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OPLEGGER 

Algemeen 
Omschrijving Onderwerp Analysefase, samenwerking omgevingsvisie, stap 3, gesprek aanpak 

ontwikkelperspectieven 
Verspreiden Ja 
Contactpersoon Christiaan van Zanten 
Eenheid Sturing 
E-mail c.vanzanten@regiogv.nl 
Kenmerk  
Datum 3 september 2019 

 
Voorstel 

Nummer Omschrijving 
Voorstel 1.  Memo aanpak ontwikkelperspectieven 

 
Behandeling 

Datum Overleg Doel Conclusie 
04-07-19 Portefeuillehoudersoverleg Vaststellen Het portefeuillehoudersoverleg geeft 

opdracht om op basis van de regionale 
opgaven de laatste stap van de 
analysefase (ontwikkelperspectieven) 
te starten. In september geeft het pfho 
aan welke worden uitgewerkt. 

02-09-19 projectgroep  Adviseren Memo geschikt om voor te leggen aan 
pfho. 

19-09-19 Portefeuillehoudersoverleg Adviseren  
 
Toelichting 

Beknopte toelichting 
Als resultaat van stap 1 en 2 van de analysefase wordt een rapport opgeleverd, zie separaat 
voorstel. Op 4 juli 2019 heeft het portefeuillehoudersoverleg opdracht gegeven om ambtelijk de 
laatste stap van de analysefase te starten. In deze fase worden ontwikkelperspectieven uitgewerkt. 
Er is afgesproken dat het pfho in de vergadering van september 2019 de opzet en eerste ideeën bij 
de ontwikkelperspectieven voorgelegd krijgen.  
 
In bijgaande memo is de aanpak van de ontwikkelperspectieven toegelicht. In het 
portefeuillehoudersoverleg worden deze kort toegelicht en zijn ze voorzien van beelden.  
 
Het doel van ontwikkelperspectieven is om inzichtelijk te maken wat de consequenties zijn van 
ambities en keuzerichtingen. Bijvoorbeeld wat de consequenties voor mobiliteit zijn bij 
programmering van woningbouw in bepaalde gebieden. 
 
Met de ontwikkelperspectieven wordt dus niet beoogd verschillende richtingen voor te leggen, 
waaruit gekozen moet worden welke uitgewerkt wordt in de visie. Ze dienen om een goed gesprek 
over het formuleren van haalbare regionale ambities te vergemakkelijken.  
 
Aan de portefeuillehouders wordt ter vergadering met beeldmateriaal de eerste opzet getoond. Er is 
onvoldoende tijd om tijdens het Pfho dieper in te gaan op de ontwikkelperspectieven. Wellicht 
verdient het aanbeveling om in een themabijeenkomst met het Pfho of een afvaardiging van het 
Pfho deze verdieping te maken.  

 
Bijlage(n) 

Nummer Omschrijving 
Bijlage 1. Memo ontwikkelperspectieven  

  


