn. We focussen ons op de
verduurzaming van onze eigen energie-opgave voor het gebouwde gebied en de mobiliteit. Belangrijk daarin is ook het zoeken
naar alternatieven voor onze warmtevraag en naar mogelijkheden voor het verduurzamen van ons mobiliteitssysteem.
De ambitie om energieneutraal te worden is niet eenvoudig. Bovendien is de invloed van de gemeente beperkt en is de haalbaarheid en realiseerbaarheid van de ambities voor een belangrijk deel ook afhankelijk van andere partijen. Daarom wordt
ingezet op een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen, van gemeente tot lokale bedrijven, energiecoöperatie en
inwoners om steeds stappen te kunnen zetten. Als gemeente willen we hier een grote rol in spelen vanuit onze onafhankelijke
positie in de samenleving.
We willen bij de energietransitie aanhaken op en gebruik maken van de lokale ambities en enthousiasme. Dit betekent dat we
de kar zullen trekken waar dat nodig is, maar willen werken in een tempo die voor onze inwoners volgbaar is en door onze
inwoners wordt ingezet.

KADERS UITGANGSPUNTEN VOOR DE OMGEVINGSVISIE:
+

We streven ernaar dat we energieneutraal zijn in 2040.

+

We willen in gesprekken met inwoners, maatschappelijke organisaties en energiecoöperaties in gesprek hoe we onze
verduurzamingsopgave vorm kunnen geven.

+

We willen onze inwoners in staat stellen om zelf stappen te zetten in de verduurzaming van hun woning, dorp of wijk.
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5.2 TROTS COEVORDEN: (VEER)KRACHTIG EN PRACHTIG PLATTELAND
Coevorden heeft een bijzonder gevarieerd en aantrekkelijk landelijk gebied. Inwoners en toeristen genieten volop van de
afwisseling van bossen, heide, beekdalen, essen en veenontginningen. In het landelijk gebied zijn ook veel sporen terug te vinden van de lange geschiedenis die het gebied kent: de schans Katshaar, Havezate De Klencke, de karakteristieke boerderijen
en diverse beschermde dorpsgezichten. Het landschap vertegenwoordigt veel waarde en eigenheid. Veel inwoners voelen zich
met het landelijk gebied verbonden; de inwoners zijn trots op hun landelijk gebied.
Maar het gebied is (sinds jaar en dag) aan veranderingen onderhevig. We zien dat het aantal agrariërs al jaren terugloopt, ook
in de gemeente Coevorden. Veel van de oudere boeren en tuinders hebben geen opvolging. De recente stikstofproblematiek
zet de agrarische sector verder onder druk. De sector moet vernieuwen en schaalvergroting of – verbreding zijn niet meer de
enige logische oplossing. De ontwikkeling naar een kringlooplandbouw vraagt een andere vorm van bedrijfsvoering en –samenwerking.
Ook de recreatiesector heeft in Coevorden een belangrijke plek in het landelijk gebied. De Huttenheugte en Plopsaland zijn
belangrijke trekpleisters. In Coevorden is het aandeel directe en afgeleide toeristisch-recreatieve werkgelegenheid 24,7% van
de totale werkgelegenheid in Coevorden.
In de recreatiesector wordt het onderscheidend vermogen steeds belangrijker voor zowel dag- als verblijfsrecreatie. Er zit
vooral groei in het glamping-segment en in de luxere en bijzondere overnachtingsaccommodaties. Het aantal overnachtingen
neemt in algemene zin als jaar op jaar toe. Coevorden heeft het hoogste aantal toeristische overnachtingen van heel Drenthe.
De recreatieve druk op het landelijk gebied en op de natuur neemt daardoor ook toe. In de natuursector wordt gezocht naar
mogelijkheden om rustgebieden te creëren en de biodiversiteit in stand te houden en te versterken. Daarnaast wordt er ingespeeld op enerzijds de behoefte aan gemakkelijk natuurbezoek en anderzijds de vraag naar back-to-basic en pionieren in de
natuur.
Voor het landelijk gebied speelt daarnaast de zoektocht en ruimtevraag voor het robuust maken van het watersysteem om
op klimaatverandering voorbereid te zijn. Periodes van langdurige droogte en extreme neerslag zullen vaker voorkomen. Dat
heeft gevolgen voor de gewassen en de natuur.
Tot slot wordt ook nadrukkelijk naar het landelijk gebied gekeken als plek voor vormen van hernieuwbare energie.

BESTAANDE BELEIDSKADERS
De beleidsstukken die hieronder beschreven worden dragen bij aan de ambitie van de gemeente. Ze beschrijven wat we willen
en ze worden daarom expliciet meegenomen in de Omgevingsvisie.
Beleidsagenda vrijetijdseconomie Coevorden
-

Vraaggericht ontwikkelen van een toeristisch-recreatief product door beter in te springen op de wensen van toeristen en recreanten, het kunnen bedienen van de wensen van buitenlandse gasten en het daardoor kunnen bieden
van een divers toeristisch-recreatief product van hoge kwaliteit.

-

Verbinden van het bestaande aanbod en aanwezige kennis tot nieuwe, toegevoegde waarde en innovatief aanbod
voor en van de sector.

-

Beter beleefbaar en zichtbaar maken van de (cultuur)historie en verhalen van de gemeente, zoals de sagen en de
UNESCO-status van het gebied rond de Hondsrug.
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Duurzaamheidsvisie Coevorden
De duurzaamheidsvisie van Coevorden bestaat uit een viertal pijlers. De pijler ‘Groene leefomgeving’ richt zich op klimaatadaptatie in het landelijk gebied. De ambitie van de gemeente Coevorden is dat in 2040 de gemeente klimaatbestendig, groen en
waterrobuust is. De Omgevingsvisie moet helpen om inkleuring te geven aan deze ambitie, samen met en na gesprekken met
inwoners, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Daarbij zet de gemeente in op:
-

Behoud en verbeteren van biodiversiteit en groen in de gemeente Coevorden.

-

Creëren van buffering en infiltratiemogelijkheden van hemelwater in bebouwde omgeving.

-

(Groene) afvalstromen benutten voor duurzame materialen of energieproductie.

In 2040 is de ruimtelijke inrichting van Nederland klimaatbestendig en waterrobuust. Hierdoor zijn we voorbereid op extreem
weer: zowel wateroverlast als langdurige perioden van droogte en hitte.
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AMBITIES EN UITGANGSPUNTEN VOOR DE OMGEVINGSVISIE
De ontwikkelingen in de agrarische sector, de ruimtevraag voor het klimaatbestendig maken van het landelijk gebied en voor
de verduurzaming van onze energie maken dat het landelijk gebied aan de vooravond staat van verandering. Voor ons als
gemeente is het van het grootste belang dat deze veranderingen rekenschap geven van en verder bouwen aan de kwaliteiten
van ons landelijk gebied. Omdat de opgaven in het landelijk gebied zo complex zijn, vraagt het om regie en overzicht als we ook
de bestaande kwaliteiten willen behouden. Als gemeente zetten we daarom in op een gezamenlijke aanpak van de betrokken
partijen om in samenhang (en niet gestuurd door incidenten) vorm te geven aan de toekomst van het landelijk gebied.

UITGANGSPUNTEN VOOR DE OMGEVINGSVISIE:
+

We willen dat het landelijk gebied zijn eigenheid behoudt. Ontwikkelingen en veranderingen in het landelijk gebied
moeten verder bouwen aan de bestaande landschappelijke kwaliteiten en de biodiversiteit.

+

We werken samen met het waterschap, de agrarische, recreatie- en natuursector aan een landelijk gebied dat toekomstbestendig is. Dat vraagt een gedeelde verantwoordelijkheid en gezamenlijke aanpak van de partijen en dus ook van de
gemeente.

+

We willen dat gebouwde ontwikkelingen samen gaan met ‘groene’ ontwikkelingen, bijvoorbeeld bij nieuwbouw.
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5.3 LEEFBAAR COEVORDEN: SAMEN EN GEZOND VOOR JONG EN OUD
De bevolkingssamenstelling van Coevorden verandert: er wonen steeds minder mensen en de gemiddelde leeftijd van de
inwoners stijgt. Het aandeel kinderen en jongeren in de totale bevolking neemt af. Gezond oud worden wordt steeds belangrijker. Dat vraagt aandacht voor bewegen, voor jong en oud, in een prettige woon- en leefomgeving.
Daarnaast is in Coevorden te zien dat met name in de dorpen de laatste jaren sprake is van huishoudensverdunning: het
aantal bewoners per huishouden wordt kleiner. Doordat meer mensen alleen gaan wonen, kan eenzaamheid op de loer
liggen. Het zorgen voor goede ontmoetingsplekken in de stad en dorpen is daarom belangrijk.
We wonen en leven anders dan weleer. Het internet is een belangrijk middel geworden: om afspraken te regelen, maar ook
om online te winkelen, zowel voor luxe goederen als de dagelijkse boodschappen. Boeken en de krant lezen we tegenwoordig
ook steeds vaker digitaal. De verandering van de bevolkingssamenstelling en de veranderingen van ons (koop)gedrag zorgen
ervoor dat de voorzieningenwens verandert en onze woonwensen veranderen. Hoe zorgen we ervoor dat onze kernen zijn
toegerust op deze veranderingen?

BESTAANDE BELEIDSKADERS
De beleidsstukken die hieronder beschreven worden dragen bij aan de ambitie van de gemeente. Ze beschrijven wat we willen
en ze worden daarom expliciet meegenomen in de Omgevingsvisie.
Hier wil je wonen - Woonvisie 2017-2022
De gemeente heeft in haar woonvisie ambities geformuleerd toegespitst op een viertal thema’s. Deze ambities en thema’s zijn
hieronder toegelicht.
Thema 1: Kwaliteit van wonen
We willen als gemeente een plancapaciteit die niet alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief aansluit bij de woonbehoefte voor
de langere termijn. Hierbij hebben we meer focus op de aanpak van de bestaande woningvoorraad en de kwaliteit hiervan
dan op de kwantitatieve toevoeging van woningen. De kwaliteit van de nieuwe woningbouwplannen staat voorop, om dit te
waarborgen zullen we dan ook de plannen die hier niet aan voldoen, deprogrammeren. Wij gaan, zoals gezegd, dan ook over
tot het deprogrammeren van circa 650 woningen.
Thema 2: Langer thuis wonen
De visie op het sociaal domein is ‘optimale participatie van de inwoners in onze gemeente op het gebied van zorg, welzijn
en de arbeidsmarkt’. De ‘Kracht van Coevorden’ beschrijft deze visie. Deze visie is voor de komende jaren onze basis en het
uitgangspunt van het integraal beleidsplan sociaal domein ‘Samen Krachtig’, dat medio 2017 in concept verschenen is. In dit
beleidsplan staan de pijlers meetellen en meedoen, voorkomen, samenwerken, dichtbij en innovatie centraal.
Thema 3: Wonen als maatwerk
Wij willen als gemeente de meest kwetsbare doelgroepen ondersteunen. De aanwezigheid van een voldoende geschikt
woningaanbod is hierbij een vereiste. We willen de druk in buurten met een relatief hogere instroom van kwetsbare doelgroepen kunnen beperken om sociale problematiek te voorkomen. Daarnaast willen we inzetten op een goede begeleiding van
deze groepen. Hierin moet duidelijk zijn wie welke taak of rol heeft. Binnen dit kader hebben we ook aandacht voor bewoners
waarvoor in redelijkheid geen oplossingen meer te vinden zijn in het reguliere woonaanbod, bijvoorbeeld omdat zij daarvoor
te veel overlast in de omgeving veroorzaken.
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Thema 4: Betaalbaar wonen
Wij zetten in op betaalbaar wonen door te zorgen voor voldoende en betaalbare woningen voor inwoners die een beperkt
inkomen hebben. Wij doen dit in eerste aanleg door hierover goede afspraken te maken met de woningbouwcorporaties. En
verder door minima binnen onze gemeente te ondersteunen, zoals omschreven in het beleidskader ondersteuning minima.
Hiermee zorgen we er voor dat ze mee kunnen doen in de samenleving en toegang hebben tot de hulp en ondersteuning die
ze nodig hebben.
Samen krachtig – Beleidsplan Sociaal Domein 2017 - 2020
De vijf pijlers uit De Kracht van Coevorden zijn eigen kracht, preventie, gebiedsgerichte aanpak, integraliteit en financieel toekomstbestendig. Deze pijlers komen terug in dit beleidsplan, als meedoen en meetellen, voorkomen, samenwerken, dichtbij
en innovatie. Meetellen en meedoen is de eerste pijler, omdat dat ons belangrijkste doel is. De andere onderwerpen helpen
om het meetellen en meedoen werkelijkheid te laten worden.
Meetellen en meedoen
Iedereen telt mee. We nemen elke inwoner serieus. We staan naast de inwoner en luisteren naar wat hij zelf belangrijk vindt
en zelf kan doen. Dat betekent niet altijd dat iedereen precies krijgt wat hij wil. We gaan wel zoveel mogelijk uit van wat een
inwoner goed en normaal vindt, in plaats van dat we onze standaard aan hem opleggen.
Voorkomen
Problemen die we kunnen voorkomen, hoeven we niet op te lossen. Het klinkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet altijd.
We kunnen nooit alles voorkomen, maar wel meer. Als we bijvoorbeeld samen met onze partners inzetten op een gezonde
leefstijl, dan kunnen we klachten in de toekomst voorkomen. En als we de kennis van de hulpverleners vergroten om signalen
eerder op te pikken, dan kunnen we ervoor zorgen dat een probleem niet groter wordt.
Samenwerken
Wij zijn er voor alle inwoners van de gemeente Coevorden. Iedereen kan met vragen op het gebied van zorg, welzijn en werk en
inkomen bij ons en onze partners terecht. Het maakt niet uit waar én bij wie binnen het sociaal domein je je verhaal doet. Het
je één, misschien twee keer je verhaal gedaan dan moet dat genoeg zijn. Er hoeft dan nog geen oplossing te zijn, maar iemand
weet wel wie hem gaat helpen met zijn vraag.
Dichtbij
Inwoners benaderen we persoonlijk en we luisteren met aandacht. Of iemand nu op zoek is naar werk, vragen heeft over de
opvoeding van zijn kinderen of een goed idee heeft voor de wijk of buurt en daarbij graag hulp wil. Dichtbij is het sleutelwoord.
Innovatie
We vinden het belangrijk onszelf steeds te verbeteren. Niet alleen om mee te gaan met onze tijd, maar ook om steeds slimmer
en efficiënter te werken. Dan blijven we inwoners goed ondersteunen.

35

Mobiliteitsplan “Op weg naar duurzame mobiliteit”
In het mobiliteitsplan wordt aan de hand van een aantal thema’s ingegaan op onderwerpen als duurzame mobiliteit, stad en
parkeren, verbetering van de verkeersveiligheid, verkeerseducatie en de bereikbaarheid als dimensie van een goed vestigingsklimaat voor bedrijven in de gemeente Coevorden. Op al deze terreinen is in het mobiliteitsplan de inzet voor de komende
jaren geformuleerd.

AMBITIE EN UITGANGSPUNTEN VOOR DE OMGEVINGSVISIE
Wij willen ons profileren als goede woon- en werkgemeente. In de gemeente Coevorden moet iedereen een passende woning
kunnen krijgen in een prettige woon- en leefomgeving met rust, ruimte, veiligheid en een prima voorzieningenniveau.
Het leefbaar houden van de dorpen en wijken is een van de belangrijkste ambities van de gemeente. Daarom vinden we
het belangrijk dat voor iedereen belangrijke voorzieningen in de buurt beschikbaar blijven. Wij zetten in op zoveel mogelijk
behoud van voorzieningen. We zoeken daarin de samenwerking met de inwoners, ondernemers en onze maatschappelijke
partners. Als gemeente faciliteren we en geven de randvoorwaarden, de inwoners maken uiteindelijk het dorp of de wijk. We
faciliteren daarbij de inwoners in hun eigen ondernemerschap en daadkracht om te kunnen voorzien in dat wat voor hun dorp
of wijk belangrijk is. Daarbij zullen we ons blijven inzetten voor een schone, veilige en nette leefomgeving die de inwoners
uitnodigt om te bewegen en elkaar te ontmoeten.
We zorgen dat de dorpen en wijken er goed uitzien en het onderhoud op orde is. De transparantie van de dorpskernen waar
groen doordringt tot in het centrum moet worden behouden. In de stad Coevorden moet in de binnenstad meer groen worden
toegevoegd. Het toe te voegen groen moet bijdragen aan meer diversiteit.
De opgave voor woningbouw moet rekening houden met de bevolkingsontwikkeling en de maatschappelijke vraag naar
woningen. Nieuwbouw moet gerelateerd zijn aan ingrepen in of aanpassing van de bestaande voorraad aan de veranderende
bevolkingsvraag. De nieuwbouw moet zoveel mogelijk levensloopbestendig zijn. We vinden het van groot belang dat er voor
jongeren, ouderen en andere doelgroepen met een specifieke zorgbehoefte ruimte is om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen in hun eigen dorp of wijk.
De gemeente Coevorden wil veilig en goed bereikbaar zijn voor haar inwoners, bezoekers en werkenden. Naast voldoende
capaciteit gaat het hierbij nadrukkelijk om verkeersveiligheid, robuustheid en uitstraling. Dit geldt voor zowel het vervoer over
de weg, het spoor als het vervoer over het water. Een goede bereikbaarheid (infrastructuur zowel via wegen als datakanalen)
van de diverse voorzieningen, winkels en industrie maakt de gemeente aantrekkelijk voor wonen, ondernemen, economische
ontwikkelingen en de toeristische sector. Zowel met eigen als met openbaar vervoer. Verkeershinder voor de omgeving moet
daarbij zoveel mogelijk worden beperkt.
Omdat de omgeving waar kinderen opgroeien erg belangrijk is, zorgen we dat voorzieningen en hulp in die omgeving beschikbaar is en blijft. Sportverenigingen, scholen en culturele instellingen zijn belangrijke spelers hierin.
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UITGANGSPUNTEN VOOR DE OMGEVINGSVISIE:
+

Als gemeente zijn we faciliterend richting de dorpen en wijken en stimuleren de eigen daadkracht van de dorpen en
wijken.

+

We geven ruimte aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners om met initiatieven te komen die een
bijdrage leveren aan de leefbaarheid.

+

Wij bevorderen en faciliteren processen die samenwerking tussen dorpen en wijken stimuleren en de lokale democratie
bevorderen.

+

We staan als gemeente voor een schone, veilige en gezonde leefomgeving die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten.

+

Als gemeente willen we in de dorpen en wijken functies en bewoners mengen om zo een inclusieve gemeente te zijn
waarin iedereen kan meedoen.

+

Ouderen en andere doelgroepen met een specifieke zorgbehoefte moeten zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen
wonen.

+

We willen voorloper zijn op het gebied van een nieuwe, veilige en gezonde mobiliteit inclusief stimuleren van
voetgangers en fietsverkeer boven gemotoriseerd verkeer, restrictieve parkeernormen en veel laadpunten.

5.4 BRUISEND COEVORDEN: BELEVEN EN ONDERNEMEN
Coevorden ligt in een regio die in beweging is. Vol bedrijvigheid en economisch steeds sterker. Wij lopen voorop met onze specialistische en hoogwaardige logistieke- en maakindustrie. Wij zijn een industriële topregio met excellent vakmanschap. Het
hebben van voldoende en goed opgeleide mensen is een uitdaging, maar door samen te werken met het onderwijs, bedrijven
en onze buurgemeenten werken we aan de excellente vakmensen van de toekomst.
Toerisme en recreatie is een belangrijke economische pijler voor de gemeente Coevorden. Bijna 30% van alle overnachtingen
en 40% van alle dagtochten in de provincie Drenthe vinden in Zuidoost Drenthe plaats en bezoekers geven geld uit tijdens hun
verblijf. Het is een arbeidsintensieve sector die goed is voor maar liefst 7.000 banen in Zuidoost Drenthe. De vooruitzichten
van de sector zijn goed en de regionale economie is sterk gebaat bij verdere toename van bestedingen via dagtochten en
overnachtingen. Een toename van bestedingen door bezoekers leidt direct en indirect tot meer banen (zowel laag- als hooggeschoold) en tot vergroting van de leefbaarheid doordat er meer draagvlak voor deze voorzieningen is.
De stad Coevorden is een aantrekkelijke stad voor bezoekers. Om deze aantrekkelijkheid te vergoten is een opwaardering
nodig van de (historische) kwaliteiten van Coevorden. De afgelopen jaren is er al flink geïnvesteerd in de stad. Ondanks deze
investeringen is het aantal bezoekers afgenomen. Ook het aantal winkels is verder gedaald met leegstand als gevolg. Daarom
is besloten om het winkelcentrum compacter te maken en de binnenstad te vitaliseren. De gemeente heeft de komende jaren
een aantal projecten geformuleerd om de stad om te vormen van winkelstad naar bezoekersstad.
Als trimodaal centrum (weg, spoor en water) in de regio Zuidoost Drenthe heeft Coevorden goede op- en overslagmogelijkheden voor de transportsector. Om de positie van Coevorden op dit gebied verder uit te bouwen is een verbetering van de
spoorlijn naar Duitsland en de vaarverbinding naar Twente nodig en een verbetering van de E233 in Duitsland. Om de logistieke draaischijf naar het oosten verder in te kunnen vullen, werken we samen in BADEC (BusinessAssociation Dryport Emmen
Coevorden). Doel is om de strategische ligging tussen Rotterdam en Hamburg beter benutten.
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Met een verwachte groei van 1,5 % is zuidoost Drenthe echter nog steeds de minst presterende regio van het land. Gezien de
schaal van Coevorden is samen optrekken met anderen belangrijk, van regionaal tot internationaal niveau. Er wordt samengewerkt met buurgemeenten in Dutch Techzone, maar ook in Noord-Nederlands verband met SNN, SER en NOM en NFTA
(Netherlands Foreign Investment Agency). Op het gebied van arbeidsmarkt wordt samengewerkt in de Arbeidsmarktregio
Drenthe. Grensoverschrijdend wordt samengewerkt op het Europark, en is Coevorden actief lid in van Eems Dollard Regio en
Euregio.”
Het lage opleidingsniveau is een zorgpunt, te meer omdat de technologische ontwikkelingen relatief grotere gevolgen hebben voor MBO-opgeleiden dan voor HBO- en WO- opgeleiden. Deloitte becijferde in 2014 dat 42,3% van de huidige MBO-ers
wordt opgeleid voor werk dat in potentie over 10 à 20 jaar niet meer bestaat. De uitdaging voor Zuidoost Drenthe is dan ook
verhoging van de participatiegraad en verbetering van het opleidingsniveau. De Drentse arbeidsmarkt is de ruimste van het
land, maar ook hier stijgt het aantal vacatures fors”.
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BESTAANDE BELEIDSKADERS
De beleidsstukken die hieronder beschreven worden dragen bij aan de ambitie van de gemeente. Ze beschrijven wat we willen
en ze worden daarom expliciet meegenomen in de Omgevingsvisie.
Coevorden Onderneemt - Economische visie en dynamische werkagenda
De ambitie van de economische visie ligt feitelijk al besloten in de titel: Coevorden onderneemt. Dit mag worden uitgelegd
als een belofte dat de gemeente een actief beleid blijft voeren voor een gezond vestigingsklimaat en daarin samen optrekt
met stakeholders. Onze gezamenlijke ambitie hebben we samengevat als ‘Zorgen voor een optimaal ondernemersklimaat en
creëren van een omgeving waarin het prettig ondernemen en werken is’.
De rol van de gemeente gaat echter niet verder dan het scheppen van voorwaarden en hier en daar de regie pakken of
stimulerende maatregelen nemen. De hoofdrolspelers van de regionale economie zijn uiteraard de ondernemers zelf. En
direct hierop volgend het onderwijs zelf, want goede opleidingen en kennisontwikkeling zijn van doorslaggevend belang. De
titel ‘Coevorden onderneemt’ is daarom vooral ook een oproep, om gezamenlijk – overheid, ondernemers en onderwijs – de
uitdaging op te pakken om de regionale economie structureel te versterken. Ieder in z’n eigen rol, maar wel op elkaar
afgestemd.
In de visie heeft de gemeente een SWOT analyse gemaakt van de economie:

Toekomstvisie centrum Coevorden
De uitdaging voor het centrum van Coevorden is om, vanuit de negatieve tendens, naar een samenhangend positief en reëel
toekomstbeeld te komen. Hierbij wordt gestreefd naar:
-

het centrum als centrale ontmoetingsplek: een levendig en voor de lokale bevolking relevant centrumgebied, waar
men regelmatig moet zijn en wil zijn;
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-

beleving verhaal van Coevorden: een voor toeristische bezoekers aantrekkelijk centrumgebied, waar historie,
(nieuwe) ambachtelijkheid en kwaliteit beleefd worden.

AMBITIE EN UITGANGSPUNTEN VOOR DE OMGEVINGSVISIE
De ambitie van Coevorden is zorgen voor een optimaal ondernemersklimaat en het creëren van een omgeving waar het
prettig wonen en werken is. Daarbij vinden we de samenwerking met onderwijs en met de buurgemeenten binnen de Dutch
Tech Zone belangrijk. De gezamenlijke inzet is gericht op de beschikbaarheid van voldoende en goed opgeleid personeel, het
verbeteren van het ondernemersklimaat en vergroting van kennis en innovatiekracht bij bedrijven.
We willen in de gemeente bedrijventerreinen die goed gefaciliteerd zijn voor de gevestigde bedrijven en interessant voor
nieuwkomers. vormgegeven. De gemeente Coevorden streeft daarbij naar een klimaatbewuste industrie.

UITGANGSPUNTEN VOOR DE OMGEVINGSVISIE:
+

De historische elementen en structuren van Coevorden beter herkenbaar en te beleven maken door toeristische
activiteiten en informatievoorziening.

+

We willen de stad Coevorden aantrekkelijker maken voor bewoners en bezoekers.

+

We zetten in eerste instantie in op revitalisering van bedrijventerreinen en niet op de ontwikkeling van nieuwe terreinen.
In regionaal perspectief denken we vooruit en kijken we met de DTZ partners naar de mogelijkheden van
bedrijventerreinontwikkeling aan de A37.

+

In de stad Coevorden willen we een centrumgebied met een gezond vestigingsklimaat voor commerciële en
niet-commerciële publieksgerichte functies gekoppeld aan de (historische) kwaliteiten van de stad. Aan de Markt is een
concentratie en toename van horeca en terrassen gewenst. Dit vergroot de beleving en de aantrekkelijkheid van de
binnenstad.

+

Als gemeente hebben we in algemene zin de ambitie om de kwaliteiten van onze fysieke leefomgeving te behouden en
waar mogelijk te verbeteren. Er zijn volop mogelijkheden voor toerisme, het vestigen van (kleinere en duurzame) bedrijven.
Er is aandacht voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid, recreatie, wonen en landbouw.

+

We willen de aantrekkelijkheid van de gemeente voor bezoekers meer uitdragen en versterken, zonder dat dit ten koste
gaat van natuur, landschap, cultuurhistorie en de belangen van de inwoners.
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6

PROCES INITIATIEVEN

De Omgevingswet zegt over participatie: ‘het in een vroegtijdig stadium betrekken van belanghebbenden [...] bij het proces van
de besluitvorming over een project of activiteit’. Met belanghebbenden bedoelt de wet inwoners, vertegenwoordigers van
bedrijven, professionals van maatschappelijke organisaties en bestuurders van overheden. Het gaat dus niet zozeer of alleen
om inspraak achteraf maar zeker ook om beginspraak. Vanaf het initiatief en de verkennende fase is het van belang inbreng
en gesprek te organiseren.
Het betrekken van belanghebbenden is op twee manieren onderwerp van gesprek. Als eerste bij het maken van de
Omgevingsvisie zelf. De totstandkoming van de visie vindt in overleg met de samenleving plaats. Het volgende hoofdstuk beschrijft de opzet van dit proces. Het gaat echter ook om het proces rond concrete initiatieven die afwijken van het Omgevingsplan. Voor deze initiatieven is de Omgevingsvisie het toetsingskader. Dit gaat over de inhoud maar ook over de processtappen.
De visie geeft op beide vlakken houvast. Onderstaand wordt dat nader toegelicht en uitgewerkt.
In paragraaf 2.2 is aangegeven dat wij het initiatief centraal zetten. Dat betekent dat we uitgaan van een ja, mits-insteek zoals
ook in de Omgevingswet verwoord. In onze Omgevingsvisie zullen we een proceswijzer opnemen over hoe we met initiatieven
omgaan en hoe daarin de inspraak en beginspraak van belanghebbenden een plek zal krijgen.
Op voorhand willen we alvast het volgende meegeven. Wij vinden het van belang dat initiatiefnemers vroegtijdig in gesprek
gaan met belanghebbenden. Dit vroegtijdige gesprek biedt de kans en de gelegenheid om van gedachten te wisselen met
elkaar en om te bekijken of het initiatief zo nodig kan worden aangepast om bezwaren van belanghebbenden weg te nemen
of koppelkansen te verzilveren. Uiteraard blijft er naast deze ‘beginspraak’ altijd de formele inspraakprocedure.
Als gemeente zullen we bij de vergunningverlening wegen en beoordelen in hoeverre het participatieproces is verlopen
volgens de in de proceswijzer opgenomen stappen. Afhankelijk van de ruimtelijke procedure zal het college van B&W en/of
de gemeenteraad het initiatief afwegen en bekijken in hoeverre sprake is van een ‘evenwichtige toedeling van functies’, in
hoeverre het initiatief past binnen de kaders van de Omgevingsvisie en in hoeverre het proces is verlopen conform de
proceswijzer die bij de Omgevingsvisie opgenomen zal worden. Het college of de raad zal in haar afwegingen het initiatief
leggen naast het algemeen belang waar ze voor staat. Dat betekent dus nadrukkelijk niet dat als veel omwonenden het oneens
zijn met het initiatief, het plan daarmee geen doorgang kan vinden. Als het algemeen belang dusdanig zwaarwegend is, kan
een college van B&W of de gemeenteraad alsnog besluiten medewerking te verlenen aan een initiatief (mits het proces goed
is doorlopen en het initiatief voldoet aan alle kaders) ondanks de publieke opinie.
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7

PLAN VAN AANPAK PARTICIPATIE OMGEVINGSVISIE

7.1 DOEL
De Omgevingsvisie dient participatief tot stand te komen; samen met alle betrokkenen binnen en buiten het gemeentehuis.
Het is zaak de best passende participatievorm voor Coevorden te kiezen. Passend bij de geleerde lessen en lopende processen
en aanpak. En in lijn met de op te stellen gemeentelijk visie op participatie.
Specifiek vanuit de Omgevingsvisie is een aantal uitgangspunten geformuleerd;
-

Doel van het proces is in ieder geval om de dorpsgemeenschappen, inwoners, ondernemers en (maatschappelijke)
organisaties mee koers te laten bepalen voor de eigen leefomgeving. Niet ‘wat hadden we graag allemaal gehad
willen hebben’, maar ‘hoe zien we onze toekomst gelet op wat er op ons af komt in de komende jaren’ en ‘hoe kunnen
we zelf, in samenspraak met de gemeente, vorm en inhoud geven aan onze woon-, werk- en leefomgeving?’
Kort gezegd: kennis verbreden en inhoud focussen voor de Omgevingsvisie.

-

Het proces moet aansluiten op lopende processen en gesprekken. Coevorden is heel actief in gesprek met de
inwoners. Dit vraagt niet om herhaling maar om aanvulling.

-

De beschikbare tijd is beperkt maar de kwaliteit staat voorop.

-

In de keuze van de middelen wordt ingezet op het bereiken van een zo groot mogelijke groep met extra focus op de
moeilijk bereikbaren zoals jongeren.

-

De ‘interne participatie’ betrekt collega’s en bestuurders bij de te maken keuzes en te zetten stappen tijdens het
opstellen van de Omgevingsvisie.

7.2 RESULTAAT
Het resultaat van het gesprek over de totstandkoming van de Omgevingsvisie moet in ieder geval zijn dat;
-

de inwoners weten van het wie, wat, hoe en waarom van de Omgevingsvisie Coevorden;

-

inwoners en de stakeholders, organisaties, verenigingen en andere partners kennis en inbreng hebben kunnen
leveren;

-

de collega’s kennis en inbreng hebben kunnen leveren;

-

bij alle betrokkenen draagvlak bestaat voor de Omgevingsvisie, de te maken keuzes en het vervolgproces.

7.3 HOE PAKKEN WE DAT AAN?
Het processchema op de volgende pagina doet een voorstel voor het participatietraject. Het maakt een onderverdeling in
doelgroepen, de intensiteit van betrokkenheid en doet voorstellen voor de middelen die daarbij inzetbaar zijn.
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De buitenste ring van MEEWETEN beschrijft de minst intensieve informatievoorziening. Dit stelt een ieder op de hoogte van
het wie, wat, hoe en waarom van de Omgevingsvisie Coevorden. Het bereik is breed, het betreft met name zenden van informatie en het prikkelen van eventuele belangstelling voor een stap meer. Middelen zijn een website, social media en algemene
gemeentelijke berichtgeving (infographic of advertenties).
Hier zetten we als gemeente flink op in. We willen dat iedereen op de hoogte is en zich welkom voelt om mee te denken als
ze dat willen.
De ring van MEEDENKEN gaat een stap verder. Op de kant van het verdiepen van kennis worden collega’s, externe experts,
partners en organisaties bevraagd om het verdiepen van de beschikbare kennis. Middelen zijn kennissessies voor een compacte projectgroep en groep van externe partners.
Het gaat hierbij om vervolgstappen op de ingeslagen weg bij het maken van het hoofdlijnendocument.
Voor het maken van keuzes over het MEEDENKEN van inwoners en dorpen over hun woongebied en woonomgeving is een
aandachtspunt de intensiteit van de inzet richting inwoners en dorpen. De aanname is dat dorpen en inwoners al goed in
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gesprek zijn met de gemeente, de gezamenlijke aandachtspunten in beeld zijn en een dorpsagenda of –visie de koers voor
de komende tijd vast heeft gelegd en van prioriteiten voorziet. De aanname in het verlengde daarvan is dat de inwoners niet
zozeer geïnteresseerd zijn in de Omgevingsvisie op zich of in het strategische doel daarvan. Dit vraagt om een vorm van gesprek waarin met name bevestigd of aangevuld wordt; hebben we alles in beeld of missen we nog iets? Het betekent ook dat
de verwachting over de bereidheid om mee te doen (de meest intensieve stap) beperkt is.
We willen alle inwoners de kans geven te reageren via een website met reactiemogelijkheid. Twee vragen staan daarbij centraal. Wat is van waarde in Coevorden of in jouw dorp of buurt en vraagt om behoud en versterking? En wat vraagt actie? Dit
geeft input voor de waardenkaart en wellicht voor de ambitie.
Daarnaast zullen we naar de dorpen gaan met de omgevingsvisiefoodtruck om aan te sluiten bij markten en bestaande evenementen om daar het gesprek met inwoners aan te gaan. Daarbij zal ook de Waardenkaart een belangrijke rol spelen.
Ook stellen we voor de ouderen en jongeren gericht te benaderen. Jongeren door een programma een middelbare school en
een basisschool gericht op interesse in de lokale democratie en ophalen wat de gemeente aantrekkelijk maakt voor jongeren:
wat waardeer je in je woon- en leefomgeving? Wat zorgt er voor dat je ook als je 30 bent in Coevorden wilt wonen?
Het gesprek met de ouderen kijkt vaak terug. Wat kun je nu nog steeds waarderen aan het dorp waar je woont? Wat wordt
gemist, is veranderd (positief of negatief)? Wat zou je als advies aan de gemeente geven zodat nieuwe ouderen ook goed kunnen wonen in Coevorden?
De ring van MEEDOEN gaat over de meest intensieve vorm. Omdat we verwachten dat de bereidheid om mee te doen niet
heel groot is onder de inwoners is het organiseren van bijvoorbeeld een Omgevingsfestival minder geschikt als middel. Mocht
in de loop van het proces blijken dat onze aanname niet klopt en de bereidheid groot is, dan bekijken we vanzelfsprekend hoe
we het meedoen kunnen invullen.
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