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1. Procesbeschrijving

Aanleiding

Met dit procesvoorstel gaat de gemeente Weert invulling geven aan het kerninstrument 
Omgevingsvisie, onderdeel van de omgevingswet. De omgevingswet bestaat uit zes 
kerninstrumenten. Hieronder staat een overzicht van alle kerninstrumenten. 
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Zoals het er nu uitziet wordt op 1 januari 2021 de omgevingswet ingevoerd.

De visie op de Omgevingsvisie:
Een Omgevingsvisie gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, landschap, 
verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed.

Maatschappelijk effect:
Een veilige en gezonde leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit bereiken en in stand 
houden.

Met het vernieuwen van het omgevingsrecht staan de volgende vier verbeterdoelen centraal:
1. Het omgevingsrecht is inzichtelijk, voorspelbaar en gemakkelijk in het gebruik;
2. De leefomgeving staat op een samenhangende manier centraal in beleid, besluitvorming 

en regelgeving;
3. Een actieve en flexibele aanpak biedt overheden meer lokale afwegingsruimte om doelen 

voor de leefomgeving te bereiken;
4. Besluitvorming over projecten in de leefomgeving gaat sneller en beter.

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 bevordert 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:
- Gebiedsdekkende structuurvisies;
- Verkeers- en vervoerplannen;
- Milieubeleidsplannen.
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. 

Werken aan een Omgevingsvisie brengt werken in de geest van de Omgevingswet op gang. 
De omgevingswet vraagt om een heel andere werk- en denkwijze van overheden, burgers en 
bedrijven. Open, samenhangend, flexibel, uitnodigend en innovatief zijn daarbij de 
kernwoorden. Dat gaan we bereiken door minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor 
initiatieven en lokaal maatwerk en het geven en vragen van vertrouwen. Daarbij moet het doel 
van een initiatief in de fysieke leefomgeving centraal staan in plaats van de vraag ‘mag het 
wel?’. Werken in de geest van de wet is naast inhoudelijke kennis hebben, vooral een 
gedrags- en cultuurverandering. 

Het maken van de Omgevingsvisie is tevens een vliegwiel voor de organisatie om te gaan 
werken met en volgens de omgevingswet. De volgende trajecten springen daarin uit:
1. Aanzetten van de organisatie, zoals het op gang brengen van integraal werken;
2. Versterken van de netwerken binnen en buiten de eigen organisatie;
3. Verenigen van ambities en de verschillende maatschappelijke opgaven, waaronder de 

transitie in de landbouw en de energietransitie. 

De omgevingswet maakt vroegtijdige participatie mogelijk om tijdig belangen, meningen en 
creativiteit op tafel te krijgen. Het is dan ook belangrijk dat burgers, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties invloed kunnen uitoefenen op de Omgevingsvisie. De 
participatieaanpak is van toegevoegde waarde voor de kwaliteit van de Omgevingsvisie en het 
leidt tot meer betrokkenheid, initiatief en investering. De Omgevingsvisie is vormvrij, net als bij 
de huidige structuurvisie. Afhankelijk van ambities, tijdhorizon en thematiek kan daar op een 
eigen wijze inhoud aan worden gegeven.
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De volgende thema’s komen in ieder geval terug in de Omgevingsvisie:
- Afval;
- Biodiversiteit;
- Bodem;
- Bouw;
- Cultuur;
- Economie;
- Energie;
- Erfgoed;
- Geluid;
- Geur;
- Gezonde leefomgeving;
- Klimaatadaptatie;
- Landbouw;
- Licht;
- Mobiliteit;
- Participatie;
- Natuur;
- Toegankelijkheid
- Veilige leefomgeving;
- Water;
- Wonen.

Doelstelling

Hoofddoelstelling:
De uitkomst van het proces is de Omgevingsvisie en wordt vastgesteld door de 
gemeenteraad. 

Deze wet, is met het oog op duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid van het land en de 
bescherming en verbetering van het leefmilieu, gericht op het in onderlinge samenhang:
a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een 

goede omgevingskwaliteit, en
b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter invulling 

van maatschappelijke behoeften.

Leerdoelen:
Naast de hoofddoelstelling dat we moeten voldoen aan de omgevingswet hebben we als 
organisatie ook een aantal leerdoelen geformuleerd. Het werken aan de Omgevingsvisie 
brengt werken in de geest van de omgevingswet op gang, een veranderproces:
- 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 
nieuwe energie;

- 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 participatie;
- Samenwerken: samenwerken in de regio en in de keten;
- Sturen op effecten: doelen worden in meetbare en concrete acties opgenomen.

Resultaat

1. Startnotitie Omgevingsvisie
2. Bouwstenen Omgevingsvisie
3. Participatie- en communicatieplan
4. De agenda van Weert
5. (interactieve digitale) Omgevingsvisie 2030 voor de gemeente Weert
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1. Startnotitie Omgevingsvisie
In de startnotitie voor de Omgevingsvisie worden alle hoofdstukken benoemd die moeten 
leiden tot het uiteindelijke resultaat: de Omgevingsvisie. De startnotitie voor de 
Omgevingsvisie wordt met een participatietraject met de raad, het college, 
beleidsmedewerkers en een koplopersgroep bepaald. De startnotitie is het resultaat van een 
aantal intensieve gesprekken binnen en buiten het gemeentehuis van Weert. Op basis van 
twee trajecten wordt hier invulling aan gegeven. Met de raad wordt de informatie opgehaald in 
het proces “Werken aan Weert” en via het proces omgevingsvisie wordt er bij de overige 
participanten de informatie opgehaald. De informatie uit beide trajecten vormen samen de 
startnotitie. Daarnaast vormt het ambitiedocument omgevingswet, welke via de raadsdenktank 
is opgehaald, input voor dit document. Inhoud en proces zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. 

2. Bouwstenen Omgevingsvisie
Dit is een belangrijke stap voor de medewerkers. Er is al veel bestaand beleid met daarnaast 
nog beleid en visie in ontwikkeling. In deze stap laten we medewerkers nadenken over de 
belangrijke ontwikkelingen op hun vakgebied welke een plek moeten krijgen in de 
Omgevingsvisie. We dagen de medewerkers uit om dit op een integrale wijze op te schrijven. 
De medewerkers geven ook aan wie koplopers zijn op hun vakgebied. Deze koplopers worden 
betrokken bij het tot stand komen van de visie. 

3. Participatie- en communicatieplan
In de Omgevingsvisie moet staan hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en 
andere bestuursorganen bij de voorbereiding betrokken zijn en wat de resultaten daarvan zijn. 
Het proces om te komen tot de startnotitie van de Omgevingsvisie vormt input voor het 
participatie- en communicatieplan. In het participatie- en communicatieplan wordt beschreven 
op welke wijze en in welke stappen participatie wordt opgepakt en hoe er wordt 
gecommuniceerd. Elke genoemde stap in het voorgestelde proces kent participatie. De 
participatieaanpak is gericht op het actief benaderen van organisaties, bewoners en 
ondernemers en hun ideeën, wensen en initiatieven scherp te krijgen. Er komt in te staan hoe 
alle stakeholders betrokken worden in het proces, welke instrumenten worden ingezet. De 
factor-C analyse brengt dit in beeld. 

4. De agenda van Weert
De agenda geeft inzicht in identiteit en kracht van Weert en de trends en opgaven die in 
diverse niveaus en sectoren spelen vormen samen de basis voor de agenda van Weert. De 
agenda komt voort uit “Werken aan Weert 2030”. In dit proces volgt een verdere 
verdiepingsslag op de thema’s. De agenda vormt de feitelijke inhoudelijke opgave voor de 
Omgevingsvisie. In deze stap vindt ook de bepaling van het abstractieniveau plaats. Wordt de 
Omgevingsvisie globaal, niveau structuurvisie of niveau wijk- en gebiedsvisies? Het 
ambitiedocument omgevingswet geeft hierin de richting aan.

5. Omgevingsvisie Weert
De Omgevingsvisie Weert wordt het inspiratiedocument voor de ontwikkeling van Weert in de 
periode tot 2030. Het zal ook dienen als integraal afwegingskader voor diverse projecten en 
initiatieven van burgers, bedrijven en gemeente. Het is een compact, leesbaar en wervend 
beeld door alle partijen gedeeld. 



5

Positionering proces (organisatorisch, typering, omvang en afbakening)

De Omgevingsvisie maakt onderdeel uit van het implementatie traject invoering 
omgevingswet. De Omgevingsvisie omschrijft de voorgenomen ontwikkelingen het gebruik en 
beheer, de bescherming en het behoud van het grondgebied. Ruimtelijke, economisch en 
sociale componenten krijgen in samenhang een plek in de Omgevingsvisie. De 
Omgevingsvisie valt onder de werkgroep kerninstrumenten. Hieronder staat schematisch 
weergegeven hoe de werkgroep kerninstrumenten zich verhoudt tot de overige werkgroepen 
die vallen onder het programma implementatie traject invoering omgevingswet: 

De drie werkgroepen van de omgevingswet zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de 
dienstverlening wordt bepaald hoe er wordt om gegaan met de klanten. In de instrumenten 
worden de regels vastgelegd en in de informatievoorziening wordt alles opgezocht en 
opgeslagen. Afstemming met de twee andere groepen is erg belangrijk.

Informatie-
voorziening

DienstverleningOmgevingswet 
insturmenten
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Relatie met “Werken aan Weert 2030”:
Het proces Omgevingsvisie heeft een sterke relatie met “Werken aan Weert 2030”. Werken 
aan Weert heeft betrekking op de gehele gemeente Weert en alle domeinen. De 
Omgevingsvisie heeft betrekking op de fysieke leefomgeving. Hieronder staat de positionering 
weergegeven ten opzichte van “Werken aan Weert 2030”. Een aantal van de kernambities 
worden door vertaald naar ambities voor de Omgevingsvisie. 

Vanuit profiel van Weert ambities bepalen
voor het fysieke domein Werken aan 

Weert 2030

Omgevingsvisie
Weert 

Van doelen naar concrete opgaven

Opgaven vertalen naar concrete uitvoering 
sturen op effecten

Profiel van Weert

Ambities

Beleidsdoelen

Opgaven

Programma’s Omgevingsplan
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Verhouding tot andere kerninstrumenten, bestaande visies en lopende visie trajecten:
De Omgevingsvisie maakt onderdeel uit van een groter geheel. Na het vaststellen van de 
Omgevingsvisie wordt er een Omgevingsplan opgesteld. En bij het opstellen van beiden wordt 
ook duidelijk welke programma’s de gemeente gaat opstellen al dan niet samen met andere 
partners in de keten. De afgelopen jaren zijn er binnen de gemeente Weert de nodige 
beleidsdocumenten vastgesteld. Op dit moment lopen er nog twee visie trajecten. Het 
bestaande beleid en visies moeten worden vertaald naar bouwstenen voor de 
Omgevingsvisie. Naast de al lopende trajecten gaan er ook pilots gedraaid worden om te leren 
werken in de geest van de Omgevingswet. De pilots moeten input leveren aan de 
Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. Hier onder een schematisch overzicht:

De vraag die beantwoord moet worden is: Wat is de fysieke leefomgeving? Antwoord op deze 
vraag vormt mede de inhoud van de visie. Het moet duidelijk zijn welke thema’s vallen onder 
de fysieke leefomgeving. Door het ophalen van de bouwstenen en het voeren van gesprekken 
met elkaar zal hier antwoord op worden gegeven.

Uitgangspunten en randvoorwaarden.

De volgende uitgangspunten en randvoorwaarden vormen input voor de Omgevingsvisie van 
Weert.

Artikel 3.1 Omgevingswet:
De Omgevingsvisie komt voort uit de Omgevingswet. In artikel 3.1 van de Omgevingswet staat 
benoemd dat iedere gemeenteraad een Omgevingsvisie vaststelt. 
Artikel 3.1 Omgevingswet staat voor:
- Minder en overzichtelijke regels;
- Meer ruimte voor voorstellen;
- Maatwerk;
- Vertrouwen.

Naast het vaststellen van de Omgevingsvisie door de gemeenteraad staat hierin ook benoemd 
dat de Provinciale Staten een provinciale Omgevingsvisie vaststellen en dat de minister een 
nationale Omgevingsvisie laat vaststellen. Deze drie visies hangen met elkaar samen. De 
verantwoordelijkheden en ambities van een overheid houden echter niet op bij ieders grens. 
Besluiten binnen de ene gemeente of provincie kunnen gevolgen hebben voor andere 
gemeenten of provincies. Daarom is het essentieel om de opgaven, plannen en 

Werken aan Weert 2030

Omgevingsvisie Weert 

Fysieke domein

Voorbeeld bouwstenen

Woonvisie

Visie sociaal domein

Landbouwvisie

Programma X

Leren: Pilots draaien

Mobiliteitsvisie

Niet fysieke domein

Omgevingsplan 

Sturen op effecten

Ambitie participatie

Ambitie omgevingswet

Programma Y

Programma Z
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verantwoordelijkheden van naastliggende gemeenten of provincies te kennen. Er liggen vooral 
kansen om verbindingen te leggen. Daarmee versterken we elkaar om maatschappelijke 
opgaven het hoofd te bieden. De Omgevingsvisie is zelfbindend voor de bestuurslaag die het 
heeft opgesteld. 

Vaststelling nationale Omgevingsvisie (NOVI)  begin 2020
Vaststelling provinciale Omgevingsvisie (POVI)  eind 2020
Vaststelling gemeentelijke Omgevingsvisie (GOVI)  zomer 2021

NOVI:
Met de Nationale Omgevingsvisie geeft het Rijk een langetermijnvisie op de toekomst en de 
ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. Het Rijk zet daarmee de koers uit om het 
hoofd te bieden aan een aantal urgente opgaven en streeft daarbij om de kwaliteit van de 
leefomgeving te behouden en zoveel mogelijk te versterken. De Nationale Omgevingsvisie 
kijkt overkoepelend naar de verschillende opgaven en onderdelen van de fysieke 
leefomgeving, en brengt ze met elkaar in verband. Daarbij wordt het beleid en de aanpak 
vernieuwd zodat er meer samenhang ontstaat. De NOVI maakt onderscheid in de volgende 
vier prioriteiten:
1. Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie;
2. Duurzaam economisch groeipotentieel;
3. Sterke en gezonde steden en regio’s;
4. Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijke gebied.

POVI:
De invulling van de POVI is op dit moment nog niet bekend. De regio Midden-Limburg schrijft 
de regionale paragraaf zelf. De provincie zal de regionale paragraaf opnemen in haar POVI. 
De belangen van de gemeente Weert en de regio worden hierin meegenomen. 

Gemeentelijk beleid:
1. Ambitiedocument omgevingswet (in ontwikkeling):
Op dit moment wordt er een ambitiedocument Omgevingswet opgesteld. In dit 
ambitiedocument ligt met name de focus op de sturingsfilosofie. Dit document vormt een 
belangrijke input voor de Omgevingsvisie en bepaald mede het abstractieniveau van de 
Omgevingsvisie. 

2. Werken aan Weert 2030 (in ontwikkeling):
Op dit moment wordt er een strategische visie opgesteld voor de gemeente Weert onder de 
naam “Werken aan Weert 2030”. In Werken aan Weert 2030 worden de ambities en het 
“DNA” voor de gehele gemeente bepaald. De Omgevingsvisie vormt een nadere uitwerking 
van de ambities op de leefomgeving. Het proces van de Omgevingsvisie sluit zoveel als 
mogelijk aan bij het proces van Werken aan Weert 2030.

3. Bouwstenen leefomgeving:
Naast het nieuw te ontwikkelen visie en beleid zijn er al de nodige beleidsdocumenten 
opgesteld. Op dit moment loopt nog het proces van de landbouwvisie. Al deze documenten 
moeten worden door vertaald naar bouwstenen. Deze bouwstenen dienen als input voor de 
Omgevingsvisie. Hieronder een aantal bouwstenen, de lijst moet nog worden uitgebreid:
Structuurvisie Weert 2025
Duurzaamheidskader
Bouwstenen water en klimaat
Landbouwvisie (in ontwikkeling)
Mobiliteitsvisie 
Bouwstenen overige disciplines, inclusief inventarisatie huidige regels, verordeningen en 
beleidsdocumenten.

Elke genoemde stap in het voorgestelde proces kent participatie. Dat betekent niet dat iedere 
stap dezelfde participatie kent. Dit is per stap nader uitgewerkt.

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/maatschappelijke/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/maatschappelijke/
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2. Procesorganisatie

Interne procesorganisatie

De Omgevingsvisie maakt onderdeel uit van de werkgroep kerninstrumenten. In dit procesplan 
staat de werkgroep Omgevingsvisie beschreven:

Bestuurlijke opdrachtgever: Wendy van Eijk en Geert Gabriëls
Ambtelijk opdrachtgever: Selma van Mensvoort

Stuurgroep Omgevingsvisie:
De stuurgroep Omgevingswet richt zich op de implementatie van de Omgevingswet in zijn 
totaal. De stuurgroep Omgevingsvisie gaat over de inhoud.
Wethouder: Geert Gabriëls
Wethouder: Wendy van Eijk
Afdelingshoofd ruimte en economie: Selma van Mensvoort
Teamleider ruimte en economie: Anouk Cramers
Procesleider Omgevingsvisie: Roy Thijssen

Procesgroep Omgevingsvisie: 
Procesleider Omgevingsvisie: Roy Thijssen
Stedenbouwkundig/planoloog: Rianne Bader
Senior beleidsadviseur economie: Pierre Heuts
Beleidsmedewerker OCSW: Gerard Lenders
Adviseur communicatie: Plonie van den Biggelaar
Teamleider R&E: Anouk Cramers
Teamleider VTH: Ingeborg Verschuuren
Adviseur ICT en GEO-informatie: Jordy Beckers

Schrijfteam:
Verantwoordelijke schrijfteam: Rianne Bader
Beleidsadviseur ruimtelijke ordening: Marianne Arts
Beleidsadviseur OCSW: N.t.b.
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Werkgroep: 
Bedrijfscontactfunctionaris: Mathieu Dolders
Bedrijfscontactfunctionaris Hugo Zontrop
Beleidsadviseur afval: Math Oehlen
Beleidsadviseur archeologie: Wim Truijen
Beleidsmedewerker cultuur: Madelon Mooren - van Hoef
Beleidsadviseur duurzaamheid: Tjalle Fijlstra
Beleidsadviseur gezondheid: Monique Poell – van Thuijl

Marjo Janssen
Beleidsadviseur groen, natuur en landschap: Werner Mentens 
Beleidsadviseur landbouw: Peter Kuppens
Beleidsadviseur bodem: Rick Martens
Beleidsadviseur integrale veiligheid en leefbaarheid: Gerard Lenders
Beleidsadviseur milieu (geur, lucht, geluid): N.t.b.
Beleidsadviseur mobiliteit: Roel Beunen
Beleidsadviseur monumenten en architectuur: Joke Jongeling
Beleidsadviseur onderwijs, cultuur, sport en welzijn: Ciska van der Kraan en Juul van 

Cruchten
Beleidsmedewerker openbaar gebied: Liselotte Rossen
Beleidsmedewerker recreatie en toerisme: Randy Habets / Lizette Koopmans
Beleidsmedewerker ruimtelijk beleid: Anouk Beurskens
Beleidsmedewerker ruimtelijk beleid: Marjo Beeren
Beleidsmedewerker biodiversiteit: Renata Bruinsma
Beleidsadviseur vastgoed: Lusan Korten - Kavelaars
Beleidsadviseur wonen ruimtelijke ordening: Marianne Arts
Casemanager omgevingsrecht Peggy Caris
Cultuurmakelaar Weert: Robin Moonen
Regisseur wijkgericht werken: Jan Ploumen
Juridisch beleidsadviseur VTH: Saida Chalh
Senior juridisch beleidsadviseur: Michel Jans
Senior juridisch beleidsadviseur: Henk Creemers
Senior plan economisch adviseur grondbedrijf: Orthe Hermus

Verwachtingen en verantwoordelijkheden van procesdeelnemers:
Procesleider: De procesleider is verantwoordelijk voor de uitvoering van 

het proces. Is verantwoordelijk voor het behalen van 
gestelde doelen, voert het proces uit, stemt af met andere 
lopende processen, deelt informatie met de stuurgroep.

Stedenbouwkundige/planoloog: Ondersteunt de procesleider op inhoudelijk vlak. Geeft mede 
vorm aan het proces en adviseert hierin. Dit met het 
specialisme ruimte.

Senior beleidsadviseur economie: Ondersteunt de procesleider op inhoudelijk vlak. Geeft 
mede vorm aan het proces en adviseert hierin. Dit met het 
specialisme economie. 

Beleidsmedewerker OCSW: Ondersteunt de procesleider op inhoudelijk vlak. Is namens 
afdeling OCSW aanspreekpunt  en de vertegenwoordiger 
voor de Omgevingsvisie. Dit met specialisme gezondheid, 
participatie en veiligheid. 

Adviseur communicatie: Ondersteunt de procesleider op inhoudelijk vlak. Geeft mede 
vorm aan het proces en adviseert hierin. Dit met het 
specialisme communicatie. Ook de uitvoerende 
communicatie valt hieronder. 

Teamleider R&E: Ondersteunt de procesleider op inhoudelijk vlak. Geeft mede 
vorm aan het proces en adviseert hierin. De teamleider is 
verantwoordelijk voor de invoering van de kerninstrumenten 
en stemt af met de procesgroep en stuurgroep.
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Teamleider VTH: Ondersteunt de procesleider op inhoudelijk vlak. Geeft mede 
vorm aan het proces en adviseert hierin. Dit met het 
specialisme vergunningen, toezicht en handhaving. Is de 
linkin pin met de afdeling VTH en de werkgroep 
werkprocessen.

Adviseur ICT en GEO-informatie: Ondersteunt de procesleider op inhoudelijk vlak. Geeft mede 
vorm aan het proces en adviseert hierin. Dit met het 
specialisme ICT en GEO-informatie. Is de linkin pin met de 
werkgroep informatievoorziening.

Schrijfteam: Het schrijfteam gaat de Omgevingsvisie schrijven. De 
uitkomsten uit de diverse werkateliers en bouwstenen 
worden vertaald naar producten. 

Werkgroep leden: Alle werkgroep leden draaien mee in het proces en zorgen 
voor inhoudelijke input van zijn of haar expertise. De 
werkgroep leden zorgen ook voor de aanhaking met de 
uitvoering. 

Er is specifiek aandacht voor de aanhaking van de uitvoerende afdelingen. Deze worden 
nader uitgewerkt in het proces.

Externe procesorganisatie

De externe procesorganisatie zal bestaan uit koplopers uit de samenleving. In het traject van 
“Werken aan Weert’’ wordt gewerkt met een koplopersgroep. Voor het proces om te komen tot 
een Omgevingsvisie gaan we gebruik maken van dezelfde koplopersgroep al dan niet 
aangevuld met extra deelnemers. De koplopers bestaan uit een dwarsdoorsnede van de 
gemeente Weert: van schooldirecteur tot maatschappelijk medewerker, van ondernemer tot 
de voorzitter van de wijkraad en van de centrummanager tot de bestuurder van de 
woningcorporatie. De groep kan gedurende het proces van samenstelling veranderen.

3. Procesfasering: activiteiten

In de fasering van het proces van de Omgevingsvisie wordt zoveel mogelijk aangehaakt bij het 
proces van “Werken aan Weert 2030”. Als uitgangspunt hanteren we hier werk met werk 
maken.

De aanpak:

Fase 1: Opstellen startnotitie Omgevingsvisie: oplevering voorjaar 2020

Opstellen en vaststellen procesplan Omgevingsvisie.

Fase 1 heeft heel veel overlap met Werken aan Weert 2030. Er wordt zoveel mogelijk 
aangesloten op de processtappen die daar worden genomen. Dit gebeurt in afstemming met 
de projectleider van Werken aan Weert 2030. 

Om de verbinding tussen het fysieke en sociale domein te vergroten worden de 
bijeenkomsten zoveel als mogelijk samen met het stadslab georganiseerd. Dit gebeurt met 
interactieve workshops.

Bijeenkomst ambtelijk:
Startbijeenkomst omgevingswet / Omgevingsvisie:
Futuroloog uitnodigen: raad- en collegeleden, koplopers en medewerkers worden uit de 
dagelijkse sleur gehaald en worden meegesleurd naar de toekomst.
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Huiswerkopdracht per beleidsthema: Geef op hoofdlijnen de belangrijkste doelstellingen weer 
voor de komende jaren. Wie zijn of is koploper in jouw vakgebied en waarom? Voor de 
bouwstenen wordt een format aangeleverd. 
De ludieke startbijeenkomst is voor alle betrokkenen van het proces: de raad, het college, 
medewerkers en koplopers.

Levert op: 
1. Lijst met koplopers
2. Bouwstenen voor de Omgevingsvisie
3. Stof tot nadenken over de toekomst

Bijeenkomst bestuur en samenleving: (Werken aan Weert 2030): 
Bepalen kracht en droom van Weert

Werkatelier 1: “Ophalen” 
Werkatelier 1.1 : Het college
Werkatelier 1.2: De raad (Werken aan Weert 2030)
Werkatelier 1.3: Beleidsambtenaren en koplopers

Werkatelier 2: “Terugkoppeling”
Werkatelier 2.1 : Het college
Werkatelier 2.2: De raad (Werken aan Weert 2030)
Werkatelier 2.3: Beleidsambtenaren en koplopers

Deze stappen worden gezet in nauwe samenwerking met het proces Werken aan Weert 2030. 
In het proces Werken aan Weert 2030 worden namelijk de kernambities en het DNA van 
Weert bepaald. Deze leveren de input voor de nog op te stellen Omgevingsvisie. 

Elke genoemde stap in het voorgestelde proces kent participatie: inhoud en proces versterken 
elkaar. Het ambitiedocument participatie en de werkateliers van de Omgevingsvisie vormen 
samen het vertrekpunt voor het op te stellen participatie en communicatieplan. Dit plan geeft 
op hoofdlijnen aan op welke momenten de raad, bewoners (wijkraden), ondernemers en 
organisaties worden benaderd, welke vorm hierbij mogelijk is en de gemeente daarbij als doel 
voor ogen heeft. 

Levert op:
Startnotitie Omgevingsvisie  Een eerste richting van opgaven voor de Omgevingsvisie.
Input van de sessies vormen de agenda voor de Omgevingsvisie
Communicatie- en participatieplan
Vaststelling van de Startnotitie Omgevingsvisie door de gemeenteraad. 

+ + =

Fase 2: De aanpak voor een nieuwe Omgevingsvisie (oplevering voorjaar 2021)

De uitvoering van de stappen worden gedurende het proces verder bepaald, hierbij op 
hoofdlijnen de te nemen stappen.

Stap 1: Identiteit, kracht en trends
Stap 2: Agenda van de toekomst
Stap 3: Perspectief en visie

Trends en 
ontwikkelingen

Ontwikkelingen 
in de regio

De kracht van 
Weert

Startnotitie 
Omgevingsvisie
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Stap 4: Programma’s uitvoering en ontwerp Omgevingsvisie

Stap 1:Identiteit, kracht en trends:
De basis is gelegd in fase 1 en in Werken aan Weert 2030. De trends en ontwikkelingen en de 
identiteit / Kracht van Weert zijn in beeld en worden in deze stap verfijnd. Middels participatie 
en co-creatie definiëren we de thema’s. Tevens wordt een kaderstellende nota opgesteld, 
waarin het bestaand beleid in beeld is gebracht. 

Levert op:
1. Inzicht en identiteit, de kracht van Weert en de trends en opgaven die in diverse niveaus 

en sectoren spelen. Deze thema’s vormen de basis voor de Agenda voor de toekomst.
2. Draagvlak voor Omgevingsvisie door energieke wervingscampagne.
3. Uitsluitsel MER-plicht (check of de MER-procedure doorlopen moet worden).

Stap 2: Agenda van de toekomst:
De agenda van de toekomst wordt getoetst door de kopgroep van Weert. Deze kopgroep is 
gevormd in Werken aan Weert 2030 en zal vanaf stap 3 een steeds belangrijkere rol gaan 
spelen. 

Levert op:
1. Een agenda voor de toekomst: een verzameling van opgaven die van belang zijn op 

diverse thema’s.
2. Gedeelde Agenda voor de Toekomst door kopgroep, college en raad. 

Stap3: Perspectief en visie:
In deze stap komt de inhoud van de omgevingswet tot stand. De Kracht van Weert en de 
Agenda voor de Toekomst zijn daarbij leidend. Allereerst wordt ‘het perspectief’ bepaald. Wat 
wil en kan Weert zijn? De ontwikkelkansen worden vanuit een aantal perspectieven op Weert 
onderzocht. Hoe wil Weert zich positioneren, lokaal, regionaal of Brainport / Brightlands regio?
Deze verkenning leidt tot een keuze voor een perspectief, een richting die Weert in wil slaan. 
De Omgevingsvisie geeft het integrale antwoord op de gestelde opgaven in de Agenda voor 
de Toekomst. Door middel van thematische koplopercafés en co-creatie zoeken we de 
verdieping van de verschillende thema’s die in de Omgevingsvisie centraal staan. 

Levert op:
1. Een inhoudelijk perspectief en visie. De inhoudelijke basis voor de Omgevingsvisie is 

daarmee gereed.
2. De inhoudelijke basis is gevoed en gedragen door een brede groep inwoners, 

organisaties en ondernemers in Weert.

Stap 4: Programma’s, uitvoering en opstellen ontwerp Omgevingsvisie:
In deze stap wordt de inhoudelijke basis uit stap 3 verdiept en verfijnd. Hierbij wordt de visie 
bijvoorbeeld gespiegeld aan bestaand beleid. Op welke fronten leidt dit tot nieuwe inzichten? 
Tevens wordt ingegaan op diverse uitvoeringsaspecten in het ‘uitvoeringspogramma’. 
Tenslotte wordt bepaald welke programma’s bij de visie horen. De programma’s kunnen 
gebiedsgericht zijn bijvoorbeeld voor bepaalde aandachtsgebieden. Programma’s kunnen ook 
themagericht zijn zoals bijvoorbeeld klimaatbestendige stad, toeristische trekker, innovatieve 
economie etc. Het zijn integrale thema’s. Ook organiseren we een café voor organisaties 
(zoals waterschap, ondernemersvereniging, LLTB, zorginstelling) en de raad. 

Levert op:
1. Het geheel wordt in deze stap uitgewerkt tot een ontwerp-Omgevingsvisie die gereed is 

om de vaststellingsprocedure te doorlopen.
2. Door het afsluitende koplopercafé is draagvlak gecreëerd voor de uiteindelijke visie.

Fase 3: De vaststelling van de Omgevingsvisie (zomer 2021)
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Vaststellen en publiceren Omgevingsvisie Weert:
In een aantal stappen wordt de formele procedure tot vaststelling doorlopen. De stappen zijn 
weergegeven in het processchema, zie bijlage. In deze stappen zit ook een ter inzage legging 
van 6 weken ingebouwd. Aan het eind van het traject wordt nog één koploperscafé 
georganiseerd. Deze bijeenkomst brengt iedereen bijelkaar die met een van de thema’s aan 
de gang wil en met de gemeente in gesprek wil. De uitdaging is de energie rondom de visie 
levend te houden en te vertalen naar concrete acties. 

Levert op:
Een vastgestelde Omgevingsvisie. Een visie die richting geeft en ruimte biedt en een start 
maakt met de realisatie van de gemeenschappelijke ambities. 

4. Procesbeheersing

Tijd: Zie fasering. Oplevering Omgevingsvisie Weert 2030 zomer 2021.

Capaciteit

Procesgroep:
Procesleider Omgevingsvisie: Roy Thijssen 700 uur
Stedenbouwkundig/planoloog: Rianne Bader 500 uur
Senior beleidsadviseur economie: Pierre Heuts 150 uur
Beleidsmedewerker OCSW: Gerard Lenders 150 uur
Adviseur communicatie: Plonie van den Biggelaar 120 uur
Teamleider R&E: Anouk Cramers 150 uur
Teamleider VTH: Ingeborg Verschuuren 150 uur
Adviseur ICT en GEO-informatie: Jordy Beckers 150 uur

Schrijfteam:
Verantwoordelijke schrijfteam: Rianne Bader
Beleidsadviseur ruimtelijke ordening: Marianne Arts
Beleidsadviseur OCSW: N.t.b.

Voor de overige deelnemers geldt 75 uur per medewerker. 

Geld

Het proces Omgevingsvisie valt onder het project implementatie Omgevingswet. Daar zijn 
middelen gereserveerd voor de uitvoering van de Omgevingsvisie. 

Kwaliteit

Het proces wordt zorgvuldig in een aantal stappen doorlopen. Er is voldoende tijd geraamd 
om de verdieping op te zoeken mocht dat nodig zijn. De procesgroep bewaakt het proces en 
het schrijfteam bewaakt de uniformiteit van de op te leveren producten. Het bestuur wordt 
meermaals in het proces meegenomen om uiteindelijk tot een gewogen besluit te komen. 

Informatie en communicatie

Wordt nader ingevuld door het communicatie- en participatieplan. 

Risico’s 

Draagvlak bestuur: het college, en uiteindelijk de gemeenteraad stelt de Omgevingsvisie vast. 
Het college en de raad worden op verschillende momenten meegenomen in het proces zodat 
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zij de groei van de visie kunnen volgen. De procesgroep bewaakt dit samen met de 
projectwethouders en grijpen in mocht dat nodig zijn.

Draagvlak medewerkers: de Omgevingsvisie is niet alleen het opstellen van een visie maar 
ook de start van een cultuur- en verandertraject binnen de organisatie. De procesgroep 
bewaakt dit en stuurt bij waar nodig. Voor nu zijn er voldoende moment ingepland om de 
medewerkers om een goede manier mee te nemen.

Tijd: het risico bestaat dat het proces niet binnen de geplande tijd wordt afgerond. De 
procesgroep bewaakt het proces en er is voldoende tijd geraamd om eventuele 
verdiepingsslagen te maken mocht dat nodig zijn.

Geld: Het proces wordt door eigen mensen uitgevoerd en doorlopen. Daarmee drukken wij de 
kosten. Via het programmateam, mocht dat nodig zijn, worden extra middelen aangevraagd. 
Dit gebeurd dan gezamenlijk met andere werkgroepen.

Besluit College B&W 


