Omgevingsvisie

Week van de Leefomgeving

INTERVIEW

Aan het woord: Annelies Boonman, projectleider Omgevingswet
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Woord vooraf
over informeren en hoe u kunt laten weten
wat u belangrijk vindt in uw leefomgeving.
NOG ÉÉN JAAR EN ÉÉN DAG
En dan is de Omgevingswet een feit. Dit is
een omvangrijke wet waar u in meer of mindere mate iets van gaat merken. De essentie
van de nieuwe wet is namelijk dat inwoners,
organisaties en bedrijven een veel grotere
rol krijgen bij de besluitvorming over plannen, visies en projecten. Verderop op deze
pagina’s staan wij stil bij de rol van de Omgevingsvisie in deze wet. Want die Omgevingsvisie wordt straks heel belangrijk.
CO-CREATIE
De komst van de Omgevingswet verandert
de verhouding tussen overheid en inwoners.
Waar de gemeente van oudsher gewend is
te dirigeren en te initiëren, krijgt u straks een
belangrijke stem bij het inrichten van de fysieke ruimte. Co-creatie dus, want de leefomgeving is van ons allemaal, zo is de gedachte.
Beste inwoners van Putten,
Deze week is het de ‘Week van de Leefomgeving’. En die staat in het teken van de Omgevingswet én de Omgevingsvisie Putten 2040.
Op deze pagina’s leest u waarom wij u hier-

VERANDERINGEN VRAGEN OM GEWENNING, OOK DE POSITIEVE
Dat is voor de Omgevingswet niet anders.
Zonder het nadrukkelijk te benoemen werken wij daarom af en toe al in de geest van
de Omgevingswet. Als voorbeeld noem ik
Putten-Zuid. U heeft heel concreet kunnen
meedenken over de identiteit, het karakter
en de naam van de nieuwe woonwijk.
OMGEVINGSVISIE GAAT BEPALEN WAT
STRAKS MÁG
In de Omgevingsvisie Putten 2040 wordt op
hoofdlijnen bepaald ‘wat mag’ op het gebied
van wonen, werken, recreëren en ondernemen. Dat maakt de Omgevingsvisie één van
de belangrijkste, zo niet hét belangrijkste,
onderdeel van de Omgevingswet. Op dit
moment zijn wij druk met het opstellen van
deze visie. Dat doen wij niet alleen. Wij voe-

ren deze week verkennende gesprekken met
de politiek, andere overheden en het maatschappelijk middenveld over de toekomst
van Putten.
OOK U KUNT MET ONS MEEDENKEN
Hoe? Door de vragenlijst in te vullen op onze
website. Ik realiseer me dat 2040 nog best
ver weg ligt in de tijd. Toch heeft het wel degelijk zin als u nu van u laat horen. Met de
Omgevingsvisie wordt de koers voor Putten
uitgestippeld. Als uw initiatief past binnen de
Omgevingsvisie en bijdraagt aan de daarin
gestelde doelen, vergroot dit de kans dat uw
initiatief gerealiseerd kan worden.
Ik nodig u uit de vragenlijst in te vullen. Alvast hartelijk bedankt voor het delen van uw
kijk op Putten in het jaar 2040.
Ewoud ’t Jong,
wethouder Project Omgevingswet

DENK MEE, PRAAT MEE
Ā www.putten.nl/putten2040
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OMMEZWAAI IN DE VERHOUDINGEN
Zoals gezegd, de invoering van de Omgevingswet zorgt voor een ommezwaai in de
verhoudingen tussen de gemeente(raad),
ondernemers en individuele inwoners. Het

is daarom belangrijk dat er een gedragsverandering ontstaat. Bij ons allemaal. Bestuurders en ambtenaren moeten een open blik
hebben op de leefomgeving in zijn geheel.
En welwillend kijken naar initiatieven van
buitenaf. Van onze inwoners worden ideeën
en plannen verwacht. Kortom, een meer actieve houding.
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De Omgevingswet; wij krijgen er bijna
allemaal mee te maken

2 0 4

Stelling

Hoogbouw in onze wijken
is een goed idee om het
buitengebied ‘open’ te
houden.
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In Putten is parkeren
gratis. Ook in 2040?
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Nederland is een land van regels en wetten.
De Mijnwet uit 1810 was de eerste wet gericht
op onze leefomgeving. Sindsdien zijn er een
heleboel wetten en vele tientallen maatregelen bijgekomen. Veel inwoners en ondernemers zien door de bomen het bos niet meer.
Ook voor ambtenaren is het vaak zoeken in
het oerwoud van regels en bepalingen. Dat
moet dus eenvoudiger en beter. Dat is het
doel van de Omgevingswet.
De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt
de regels voor de woon- en leefomgeving. Inwoners, ondernemers en overheden kunnen
straks snel zien wat er mag in de leefomgeving. Iedereen krijgt namelijk toegang tot één
digitaal Omgevingsloket. Hierdoor wordt het
makkelijker om ruimtelijke projecten te starten, zoals het aanvragen van een vergunning.
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SAMENHANG, MAATWERK, SNELLE
BESLUITVORMING
De Omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen
van de fysieke leefomgeving. De nieuwe wet
zorgt voor:
- minder regels en meer overzicht;
- een samenhangende aanpak van de leefomgeving;
- meer ruimte voor initiatieven en lokaal
maatwerk;
- betere en snellere besluitvorming.
Daarnaast wordt participatie bevorderd. Bijvoorbeeld door inwoners en ondernemers
zo goed mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van de leefomgeving. Vertrouwen is
hierbij het uitgangspunt.
WIE KRIJGT ERMEE TE MAKEN?
Alle inwoners, ondernemers en initiatiefnemers die activiteiten in de fysieke leefomgeving willen uitvoeren. Denk aan een uitbouw
aan een woning of het kappen van een boom.
Of aan woningbouw op oude bedrijventerreinen of de bouw van windmolenparken.
WAT BETEKENT DIT IN DE PRAKTIJK?
Door de nieuwe wet krijgen initiatiefnemers
meer invloed op hun omgeving. U kunt in één
oogopslag zien welke regels er gelden in uw
buurt. Aanvragen voor een vergunning worden in één keer bij alle betrokken overheden
getoetst. Via het Omgevingsloket kunt u straks
een vergunningaanvraag of melding indienen.
Duidelijke stappen en vragenbomen leiden u
door dit proces. Als initiatiefnemer heeft u zelf
de verantwoordelijkheid om belanghebbenden te informeren en te betrekken.

“

Door de nieuwe wet krijgt
u meer invloed op de omgeving waarin u woont, werkt
en uw vrije tijd doorbrengt.
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Putten is een aantrekkelijke plek voor nieuwe
bedrijven.
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www.putten.nl/putten2040

Onder aanvoering van projectleider Annelies Boonman zijn de mensen op het gemeentehuis druk bezig om Putten ‘Omgevingswetproof’ te maken. Boonman geeft u
een inkijkje in wat de invoering van de Omgevingswet zoal betekent voor de gemeente
Putten.
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Vraag

Moeten er meer betaalbare woningen komen om
de gemeente niet te laten
vergrijzen?
NEE

DENK MEE, PRAAT MEE
www.putten.nl/putten2040

Wij betrekken inwoners en ondernemers vooral werkenderwijs bij de nieuwe wet. Aan de hand van concrete projecten.
Zo’n praktische aanpak past bij Putten.”

WAT IS DE IMPACT VAN DE OMGEVINGSWET VOOR DE GEMEENTE PUTTEN?
“Het is allereerst een enorme klus. De invoering van de Omgevingswet heeft net zoveel
impact op ons werk als de eerdere decentralisaties binnen het sociaal domein. Mogelijk
nog wel meer. Want de Omgevingswet raakt
het dagelijks werk van bijna iedere ambtenaar.”
BIJNA IEDEREEN OP HET GEMEENTEHUIS
KRIJGT HIERMEE TE MAKEN?
“Ja, absoluut. Dit is niet iets van een projectleider, enkele medewerkers of één afdeling. De komst van de Omgevingswet raakt
bijna alles disciplines. Denk aan ruimtelijke
ordening, vergunningen, samenleving. En
ook ICT, dienstverlening en communicatie.

Het is dus super belangrijk dat wij er samen
de schouders onder zetten. Het is echt een
uitdaging, maar wel een hele leuke. Want ik
geloof in het principe ‘samen sterk’.”
WAT VERANDERT ER VOOR INWONERS EN
ONDERNEMERS?
“Het misschien wel belangrijkste kenmerk van
de nieuwe wet is dat inwoners, organisaties en
bedrijven een veel grotere rol krijgen bij de besluitvorming over plannen, visies en projecten.
Een van de doelen van de Omgevingswet is
inwoners en bedrijven meer en vooral beter en
eerder te betrekken bij ruimtelijke projecten.”
HOE GAAT DE GEMEENTE DIT AANPAKKEN?
“Wij hebben ervoor gekozen om inwoners en
ondernemers vooral ‘werkenderwijs’ te be-

trekken bij de nieuwe wet. Stukje bij beetje.
Wij zijn daar al op aan het voorsorteren aan
de hand van concrete projecten. Wij vragen
van initiatiefnemers hoe de omgeving over
hun plannen denkt. Zoals bij de verplaatsing
van de Aldi naar de Enghuusweg. Daar reageerde de buurt positief op. Als de gemeente initiatiefnemer is, betrekken wij op onze
beurt ook de omgeving. Zoals bij Putten-Zuid
het geval was. Deze praktische aanpak past
goed bij de manier waarop wij de zaken in
Putten doorgaans aanpakken.”
P U T T E

OMGEVINGSVISIE PUTTEN 2040

Putten bereidt zich met de Omgevingsvisie voor
op de Omgevingswet
In Putten zijn wij achter de schermen al enige
tijd bezig ons voor te bereiden op de Omgevingswet. Dat is belangrijk, want de komst
van de Omgevingswet betekent nogal wat.
Het stelsel van alle ruimtelijke regels wordt
helemaal herzien. Dit vraagt om een andere
werk- en denkwijze van ons als gemeente.
Maar ook van andere overheden, inwoners
en ondernemers. Er zijn straks minder regels die bovendien overzichtelijker zijn. Uw
initiatief staat straks centraal in plaats van
de vraag: mag het wel?
OMGEVINGSVISIE: KOERSBEPALEND
Eén van de belangrijkste onderdelen van
de Omgevingswet is de Omgevingsvisie.
De Omgevingsvisie moet in 2024 klaar zijn.
Maar wij willen deze voor Putten al eerder
klaar hebben. Dit om de overgangsperiode
van de huidige naar de nieuwe wetgeving
zo kort mogelijk te houden.

“

De Omgevingsvisie gaat
helder aangeven waar
Putten naar toe wil.

Aangenaam
wonen

JA

Ondernemend

“

Bij het maken van de Omgevingsvisie betrekken wij de politiek, onze ketenpartners
(provincie, waterschap etc.), het maatschappelijk middenveld (ondernemers, verenigingen etc.) en de inwoners. Samen evalueren
wij het huidige beleid. Wat werkte wel? Wat
niet? Welke keuzes zijn nodig voor de toekomst? Dat is belangrijke basisinformatie
voor de Omgevingsvisie Putten 2040.
In de Omgevingsvisie Putten 2040 zet de gemeente Putten samen met haar inwoners,
lokale partners en ondernemers een samenhangende koers uit naar de toekomst.
Gericht op de fysieke leefomgeving. De bestaande kwaliteiten vormen daarbij het vertrekpunt. Deze visie moet helder aangeven
waar de gemeente Putten naar toe wil. Zo
kan de positie bepaald worden en – waar

werken
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Het bosgebied moet beter
beschermd worden.

energie
wonen

infrastructuur
water
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landschap

recreatie

cultuurhistorie

voorzieningen

speerpunten voor de toekomst te staan.
Daarom is het belangrijk dat u uw mening
geeft over deze keuzes.

fysieke leefomgeving
sociale leefomgeving
mantelzorg

sociale cohesie

vergrijzing
vrijwilligerswerk
participatie

leefbaarheid

maatschappelijke
betrokkenheid

De Omgevingsvisie moet helder aangeven waar Putten naar toe wil op het gebied van de
fysieke en sociale leefomgeving.

dat nodig is – stelling worden genomen. De
Omgevingsvisie is daarbij de kapstok voor
het toekomstig beleid en initiatieven.
Op dit moment werken wij aan de Omgevingsvisie Putten 2040: een wervend verhaal dat straks door alle partijen die hieraan
meewerken wordt gedeeld. Het verhaal bevat een beeld van de toekomst van Putten.
Die toekomst bepalen wij samen: inwoners,
ondernemers en gemeente. Kortom: de Omgevingsvisie wordt hét inspiratiedocument
voor de ontwikkeling van Putten van nu tot
2040. Tegelijk is het straks een beoordelings-

DENK MEE, PRAAT MEE
www.putten.nl/putten2040

kader voor projecten en initiatieven van inwoners, ondernemers en de gemeente.
WAAROM IS DE OMGEVINGSVISIE
BELANGRIJK VOOR MIJ?
De Omgevingsvisie gaat over de toekomst
van uw eigen leefomgeving. En daar kunt u
invloed op uitoefenen. Vindt u het bijvoorbeeld belangrijk dat er voldoende woningen
worden gebouwd? Of dat er aandacht is
voor duurzaamheid? Om voor elkaar te krijgen wat wij met elkaar willen in 2040, moeten wij nu al belangrijke keuzes maken. In
de Omgevingsvisie Putten 2040 komen deze

IK WIL MIJN MENING GEVEN. HOE DOE IK
DAT?
Op de website www.putten.nl/putten2040
hebben wij een vragenlijst voor u klaargezet. Door te reageren op stellingen, meerkeuzevragen en open vragen laat u ons
weten wat uw ideeën zijn. Ook kunt u uw
mening op verschillende plekken in de vragenlijst zelf toelichten. Voor de goede orde:
de stellingen die wij u voorleggen zijn géén
standpunten van de gemeente. Ze zijn bedoeld om te peilen hoe u over bepaalde
zaken denkt. Uw antwoorden zijn voor ons
een waardevolle bron van informatie. Bovendien helpt het ons om met u in gesprek
te komen als u dat wilt.
HOE KAN IK OP DE HOOGTE BLIJVEN?
Via de algemene communicatiekanalen van
de gemeente houden wij u op de hoogte van
de ontwikkelingen van de Omgevingsvisie
Putten 2040. Abonneer u bijvoorbeeld op
onze wekelijkse digitale nieuwsbrief:
www.putten.nl/nieuwsbrief. Of neem geregeld een kijkje op www.putten.nl/putten2040.

DENK MEE, PRAAT MEE
U heeft invloed op de toekomst van Putten. Ga naar www.putten.nl/putten2040
en vul de vragenlijst in. Doe dit vóór
15 juli 2021.

geme ente putten
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PLANNING

Stappenplan
Hieronder ziet u de belangrijkste activiteiten
om te komen tot de Omgevingsvisie Putten 2040.
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JUNI 2021: EERSTE WEEK VAN DE
LEEFOMGEVING
Deze eerste Week van de Leefomgeving is de start van het communicatie- en participatietraject. Er vinden
verkennende gesprekken plaats. Deze
eerste fase is vooral gericht op het
ophalen en beschrijven van de identiteit, kernkwaliteiten en opgaven voor
Putten. Uiteindelijk legt dit het fundament voor een breed gedragen Omgevingsvisie voor Putten.
Een greep uit de activiteiten:
- Informeren inwoners via de gemeentepagina en online mediakanalen.
- Vragenlijst onder inwoners en specifieke groepen uitzetten om informatie op te halen.
- Rondetafelgesprekken met het Puttens maatschappelijk middenveld.
- Rondetafelgesprekken met regionale ketenpartners.
- Informerende sessie Omgevingswet + Omgevingsvisie Putten 2040
in de gemeenteraad.
- Inhoudelijke sessie over de Omgevingsvisie Putten 2040 in de commissie Ruimte.
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Is er genoeg te doen
voor onze tieners en
jongvolwassenen?
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GEBIEDEN PUTTEN 2040

Elk type gebied kent zijn
eigen kansen en dilemma’s.
Hoe denkt u hierover?
Wij hebben Putten opgedeeld in verschillende type gebieden. Hierbij hebben wij
gekeken naar de geografische indeling én
naar de type gebieden. Denk hierbij aan het
agrarisch buitengebied, woongebied, bedrijventerrein, het centrum, enzovoorts. Elk
gebied van Putten kent zijn eigen kansen,
dilemma’s en opgaven. En krijgt zijn eigen
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Woongebied
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De vele ambities – u ziet ze hieronder – gaan meestal goed samen, maar soms ook niet. Dat
vraagt dan om duidelijke keuzes. In de vragenlijst op www.putten.nl/putten2040 kunt u laten
weten hoe u denkt over de acht ambities die wij hebben geformuleerd.

P U T T E
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PUTTEN KENT EEN DORPSE SFEER
WAAR JONG EN OUD AANGENAAM
WONEN
Aandachtsgebieden:
woonkwaliteit,
buurtschappen en dorpse identiteit,
woningaantallen (programma) en diversiteit woonmilieus.
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PUTTEN IS EEN ONDERNEMEND DORP
Aandachtsgebieden: economie, (agrarische) bedrijvigheid, arbeidsplaatsen en
detailhandel.
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1 JULI 2022
- De Omgevingswet treedt in werking. De Omgevingsvisie hoeft pas
in 2024 klaar te zijn, maar de gemeente Putten streeft ernaar deze
visie al eerder klaar te hebben.

2022/2023
- De gemeenteraad stelt de Omgevingsvisie Putten 2040 vast.

Wij vinden onze hechte gemeenschap, vitale kernen en groene buitenruimte erg belangrijk.
Ook willen wij zorgvuldig en creatief met de ruimte omgaan en toeristen gastvrij ontvangen.
De vraag is: hoe blijft Putten de komende jaren zo sterk verbonden en vitaal?

PUTTEN IS EEN NATUURLIJK, GROEN
DORP
Aandachtsgebieden: ecologie, bodem
en water, groen en blauw, landschap,
buitengebied en natuur.

DECEMBER 2021: TWEEDE WEEK VAN
DE LEEFOMGEVING
De tweede Week van de Leefomgeving is het vervolg van het communicatie- en participatietraject om te
komen tot een Omgevingsvisie voor
Putten. Waar de eerste Week van de
Leefomgeving in het teken stond van
informatie ophalen, staat de tweede
Week van de Leefomgeving in het teken van een verdiepingsslag op basis
van de opbrengsten tot dan toe.

MEDIO 2022
- U kunt reageren op de Ontwerp
Omgevingsvisie Putten 2040.

regels. Bijvoorbeeld: hoogbouw mag wel in
het centrum, maar niet daarbuiten. Hieronder ziet u tekeningen van twee type gebieden. Hiermee willen wij u een indruk geven
van wat er zoal speelt. In de vragenlijst leggen wij u nog meer zaken voor. Wij horen
graag hoe ú erover denkt. Vul de vragenlijst
in op www.putten.nl/putten2040.

Herkent u zich in het beeld dat wij van Putten schetsen?

P U T T E

Geplande activiteiten:
- Verdiepende sessies met inwoners.
- Verdiepende sessies met regionale partners en het maatschappelijk
middenveld.
- Verdiepende sessies met de politiek.

3

AMBITIES PUTTEN 2040

PUTTEN IS EEN BEREIKBAAR DORP
Aandachtsgebieden: (duurzame) mobiliteit, toegankelijk en hoogwaardig wandel- en fietsnetwerk.

ZO ZIEN WIJ PUTTEN IN 2040. U OOK?
In de Omgevingsvisie moeten de onderstaande ambities uiteindelijk in samenhang worden
beschreven en verbeeld. Mist u dingen? Heeft u aanvullingen?

WILT U ONS IETS MEEGEVEN?
Dat kan via de vragenlijst op www.putten.nl/putten2040.
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PUTTEN IS EEN RECREATIEF EN
CULTUREEL DORP
Aandachtsgebieden: dag- en verblijfsrecreatie, toerisme, beleven van cultuurhistorie en archeologie, cultuur, kunst en
evenementen.

Vraag

Voelt u zich veilig in
Putten?
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PUTTEN IS EEN TOEKOMSTBESTENDIGE EN DUURZAME GEMEENTE
Aandachtsgebieden: energie, circulaire
economie, klimaatadaptatie en 3D-ordening
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PUTTEN IS EEN DORP WAAR MEN ZICH
VEILIG VOELT
Aandachtsgebieden: sociale veiligheid
(veiligheidsgevoel en preventie) en fysieke veiligheid (veilige inrichting).
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Vragen over de Omgevingsvisie Putten 2040?
GEMEENTE PUTTEN
ą Annelies Boonman, projectleider implementatie Omgevingswet
ă (0341) 359 708 | Ă aboonman@putten.nl | Ā www.putten.nl/putten2040
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Putten is in 2040 dé
toeristische hotspot
van de Veluwe
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PUTTEN IS EEN SOCIAAL EN VITAAL
DORP
Aandachtsgebieden: inclusief en betrokken, welzijn, zorg, onderwijs, jeugd,
sport en positieve gezondheid.
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Hoe ziet Putten eruit in 2040? Dat bepalen wij samen!
Laat ons daarom weten wat uw ideeën hierover zijn.
Vul de vragenlijst in vóór 15 juli 2021.
gemeenteputten

@gem_putten

gemeente-putten
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