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Duurzaamheid dient te gaan ‘landen’ in Heeze-Leende. Dat bedoelen we letterlijk, er
moet namelijk landschappelijk invulling worden gegeven aan de lokale ambities en doelen met betrekken tot duurzaamheid. Hiervoor is het noodzakelijk gemeenschapsbreed
partijen actief te betrekken en brede stakeholdertafels te ontwikkelen. Er ligt een carte
blanche om de nieuwe normaal voor ruimtelijke inpassing van duurzaamheid vorm te
geven, met als inzet het floreren van het lokale landschap: landbouw die natuur
verstérkt, participatie die uitvoering versnélt, opwek die leefbaarheid vergróót. Dit is de
kans om ogenschijnlijk oude en nieuwe belangen te verenigen in één kleurrijk, Brabants
landschap en zo samen toe te werken naar een leefomgeving die past bij ons allemaal.
Concept structuur
Mede op basis van historische gegevens is de conceptstructuur bepaald. Iedere tafel
vergt in principe maatwerk, echter algemene uitgangspunten beschermen dat de toegevoegde waarde van dit overleg- en participatieorgaan goed geborgd wordt en blijft.
Doel
Het duurzaam inrichten van Heeze-Leende is een gedeelde verantwoordelijkheid van
bedrijven, instellingen, burgers én gemeente. De gemeenschap onderhoudt al goede
contacten met de gemeente over diverse zaken die hen aan het hart liggen. Uit voorgaande participatietrajecten is gebleken dat de grootste gemeenschappelijke behoefte
bij de betrokken stakeholders is om niet eenmalig, maar als continu proces mee te kunnen denken. Immers, het (meer) aan de voorkant, integraal meedenken over te ondernemen ontwikkelingen zou alle partijen ten goede komen. Hierdoor kan de gemeente
altijd efficiënt gebruik maken van de kennis en expertise van de verschillende organisaties en belangenbehartigers, en verschuift de uitvoeringverplichting van een gemeentelijke taak naar een gemeenschappelijke uitdaging. Hiervoor zijn de omgevingstafels
in het leven geroepen.
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Wat is een omgevingstafel?
Een omgevingstafel is een coöperatief overlegorgaan, welke in principe voor iedere
uitdaging gerelateerd aan het landen van duurzaamheidsopgaven binnen het grondgebied van gemeente Heeze-Leende kan worden opgericht. De contouren van iedere
tafel worden op maat bepaald, maar dienen wel aan de onderstaande spelregels te
voldoen. Grofweg bestaan er twee vormen:
- Visietafels: ‘aan de voorkant’ signaleren en meedenken over hoofdlijnen.
- Uitvoeringstafels: ‘aan de achterkant’ meedenken over concrete uitvoering.
Wat is de rolverdeling?
De gemeente stelt zich op als regisseur van de omgevingstafels, als verbindende

partner tussen alle betrokken organisaties. Dit houdt in dat zij de omgevingstafels van
A tot Z coördineert, van oprichting en agendabepaling tot initiatiefnemer voor
gemeentelijke opvolging van de resultaten. Dit gedijt op het ambtelijke niveau,
bestuurlijke aanwezigheid is mogelijk om informatie uit de gemeenschap op te halen.
Een omgevingstafel staat daarnaast open voor álle relevante partnerorganisaties en
belanghebbenden. Deelnemen is echter wel mee bijdragen, en daarmee niet geheel

vrijblijvend: meedenken is meedoen.
Hoe wordt een omgevingstafel opgericht?

Iedere belanghebbende mag op ambtelijk niveau de vraag bij de gemeente neerleggen
om tot de oprichting van een nieuwe omgevingstafel te komen. De beleidsmedewerker
duurzaamheid zal beoordelen of de geuite behoefte het best tot zijn recht komt in een
omgevingstafel en zal als dat het geval is een eerste aanzet tot de contouren van die
tafel doen. Hierbij worden de volgende vragen gesteld:
-

Van welke soort tafel is er sprake (visie of uitvoering)?

-

Wie zijn de beoogde deelnemers?

-

Welke frequentie past bij de aard van de besproken uitdagingen?

-

Wat is de agenda en hoe is die gerelateerd aan bepaalde gemeentelijke
beleidsstukken?

-

Welke gemeentelijke beleidsterreinen worden betrokken?

Bovenstaande voorzet kan desgewenst ter discussie staan bij het eerste tafeloverleg,
de gemeente houdt als regisseur altijd het laatste woord over alle zaken rondom de
inrichting van de omgevingstafels.
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Wat wordt er besproken?

De agenda wordt bepaald door de gemeente, mede op basis van input van de
(beoogde) deelnemers aan de tafel. Bij start van een nieuw tafel wordt er een
startdocument door de gemeente opgesteld en gedeeld met de deelnemers. Hiermee

wordt beknopt het gemeentelijke kader geschetst (o.a. m.b.t. uitkomsten uit
voorgaande participatie trajecten) waar de omgevingstafel aan gaat bijdragen, om zo
een vliegende start te maken en een efficiënte, effectieve bijdrage van de tafel te
borgen.
Wat is de status van de uitkomsten? En hoe wordt hierover gecommuniceerd?

De uitkomsten zijn input voor de gemeente op ambtelijk niveau. Deze kunnen daarmee
gebruikt worden om doorlopende processen te voeden, maar bijvoorbeeld ook om
nieuwe processen te initiëren, zoals bespreking van de resultaten in de gemeenteraad.
Uitkomsten worden in ieder geval terug naar de deelnemers gecommuniceerd, maar
indien van toegevoegde waarde kan ook beslist worden om resultaten terug te
communiceren naar de gemeenschap of de gemeenteraad.
Hoe komt men te weten over de omgevingstafels?

2021 wordt als pilotperiode gebruikt, de conceptstructuur wordt gepresenteerd en
‘getest’ bij de eerste omgevingstafel op 22 december. Na eventuele aanpassingen kan
begin 2022 breed gecommuniceerd (naar de gemeenschap en eventueel naar de
gemeenteraad) worden over het bestaan van de omgevingstafels en de geldende
spelregels.

3

