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1.

Opening.
De wethouder opent als gastvrouw de vergadering en heet iedereen welkom. De projectleider van de
pilot zal de vergadering voorzitten. Dit zal de laatste vergadering zijn van de klankbordgroep.

2.

Vaststellen agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Mededelingen.
Vanuit een partij van de raad is gevraagd naar de analogie van het voorzitterschap van de wethouder als
voorzitter van de klankbordgroep en het voorzitterschap van een oud-wethouder destijds van de
Vestingraad. Dit laatste mocht niet meer om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Begin
2019 is gezocht naar een vorm van burgerparticipatie die past bij een verdere verdiepingsslag om te
komen tot een omgevingsplan voor Doornspijk. Voorjaar 2019 is in nauw overleg met de deelnemers
gekozen over te gaan tot het instellen van een Klankbordgroep Omgevingsplan Doornspijk. Op verzoek
van de deelnemers is een zogenoemd Instellingsbesluit Klankbordgroep Omgevingsplan Doornspijk
vastgesteld met daarin opgenomen dat de portefeuillehouder ruimtelijke ontwikkeling voorzitter is van
de klankbordgroep. Ook is daarin vastgelegd dat de voorzitter geen deel uitmaakt van de
klankbordgroep. Vandaag is de laatste vergadering en de klankbordgroep houdt op in deze vorm te
bestaan. Om elke mogelijke schijn van belangenverstrengeling te vermijden zal de wethouder het
voorzitterschap niet langer op zich nemen.

4.

Verslag van de bespreking op 31 oktober 2019.
Bij het thema woningbouw wordt de volgende zin toegevoegd: Daarnaas t noemt de klankbordgroep als
alternatief de locatie bij de Lageweg.
Verslag verder akkoord.

5.

Toelichting op de eerste uitwerking van de thema’s aan de hand van de globale visiekaart.
Eerst wordt een toelichting gegeven op de visiekaart. Er zijn twee bewonersavonden geweest en de Nota
van Uitgangspunten is door de raad vastgesteld. De opzet was destijds een plan op basis van de Crisisen herstelwet waar het grensgebied was vastgelegd. We mogen en kunnen nu verder met het
ontwikkelen van een omgevingsplan en kunnen een andere begrenzing bepalen. Wat komt er in en hoe
gaan we naar een omgevingsplan, wat is wel/niet gewenst.

6.

Bespreking visiekaart.
Vanuit de klankbordgroep wordt aangegeven dat de visiekaart zich moet richten op de algemene zaken
en niet op de individuele situaties en belangen. Er moeten geen specifieke locaties op de kaart
weergegeven worden. De symbolen zullen van de kaart gehaald worden en alleen de verschillende
deelgebieden zullen aangegeven worden met een beschrijving van de mogelijkheden die hier al dan niet
worden geboden.
De verkeersdrukte op de Zuiderzeestraatweg West moet niet verder toenemen en het zou veiliger
moeten worden. Dit zou eventueel kunnen door: de bebouwde kom te verlengen, zebrapaden te

2

verleggen, andere kleuren op het wegdek aan te brengen, rotondes aan te leggen, sluiproutes dicht te
zetten en de weg zou in tweeën gesplitst kunnen worden (middenberm) zodat niet in één keer
overgestoken hoeft te worden. Ook is gedacht om enkele parkeerplaatsen langs de weg te verwijderen
om het zicht te verbeteren en waar mogelijk extra laag blijvende groene beplanting toe te passen om
het dorpse karakter te versterken en verstening tegen te gaan.
7.

Zijn er nog thema’s die aandacht vragen?
Een lid van de klankbordgroep is door bewoners benaderd over bijvoorbeeld het plaatsen van laadpalen
voor elektrische auto’s. Dit zijn punten die niet in het omgevingsplan opgenomen kunnen worden en die
op de nog te organiseren bewonersavond naar voren zullen komen en dan besproken zullen worden.

8.

Planning (incl. bewonersavond en afspraken over vervolg klankbordgroep ).
Er wordt een toelichting gegeven op de stand van zaken en de invoering van de Omgevingswet per 1
januari 2021. Met de pilot Omgevingsplan Doornspijk wordt hierop geanticipeerd en wordt ervaring
opgedaan om te benutten bij het omgevingsplan voor de hele gemeente.
De visiekaart zal aangepast worden naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen. De verwerkte
stukken zullen, met het conceptverslag, naar de leden gemaild worden. Verder zal nog een overleg
tussen de gemeente en de provincie gepland worden waarbij de leden uitgenodigd zullen worden. In
februari/maart zal een bewonersavond georganiseerd worden in de Deel te Doornspijk waarbij het
college en de raadsleden uitgenodigd worden.

9.

Wat verder ter tafel komt.
Een lid van de klankbordgroep geeft namens alle leden aan dat zij unaniem de wethouder gekozen
hebben als voorzitter van de klankbordgroep en dat zij een positieve bijdrage heeft geleverd en bedankt
haar hiervoor. De leden van de klankbordgroep vinden dat de raad hen heeft gepasseerd door hen niet
persoonlijk hiervan op de hoogte te brengen en dat zij hier nu pas mee komen net voor de laatste
vergadering.

10. Rondvraag.
Geen.
11. Sluiting.
De projectleider sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar komst en inbreng van deze
avond.

