
 

 

Alternatief Ambitiedocument; een samenvatting 
 

Het Alternatieve Ambitiedocument gaat uit van dezelfde hoofdindeling als het gemeentelijke 

document. Daarin worden vijf inhoudelijke ambitietitels genoemd, die ook in ons alternatief zijn 

overgenomen: 1. Een bereikbaar en veilig Westerveld; 2. Een bedrijvig en gastvrij Westerveld; 3. 

Een leefbaar en inclusief Westerveld; 4. Een gezond en groen Westerveld; 5. Een herkenbaar en 

toekomstgericht Westerveld.  

Dat wordt vooraf gegaan door een Ambitietitel 0, waarin de rol van de overheid wordt geschetst met 

name in het kader van de komende Omgevingswet: schakelend tussen de regie- en besluitvormings-

rol (waarbij belangen moeten worden afgewogen) en die van partner van inwoners (waarbij moet 

worden geluisterd, meegedacht en gefaciliteerd). Ook wordt vastgesteld dat alle vraagstukken 

integraal, dus in hun onderlinge samenhang, moeten worden behandeld. Zo hebben economische 

belangen soms gevolgen voor milieu of gezondheid; of hebben energieoplossingen gevolgen voor 

ruimtelijke inpassing of draagkracht van huishoudens.  

In ieder geval worden onder deze voorafgaande titel onder andere de volgende ambities benoemd: 

➢ Als Global Goals gemeente onze beleidsplannen standaard toetsen aan de door de Verenigde 

Naties aanvaarde duurzame ontwikkelingsdoelen; 

➢ De inwoners meer bij de besluitvorming betrekken, door het instellen van burgerberaden en 

burgerbegrotingen. 

Ook stellen we vast, dat de gemeente waar nodig de grenzen van landelijk en/of provinciaal beleid 

en regelgeving opzoekt om eigen beleidsruimte te creëren. 

Ook onder de andere vijf ambitietitels wordt eerst een korte analyse gegeven, en worden daarna 

ambities en speerpunten benoemd; een bloemlezing: 

- Betrokkenheid van inwoners in een vroeg stadium bij plaatsingsplannen zendmasten; 

- Streven naar het sluiten van alle gaswinlocaties in 2030 , bewoners ondersteunen tegen nieuwe 

locaties en proberen met vergunningen locaties te beperken; 

- Het instandhouden van een basis openbaar vervoernet, aangevuld met publiek vervoer en gedeeld 

privaat vervoer; volledige inzet op fietsverkeer;  
 

- Een gericht plan voor werkgelegenheid voor jongeren; samenwerken met de bouw- en 

installatiesector om leer-werkplaatsen voor jongeren te scheppen; 

- Meer mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen bij de gemeente, banen scheppen 

in natuuronderhoud en terugkeer van de sociale werkplaats; 
 

- Inzet op woningbouw voor verschillende inkomensgroepen, en met name de sociale woningbouw te 

bevorderen; en volop in te zetten op toekomst- en leeftijdsbestendig bouwen en wonen; 
 

- Nederlands ‘groenste gemeente’ te worden door een versterking van de natuurwaarden en de 

ontwikkeling naar Nationale Parken Nieuwe Stijl, waarbij kernnatuurgebieden en tussenliggende 

zones met elkaar verbonden zijn; 

- Het beleid richten op een circulaire landbouw zonder bestrijdingsmiddelen in 2030; in die tussen-

fase een actieve rol spelen, zowel faciliterend als door niet-generieke ruimtelijke maatregelen; 

- Maatregelen die zich richten op herstel van de biodiversiteit: bloemrijke en diverse akkerranden en 

bermen, benutten van gemeentelijke gronden hiervoor; aanleg van voedselbossen en pluktuinen; 
 

- Volop in te zetten op de bescherming van ons archeologisch erfgoed en cultuurlandschap, en onze 

rijke geschiedenis en monumenten, met name in het gebied van de Koloniën van Weldadigheid;  

- Waarden als duisternis en stilte te koesteren en bewaren; 

- Een meer dan proportionele bijdrage te leveren aan de energietransitie en de Regionale 

Energiestrategie; en in het kader van de warmtevisie in te zetten op isolatie en gasloze 

oplossingen; bij windmolens of zonneparken moet minstens 50% van de opbrengst ten goede 

komen aan projecten voor de bewoners. 


