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Concept regionale paragraaf Provi nciale Omgevi n gsvisie ( POVI ).

Voorstel

Kennis te nemen van de ambtelijke notitie in het kader van het ambtelijk vooroverleg met de provincie
voor de totstandkoming van de regionale paragraaf van de POVI en bestuurlijk overleg
portefeuillehouders ruimtelijke ordening Midden-Limburg.

Inleiding

Een van de instrumenten van de in te voeren Omgevingswet is de Provinciale
Omgevingsvisie (POVI). ln deze Omgevingsvisie legt de provincie haar ambities en
beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. De provincie wil de
POVI in nauwe samenspraak met de regio's opstellen (co-creatie) en er voor zorgen dat de
opgaven per regio op een goede manier landen in dit document. Op initiatief van de
portefeuillehouder ruimtelijke ordening van de gemeente Roermond heeft op 24 junijl. een
portefeuillehoudersoverleg ruimtelijke ordening plaatsgevonden over Midden-Limburgse
inbreng in de POVI. Een verslag van deze bijeenkomst is bijgevoegd (bijlage 1). Deze
portefeuillehouders hebben in dit overleg uitgesproken een regionale paragraaf Midden-
Limburg voor de POVI te willen opstellen. Op 25 september jl. heeft een vervolgoverleg van
de portefeuillehouders ruimtelijke ordening van de gemeenten in Midden Limburg
plaatsgevonden, waarbij ook gedeputeerde Dritty aanwezig was. Een concept verslag van dit
overleg is bijgevoegd (bijlage 2).

Procedure reoionale oaraqraaf POVI
De concept regionale paragraaf POVI voor Midden-Limburg (bijlage 3) is op ambtelijk niveau
afgerond, zowel binnen de regio als intern bij de gemeente. De paragraaf is mede opgesteld
door medewerkers van de gemeente. De Provincie heeft op ambtelijk niveau aangegeven dat
dit concept qua indeling en gebiedsopgaven een goede opzet heeft. Dit is belangrijk omdat
het concept weliswaar door de gemeenten is opgesteld, maar de provincie uiteraard
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verantwoordelijk is voor de inhoud van de POVI en daarmee ook bepaalt hoe de regionale
inbreng in de POVI wordt opgenomen.

Het voorliggende concept heeft een ambtelijke status. Voorgesteld wordt hiervan kennis te
nemen. Op 18 december a.s. wordt dit stuk besproken met de portefeuillehouders ruimtelijke

ordening van de Midden-Limburgse gemeenten, waarbij ook gedeputeerde Dritty aanwezig
zal zijn. Na de bespreking op 18 december a.s. wordt het concept (al dan niet aangepast) in

januari a.s. nogmaals aan uw college voorgelegd. De Provincie vraagt om de regionale
paragÉaaf eind januari 2020 aan te leveren ten behoeve van opstelling van de ontwerp POVI

in maart 2020. Uiteraard behouden de gemeenten in het kader van de formele
zienswijzeprocedure alle ruimte voor het indienen van zienswijzen'

lnhoud reqionale paraoraaf POVI
De concept regionale paragraaf POVI geeft op basis van een "foto" van Midden-Limburg een

toekomstbeeld van de regio in 2050. Onder het motto "Het verbindend hart van Limburg" met

het landschap als basis worden drie hoofdopgaven beschreven; een duurzaam en

klimaatbestendig Midden-Limburg, een toekomstbestendige economie en een gezonde en

aantrekkelijke woonomgeving voor Midden-Limburg. Per hoofdopgave is aangegeven welke

acties worden ondernomen.

Relatie met qemeenteliike omoevinqsvisie
De thema's uit de regionale paragraaf van de POVI zullen op hoofdlijnen terugkomen in de

gemeentelijke om gevingsvisie.

Bestuurliike conferentie SM L

Op 7 januari a.s. vindt een bestuurlijke conferentie plaats over de toekomst van SML.

Geadviseerd wordt om onder andere deze notitie als input te gebruiken voor deze

bijeenkomst.

Beoogd effecUdoel

De strategische verankering van grote maatschappelijke (regionale) opgaven.

Argumenten

tn dit document worden de belangen van de gemeente Weert verankerd'

De belangen van de gemeente Weert worden in afstemming met de andere Midden-

Limburgse gemeenten verankerd in de regionale paragraaf.

De regioparagraaf behelst samenwerking rond grote maatschappeliike opgaven.

ln de regioparagraaf worden de grote maatschappelijke opgaven benoemd die we al dan niet

in wisselende coalities gezamenlijk oppakken.

De regioparagraaf is een basis voor (toekomstige) samenwerking.

ln de regionale paragraaf staan opgaven benoemd waar over we het (ambtelijk) eens zijn om

deze gezamenlijk op te pakken. Deze gezamenlijke opgaven bieden een mooie basis voor

een eventuele toekomstige samenwerking. Hierbij kan uiteraard breder worden gekeken dan

alleen het ruimtelijk-fysieke domein.

Kanttekeningen en risico's

Tegenge ste lde belange n.
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Wanneer we vanuit de gemeente Weert geen input leveren aan de regionale paragraaf zou
het kunnen gebeuren dat opgaven die niet in het Weertse belang zijn worden verankerd in de
POVI.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing

Duurzaamheid

De strategische verankering van grote maatschappelijke opgaven

Uitvoering/evaluatie

Zoals omschreven in de inleiding wordt de regionale paragraaf eind januari aan de provincie
aangeboden.

Com m u n icat ie/partici pati e

Geadviseerd wordt dit voorstel op de TILS-lijst te plaatsen.

Overleg gevoerd met

lntern:
Pierre Heuts (R&E)
Het concept is afgestemd met:
Rianne Bader, Roel Beunen, Anouk Beurskens, Marianne Arts, Renata Bruinsma, Anouk
Cramers, Joke Jongeling, Pierre Heuts, Tjalle Fijlstra, Peter Kuppens, Werner Mentens en
Ton Weekers.

Extern:

De regiotrekkers van de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert,
Roerdalen en Roermond en medewerkers van de provincie Limburg.

Bijlagen:

1; Verslag portefeuillehoudersoverleg ruimtelijke ordening 24 juni 2019
2; (Concept) verslag portefeuillehoudersoverleg ruimtelijke ordening 25 september 2019
3; Concept regionale paragraaf Provinciale Omgevingsvisie
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