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Onderwerp

Nationale Om gevingsvisie.

Voorstel

1. Met de concept zienswijze in te stemmen.
2. Met het indienen van de zienswijze door Gedeputeerde Staten van Limburg, mede

namens de gemeente Weert, in te stemmen.

Inleiding

Op 20 juni 2019 is het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) gelanceerd. Van
20 augustus 2019 tot en met 30 september 2019 is er gelegenheid om formele
zienswijzen in te dienen. Gedeputeerde Staten van Limburg willen in elk geval gebruik
maken van die gelegenheid. Inzet is om zo mogelijk als Limburgse overheden (provincie,
regio Parkstad, gemeenten en Waterschap) één gezamenlijke zienswijze in te dienen. Dat
is een krachtig signaal richting Rijk, zeker nu een van de uitgangspunten voor het Rijk is
'we werken als één overheid, samen met de samenleving'. De provincie heeft vastgesteld
dat voor zo'n gezamenlijke zienswijze een breed draagvlak bestaat. In verschillende
(ambtelijke) overleggen zijn de punten voor de zienswijze besproken. Het heeft
geresulteerd in het bijgevoegde eindconcept van de gezamenlijke zienswijze.

Beoogd effect/doel

Met een gezamenlijke zienswijze wil de provincie een krachtig signaal afgeven richting het
Rijk.

Argumenten

t.t De ontwerp Nationale Omgevingsvisie heeft een hoog abstractieniveau, in de
zienswijze wordt op enkele thema's ingezoomd.
In de zienswijze wordt ingegaan op de volgende aspecten:
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. De reg¡o pakt graag samen met het Rijk de opgaven in het gebied op.

. De begrenzing van de NOVl-gebieden.

. Het versterken van de grensoverschrijdende relaties dat in de NOVI als nationaal
belang wordt gezien.

. De kracht van de Limburgse economie.

. Aanhaking van Limburg op het (inter)nationaal energienetwerk is essentieel.

. Goed dat in de NOVI wordt erkend dat de verstedelijkingsopgaven per regio enorm
verschillen.

. In het landelijk gebied komen veel opgaven samen.

. Goede en complete kaaftbeelden, waar nodig grensoverschrijdend, ondersteunen
de visie.

De volledige concept zienswijze is als bijlage toegevoegd.

1.2 Er worden NOVI-gebieden aangedragen.
In de NOVI worden Noord- en Midden-Limburg samen met Oost-Brabant tot één NOVI-
gebied samengevoegd. Dit gebied heeft de naam Oost-Brabant gekregen.

1.3 Er wordt nog een aanpassing in de zienswijze zoals aangeleverd door de provlncie
voorgesteld.
Onder het kopje ten aanzien van de verstedelijkingsopgaven wordt een aanpassing
voorgesteld. In de NOVI is aangegeven dat er gezorgd moet worden voor voldoende
planvoorraad. In de zienswijze van de provincie wordt hierbij aangegeven dat dit vooral
betekent het terugdringen van overmatige planvoorraad die niet meer aansluit bij de
behoefte. In de aanpassing wordt dit genuanceerd, en wordt aangegeven dat in delen van
Limburg, gelet op de oriëntatie, de ambitie bestaat om bij te dragen aan de grote
woningopgave in de regio Zuidoost Brabant.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

Vaststelling van de Nationale Omgevingsvisie zal later dit jaar plaats vinden

Commun icatie/ participatie

De contactpersoon van de provincie Limburg wordt op 24 september 2019 per mail
geïnformeerd over uw besluit. De zienswijze wordt uiterlijk 27 september 2019 verzonden.

Er is telefonisch contact geweest met de provincie over de aanpassing. Hierbij is

aangegeven dat aanpassingen mogelijk zijn en nog worden besproken met de
portefeu illehouder.

Overleg gevoerd met
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Wethouder Geelen
R&E: Roy Thijssen
Raymon Blondel

Extern:

Provincie Limburg
Gemeenten Midden-Limburg

Bijlagen:

1. Ontwerp Nationale Omgevingsvisie
2. Concept zienswijze
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