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Hierbij onze reactie op het materiaal “toekomstvisie”. Wij, een groep onafhankelijke betrokken
burgers, bezochten eerder een aantal thema avonden en leverden input aan de ronde
tafelgesprekken. In het kader van het verwachtings management hadden wij een gesprek met de
projectleider, de heer A. Groot, om een aantal onduidelijkheden over procedure en doel weg te
nemen.
De omgevingsvisie heet inmiddels toekomstvisie, een breder begrip. Om tot goed onderbouwde
reacties te komen leek het ons goed om niet direct mee te gaan in de (beperkte en beperkende)
thema’s die zijn voorgelegd.
De belangrijkste vraag die beantwoord moet worden is: “Wat is de missie van Hollands Kroon ,en
welke ambities willen wij daarbij nastreven? Daarover gaat onze bijdrage voornamelijk. De thema’s
die we vervolgens aandragen vormen een eerste aanzet tot probleem definitie en discussie.
Aan de leden van de stuurgroep verzoeken wij deze bijdrage te verspreiden in eigen (politieke) kring.
Een grondige discussie over de missie en ambities van Hollands Kroon kan het uiteindelijke product
- de omgevingsvisie Hollands Kroon - alleen maar ten goede komen. Punten van aandacht zijn o.i.
de thema’s in hun onderlinge samenhang. De keuzevragen op de website lijken vooral politieke
keuzen. Echte scenario’s zijn niet echt aan bod geweest. Ook lijkt het ons van groot belang om de
horizon van de strategische visie, de toekomstvisie en de omgevingsvisie gelijk te trekken. De
strategische visie neemt 2020 als horizon, de toekomstvisie 2030. Ook inhoudelijke bijstelling van de
strategische visie is dan aan de orde, zeker gezien de snel veranderende maatschappelijke
opvattingen en structuren, die in zekere zin een visie tot 2030 als onmogelijk bestempelen.

Gaarne bereid tot het geven van nadere toelichting .
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