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Visie Midden-Limburg: Het verbindend Hart van Limburg vast te stellen.
Kennis te nemen van de stand van zaken Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Inleiding
In het kader van de Provinciale Omgevingsvisie (als actualisatie van het Provinciaal
Omgevingsplan Limburg uit 2014) wil de provincie de POVI in nauwe samenspraak met de
regio's opstellen en zorgen dat de opgaven per regio op een goede manier landen in de
POVL De portefeuillehouders ruimtelijke ordening van de Midden-Limburgse gemeenten
zijn in juni 2019 overleg gestart over de regionale inbreng van Midden-Limburg in de
POVI, waarbij zij hebben uitgesproken een regionale paragraaf Midden-Limburg voor de
POVI te willen gaan opstellen. Uw college heeft 17 december 2019 kennis genomen van de
ambtelijke notitie in het kader van het ambtelijke vooroverleg met de provincie voor de
regionale paragraaf van de POVI en het bestuurlijk overleg portefeuillehouders ruimtelijke
ordening Midden-Limburg.
Bestuurlijk overleq 18 december 2019.
Op 18 december 2019 is de ambtelijke notitie (waar uw college op 17 december 2019
kennis van heeft genomen) besproken met de portefeuillehouders ruimtelijke ordening van
de Midden-Limburgse gemeenten en gedeputeerde Dritty. Het concept verslag van dit
overleg is bijgevoegd (bijlage 1). Naast een aantal kleine tekstuele aanpassingen is op
basis van het bestuurlijk overleg een toelichting toegevoegd over de relatie tussen de
regionale paragraaf POVI en de Strategische Investeringsagenda (SIA). Dit is in het
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voorwoord van de regionale paragraaf verwoord. Inmiddels is de regionale paragraaf
(bijlage 2) op ambtelijk niveau aan de provincie toegezonden, conform de afspraken met
de provincie over de planning van de opstelling POVI. De regionale paragraaf (bijlage 2)
zal nog worden opgemaakt met kaartmateriaal.
Bestuurlijke conferentie SML 7 januari 2020.
Op 7 januari jl. heeft een bestuurliike eonferentie plaatsgevonden over de toekomst van
SML. Uw college heeft op 17 december 2079 besloten deze regionale paragraaf (naast
andere stukken) als input te gebruiken voor deze bijeenkomst. Uit de door de coördinator
SML gegeven weergave van deze bijeenkomst is naar voren gekomen dat de regionale
paragraaf POVI geen aanpassing behoeft naar aanleiding van de op 7 januari jl. getrokken
conclusies. Er loopt een separaat SML-traject voor wat betreft de projecten op MiddenLimburgse schaal.
Regionale samenwerking.
Uw college heeft op de de bestuurlijke conferentie SML samen met de gemeente
Roermonci een pitch gehoucien over een nat¡were samenwerking met de regio NoordLimburg. Vanuit de SML wordt deze samenwerking nader onderzocht. De visie van uw
college is gericht op het werken in wissclcndc coalities, dat betekent niet dat we alleen
naar Midden- en/of Noord-Limburg kijken, maar ook grensoverschrijdend naar andere

regio's, provincie en België. Dit komt terug ln de visie op Midden-Limburg en in de
totstandkoming van de Midden-Limburg agenda.
Relatie mct oroces oemeentelijke Omoevingsvisie
De opgaven zoals benoemd in de voorliggertde regionale paragraaf voor de POVI zullen
worden meegenomen in de nog op te stellen Omgevingsvisie voor de gemeente Weert.
Vastelling reoionale paragraaf POVI
Voorgesteld wordt de regionale paragraaf POVI als de visie Midden-Limburg: Het
verbindend Hart van Limburg (bijlage 2) vast te stellen. Uiteraard is het de provincie die
beslist hoe zij deze paragraaf gebruikt in de opstelling van de POVL De visie vormt de
basis van onze samenwerking met andere Midden-Limburgse gemeenten'
Vervolg oostelling POVI
Volgens planning van de provincie zal op 17 april a.s. het concept bestuurlijk worden
besproken, o.a. met de portefeuillehouders ruimtelijke ordening van de MiddenLimburgse gemeenten.
Stand van zaken Nationale Omgevingsvisie
Het ontwerp voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) heeft van 20 augustus t/m 30
september 2019 ter inzage gelegen. Uw college heeft op 24 september 2019 ingestemd
met de gezamenlijke zienswijze van Limburgse gemeenten, provincie en waterschap. De
definitieve versie van de NOVI is nog niet gereed. In de NOVI wordt het instrument
omgevingsagenda geïntroduceerd. De omgevingsagenda moet een verbinding vormen
tussen opgaven geformuleerd in NOVI, POVI, regionale en gemeentelijke visies én
bestaande én nieuwe programma's van Rijk en regio. Daarbij wordt door het Rijk een
koppeling gelegd met het bestaande Bestuurlijk Overleg MIRT (Meerjarenprogramma
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Infrastructuur, Ruimte en Transport), waarin Rijk, Provincie en gemeenten overleggen
over met name mobiliteit en infrastructuur. In het MIRT werken Rijksoverheid en
decentrale overheden samen aan (vooral ruimtelijke) projecten en programma's voor elke
regio in Nederland. Het MIRT kent een cyclische jaaragenda. Voorafgaand aan de
bestuurlijke overlegmomenten met de bewindslieden (BO MIRT) vindt regionaal bestuurlijk
overleg plaats met o.a. wethouders van de Limburgse centrumgemeenten (geinitieerd
door Provincie Limburg). De gemeente Weert is daarin vertegenwoordigd (wethouder Van
Eijk). Ambtelijk is overleg intern en extern geborgd. De ambtelijke voorbereiding vindt op
landelijk niveau plaats via Directeurenoverleggen (DOt), waaraan afgevaardigden van de
ministeries, provincies en waterschappen en indien nodig een enkele gemeente
deelnemen. Op regionale schaal organiseert de Provincie Limburg voorbereidende
overleggen met betrokken ambtenaren (waaronder van de gemeente Weert) en sinds kort
een regionaal directeurenoverleg voor de organisaties die ook aan de bestuurlijke
voorbereiding deelnemen. De gemeente Weert is veftegenwoordigd in het regionale
directeurenoverleg (concerndirecteur R. Bladder). Bovenstaande overlegstructuur is in
een schema toegevoegd aan dit voorstel.
Er is discussie over of BO MIRT moet worden omgevormd tot BO Leefomgeving in verband
met deze koppeling aan de NOVI en omgevingsagenda. In het BO MIRT van 21 november
2019 is besloten een omgevingsagenda op te gaan stellen voor de regio Zuid, zijnde
Noord-Brabant en Limburg. Daarbij zijn ook een aantal uitgangspunten vastgesteld. In een

projectgroep van ambtelijk vertegenwoordigers van Rijk, Provincies en gemeenten wordt
een plan van aanpak opgesteld dat moet leiden naar deze omgevingsagenda regio Zuid. Er
zijn drie bijeenkomsten geweest van deze projectgroep, waarbij is gewerkt naar een plan
van aanpak voor de totstandkoming van de omgevingsagenda en wordt inhoudelijk
gewerkt aan de omgevingsagenda zelf. Het plan van aanpak omgevingsagenda is ter
kennisname bijgevoegd (bijlage 3). Het doel is in het BO MIRT van juni 2020 een dummy
voor de omgevingsagenda te bespreken en in het voorjaar 2O2t de concept
omgevingsagenda af te ronden. De gemeente Weert is via de in de vorige alinea
genoemde regionale bestuurlijk en ambtelijke vooroverleggen van het BO MIRT betrokken
bij dit proces en neemt (met de gemeente Roermond) ambtelijk deel aan de projectgroep
omgevingsagenda. Het bovenstaande proces wordt teruggekoppeld via de bestaande
ambtelijke en bestuurlijke overleggen.

ijk overleg portefeu i lehouders ru imtel ijke ordeni no apri I a.s.
Zoals aangegeven wordt er in april a.s. een bestuurlijk overleg van de portefeuillehouders
ruimtelijke ordening van de Midden-Limburgse gemeenten gepland, waarbij het concept
POVI aan de orde komt en ook de stand van zaken inzake de omgevingsagenda NOVI en
het vervolg daarop worden besproken. Daarnaast kunnen ook onderwerpen als
voorbereiding implementatie en samenwerking over de Omgevingswet, verder traject
POVI (o.a. inbreng zienswijzen, uitvoering POVI) en operationalisering van de regionale
paragraaf/visie en verdere afstemming tussen ruimtelijk/sectorale visies en regionale
opgaven aan de orde komen. Als vervolg op de bestuurlijke conferentie van 7 januari jl.
(SML) wordt inmiddels ambtelijk gewerkt aan de totstandkoming van één integrale agenda
waarin de opbrengsten van de conferentie, de regioparagraaf Midden-Limburg in de POVI
en de SIA worden samengebracht. De planning is dat besluitvorming daarover in het 2e
kwartaal van 2020 kan plaatsvinden.
Bestu
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Schema BO-MIRT en NOVI Omoevingsaoenda
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Er is een ambtelijk (voor)overleg voor het PHO-overleg RO voor Midden Limburg.

Onzerzijds wordt de ambtelijke inbreng gecoördineerd door Roy Thijssen welke wordt
overgenomen door Rianne Bader.
Bestuurlijk wordt de gemeente vertegenwoordigt door wethouder van Eijk'
Doel van het overleg is afstemming POVI / NOVI met gemeenten, VRO:$erelatecrde
afstemming en invoering Omgevingswet.
De resultaten van dit overleg worden door provincie (samen met de resultaten van de
overige regio's) meegenomen in het overleg richting Rijk.
Frequentie circa 1 x 2 maanden.
Er is ook een ambtelijk (voor)overleg voor MIRT (Midden) Limburg.
Onzerzijds wordt de ambtelijke inbreng gecoördineerd door Rianne Bader (planoloog
(R&E))

Bestuurlijk wordt de gemeente vertegenwoordigd door wethouder van Eijk'
Doel van het bestuurlijk overleg is afstemming MIRT in de regio en voorbereiding overleg

met

Rijk.
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De resultaten van dit overleg worden door provincie meegenomen in het overleg richting
Rijk.

Frequentie: 3 x per jaar.
Sinds kort wordt in het directeurenoverleg (blauw) op het niveau van de provincie Limburg
afgestemd. Deze hebben nog geen positie in de advisering richting bestuurders, maar
voorzien in de strategische afstemming. Nadere positionering en frequentie moet nog
worden bepaald.
De gemeente Weert wordt vertegenwoordigd door concerndirecteur René Bladder.
Tenslotte is er een DO overleg / voorbereiding. In dit gremium wordt het overleg met het
Rijk ambtelijk voorbereid. Vanuit de regio Midden-Limburg is er een ambtelijke
vertegenwoordiging van de gemeente WeerL, concerndirecteur René Bladder.

Beoogd effect/doel
Verankering gemeente overstijgende opgaven. De visie is de basis van onze
samenwerking met de Midden-Limburgse gemeenten en vormt de basis van ons gesprek
als regio met de provincie Limburg.

Argumenten

1.1 De visie als basis voor onze samenwerking in Midden-Limburg.
De visie, "Het verbindend Hart van Limburg", vormt de basis van onze samenwerking met
de gemeenten in de regio, het is onze gezamenlijke stip op de horizon. In deze visie
hebben we samen met de gemeenten uit de regio onze gemeente overstijgende opgaven
benoemd. Het betreft opgaven waarbij het wenselijk is om deze gezamenlijk op te pakken
met andere gemeenten. Hierbij is ook gekeken naar de meerwaarde en het belang voor de
gemeente Weert. De gemeente Weert heeft als stad een belangrijke regionale rol te
vervullen op het gebied van economie, onderwijs en zorg.
L2 De visie als basis voor het gesprek met de provincie Limburg.
De provincie heeft de regio gevraagd om een gezamenlijke visie op te stellen. Deze
gezamenlijk gedragen visie vormt de basis voor het gesprek met de provincie over
gemeente overstijgende opgaven. Het belang van de regio wordt steeds belangrijker voor
de provincie. Met deze gezamenlijke visie spelen wij daar op in.

Kanttekeningen en risico's

2.L

Visie wordt niet uitgevoerd.
Het is van belang dat de gezamenlijke opgaven worden vertaald naar een agenda voor
Midden-Limburg. Het risicio bestaat wanneer er geen vervolg afspraken worden gemaakt
de visie in de kast beland. Dit zou erg zonde zijn voor de regionale samenwerking. Het
risico bestaat dat iedere gemeente zelf aan de slag gaat met de complexe opgaven. Het
synergie voordeel wat hiermee behaald kan worden wordt teniet gedaan. Ook lopen we
mogelijk middelen mis van de provincie omdat we niet gezamenlijk het gesprek aan gaan.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Niet van toepassing
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Duurzaamheid
Verankering van beleidsthema's gemeente overstijgend. Gezamenlijk complexe
vraagstukken/onderwerpen benoemen en uitvoeren.

Uitvoering/evaluatie
De visie is de basis van de onze samenwerkinq met de Midden-Limburgse gemeenten. De
opgaven uit de visie worden afgestemd met de opgaven uit de strategische
investeringsagenda (SIA) en de SML bijeenkomst. Deze Midden-Limburg agenda wordt in
ccn later stadium voorgelegd aan het college en aan de regio.

Communicatie/participatie
Niet van toepassing

Overleg gevoerd met
Intern
Anouk Cramers: teamleider ruimte en economie (R&E)
Rianne Bader: planoloog (RAE)
Alle beleidsadviseurs van de afdeling ruimte en economie hebben mee gelezen en input
gegeven aan de visie op Midden-Limburg.
Extern
De visie is toL slarrd gekunrerr vi¿ de werkgroep provinciale Omgevingsvisie Midden-

Limburg. Medewerkers vän de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert,
Roerdalen en Roermond en de provincie Limburg.

Bijlagen:

1.

Concept verslag portefeuillehouders overleg ruimtelijke ordening 18 december

2.
3.

2019
Visie Midden-Limburg: Het verbindend Hart van Limburg;
Plan van aanpak Omgevingsagenda Brabant en Limburg.
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