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Procesplan Omgevingsvisie Weert

Voorstel

Procesplan Omgevingsvisie Weert vast te stellen

Inleiding

Met het procesplan Omgevingsvisie gaat de gemeente Weert invulling geven aan het
kerninstrument Omgevingsvisie, onderdeel van de Omgevingswet. De Omgevingsvisie is
één van de zes kerninstrumenten die vallen onder de Omgevingswet.

Rijk, provincies en gemeenten stellen ieder een Omgevingsvisie op: een gebiedsdekkende
visie voor de lange termijn voor de gehele leefomgeving. Gedurende het proces zal
duidelijk worden welke activiteiten allemaal tot de fysieke leefomgeving worden gerekend.
Een samenhangende visie bevordeft de duurzame ontwikkeling. Het beschrijft de
voorgenomen ontwikkelingen, het gebruik, het beheer, de bescherming en het behoud van
het grondgebied. Ruimtelijke, economische en sociale componenten beïnvloeden elkaar.
Daarom krijgen ze in samenhang een plek in de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie komt
onder meer in plaats van de structuurvisie.

Maatschappelijke opgaven worden integraal en samenhangend opgepakt. Met deze visie
worden wensen en ambities van overheden, bewoners en bedrijven samengebracht en
met elkaar verbonden. Op deze manier kunnen tegengestelde of juist gelijke belangen
worden herkend.

In het procesplan staat de gehele procesaanpak beschreven inclusief de relaties met
andere lopende visietrajecten.
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Beoogd effect/doel

Maatschappelijk effect: Een veilige en gezonde leefomgeving en een goede

omgevlngskwaliteit bereiken en in stand ltoudetl.

Doel: De uitkomst van het proces de Omgevingsvisie die vastgesteld wordt door de raad
(artikel 3.1 Omgevingswet).

Naast het maatschappelijk effect en de hoofddoelstelling is ook een aantal leerdoelen
geformuleerd:

o Inspirerend: medewerkers worden vanaf stap 1 bij het proces betrokken zodat ze

zich ook eigenaar voelen van het eindproduct. Het proces is uitnodigend,
vernieuwend en brengt nizuwe energre;

. Integraal: we benaderen de leefomgeving samenhangend;
¡ Leren: belangen afwegen, regisseren of loslaten en relaties tussen de

kerninstrumenten;
. Participatie: elke genoemde stap in het voorgestelde proces kent partic¡patie;
. Samenwerken: samenwerken in de regio en in de keten;
. Sturen op effecten: doelen worden in meetbare en concrete acties opgenomen.

Argumenten

1.1 Omgevingswet
De Omgevingsvisie is een wettelijk verplicht instrument die het Rijk, de provincies en

iedere gemeente vast moet stellen" Tn de Omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities
en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. De gemeente
stelt één Omgevingsvisie voor het gehele grondgebied vast. De gemeenteraad stelt
conform artikel 3.1 van de Omgevingswet de Omgevingsvis¡e Weert vast. Daarbij rekening
houdend met het beleid van andere bestuursorganen (artikel 2.2 Omgevingswet).

1.2 Relatie strategische visie: Werken aan Wee¡t 2030.
Nu is het moment om te staften met de Omgevingsvisie Weert. Er is ook een groot aantal
raakvlakken met Werken aan Weert 2030. Waar Werken aan Weert 2030 eindigt gaat de
Omgevingsvisie verder. De richting die in Werken aan Weert 2030 wordt vastgesteld wordt
voor een gedeelte geborgd in de Omgevingsvisie Weert. Om het proces niet nog eens over
te doen lopen beide processen voor een gedeelte parallel naast elkaar, dit is te zien in
bijgevoegde planning. Afstemming tussen beide projecten is dan ookvan groot belang.

7.3 Leerproces.
De Omgevingsvisie is geen standaard proces. De Omgevingsvisie is tevens een vliegwiel
voor de organisatie om te gaan werken met en volgens de Omgevingswet. Zowel de raad,
het college als medewerkers worden intensief betrokken in het proces. Het leerproces
omvat onder andere het op gang brengen van integraal werken, het versterken van
netwerken binnen en buiten de organisatie en het verenigen van ambities en de

verschillende maatschappelijke opgaven.

Kanttekeningen en risico's

7.1ßelaties met aadere lopeade visie lrajeclen,
Naast het opstarten van de Omgevingsvisie lopen er nog enkele andere visietrajecten. De

belangrijkste daarvan is de Strategische visie "Werken aan Weert 2030'. De

Omgevingsvisie volgt op de Strategische visie. Er vindt nauw overleg plaats om beide
trajecten op elkaar af te stemmen. Daarnaast is er ook een overleg waarin alle

Pagina 2



visietrekkers bij elkaar komen om zaken met elkaar af te stemmen. Hiermee voorkomen
we dat er zaken dubbel gedaan worden. Een risico kan zijn wanneer de Strategische visie
vertraging oploopt dat we met de Omgevingsvisie later kunnen starten.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Eventuele kosten voor zaalhuur en communicatie worden gedekt uit het project
Implementatie Omgevingswet.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie

Aan de hand van het procesplan Omgevingsvisie Weert wordt het proces uitgevoerd. De
procesgroep stuurt bij waar nodig is en bepaalt mede de invulling van het proces. De
planning is bijgevoegd.

Gomm unicatie/participatie

Er wordt in het proces een communicatie- en participatieplan opgesteld

Overleg gevoerd met

Intern:

Procesg roep Omgevi ngsvisie
Raymon Blondel - Programmamanager Implementatie Omgevingswet
Afgestemd met stuurgroep Omgevingsvisie

Extern:

¡ Niet van toepassing

Bijlagen:

. Procesplan Omgevingsvisie Weert

. PlanningOmgevingsvisie
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