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Omgevingsvisie Weert fase 1

Bestuurlijk opdrachtgever: college van B&W 

Coördinerende projectwethouder: Wendy van Eijk 
en Henk van de Loo

Project: Omgevingsvisie Weert

Versie: Definitief

Datum: 14-12-2021

Ambtelijk Opdrachtgever: Selma van Mensvoort Projectmanager: Roy Thijssen

Startdatum: 11 januari 2022 Einddatum: 1 september 2022

In Omgevingsvisie fase 1 worden twee producten opgeleverd:
1. Omgevingsvisie fase 1: Opgaven en integrale doelstellingen;
2. Omgevingseffectrapportage.

In deze procesaanpak staan alle processtappen beschreven inclusief besluitvormingsmomenten. 
Deze procesaanpak is niet in beton gegoten, maar vormt de leidraad om te komen tot een 
gedragen en onderbouwde Omgevingsvisie Weert fase 1. 

Projectresultaat

De volgende resultaten worden in fase 1 gerealiseerd:

- Procesaanpak fase 1, vaststelling door college;
- Communicatie- en participatieplan fase 1, vaststelling door college;
- Concept afwegingskader in de vorm van ruimtelijke principes, vaststelling door college, 

definitief afwegingskader, vaststelling door de raad;
- Notitie reikwijdte en detailniveau, vaststelling door college;
- Concept ruimtelijk-functioneel perspectief, vaststelling door college;
- Vaststelling Omgevingsvisie fase 1: Opgaven en integrale doelstellingen, door de raad;
- Vaststelling Omgevingseffectrapportage, door de raad.

Hieronder staat schematisch de procesaanpak weergegeven, de plekken van de vraagtekens 
worden gedurende het proces nader bepaald:
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Op dit moment is nog niet duidelijk hoe we omgaan met de foto van de leefomgeving en de 
effectbeoordeling. Gedurende het proces zal hier meer duidelijkheid over komen. Dit gebeurt in 
afstemming met het college en de raadswerkgroep.

Naast deze resultaten hebben we ons ook een aantal leerdoelen gesteld. Deze nemen we over uit 
de procesaanpak van de vorige fase: 
• Toekomst rolverdeling van de raad, college en ambtelijke organisatie verkennen en 
vastleggen;
• Eigenaarschap intern en extern bereiken, ieder moet zijn rol pakken;
• Leervoorbeeld voor participatie zijn;
• Integraal werken;
• Opgavegericht werken;
• Afwegingen maken, hoe doe je dat?;
• Leren, durven te doen;
• Relatie met belanghebbenden en ketenpartners versterken;
• Verwachtingen managen richting belanghebbenden. Waar kan wel of niet input op worden  
gegeven?;
• Terugkoppelen wat er met de input gedaan wordt;
• Oprecht interesse tonen in de input die ontvangen is;
• Collega’s meenemen in het proces, draagvlak onder collega’s.

Om dit te bereiken worden workshops en trainingen aangeboden aan de collega’s. 
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Projectfasering

De totstandkoming van de Omgevingsvisie bestaat uit drie fasen:
Fase 0: Verzamelen en verkennen
Fase 1: Opgaven en integrale doelstellingen 
Fase 2: Opstellen en vaststelling Omgevingsvisie Weert

Deze procesaanpak gaat over fase 1. In dit proces worden twee 
producten opgeleverd:
1. Omgevingsvisie fase 1: Opgaven en integrale doelstellingen;
2. Omgevingseffectrapportage (OER)

Net zoals bij fase 0 is de uitkomst van het proces de Omgevingsvisie 
fase 1. Deze procesaanpak vormt de leidraad hiervoor. Hiernaast 
staat schematisch weergegeven hoe het proces verloopt en hoe 
beide producten stapsgewijs worden gerealiseerd. Er is dus één 
proces voor twee producten.

In de Omgevingsvisie fase 1 worden de opgaven en integrale 
doelstellingen beschreven en de OER zorgt voor de verantwoording 
daarvan. Het is niet verplicht om een OER op te stellen, maar het 
zorgt voor een zorgvuldige onderbouwing van de gemaakte keuzes. 

0. Inleiding 
In fase 0 heeft een verzameling en verkenning plaatsgevonden van de huidige situatie en de 
trends en ontwikkelingen.. De volgende punten zijn belangrijk voor het opstellen van de 
Omgevingsvisie Weert fase 1:

- Omgevingsvisie Fase 0: Verzamelen en verkennen;
- Strategische visie Werken aan Weert 2030;
- Maatschappelijke effecten Werken aan Weert 2030 (zijn nog niet benoemd);
- Vijf waarden Werken aan Weert 2030;
- Participatienota (het participatiebeleid is de uitwerking van de participatienota, deze wordt 

op 9 februari 2022 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad).

Bij het opstellen van de Omgevingsvisie fase 1 en 2 stellen we gelijk een 
Omgevingseffectrapportage (OER) op. Het OER levert de informatie die nodig is voor een 
zorgvuldig besluit over de Omgevingsvisie Weert, waarbij alle relevante belangen 
(waaronder die van de leefomgeving) zijn meegewogen. Daarnaast beschrijft en 

Wat is m.e.r., wat is MER en wat is OER?
M.e.r. staat voor ‘milieueffectrapportage’ en is de procedure 
waarbinnen een MER wordt opgesteld. MER staat voor 
‘Milieueffectrapport’ en bevat de resultaten van het onderzoek 
naar de (milieu)effecten binnen een m.e.r. De toevoeging ‘plan’ 
(planMER) wil zeggen dat het om een MER voor een plan gaat, 
zoals een Omgevingsvisie. Weert heeft ervoor gekozen om niet 
alleen milieueffecten maar ook andere omgevingseffecten in 
beeld te brengen. Daarom praten we niet over een planMER 
maar over een Omgevingseffectrapport (OER). Voor de 
juridische juistheid wordt nog wel gesproken van een m.e.r. 
procedure. 
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verantwoordt het OER de resultaten van dit proces. Hiermee nemen we zorgvuldig de 
juiste stappen om te komen tot de Omgevingsvisie Weert. 

Aan de hand van de mogelijke opgaven en integrale doelstellingen voor het integrale 
omgevingsbeleid kan worden nagegaan in hoeverre deze elkaar versterken of juist 
tegenwerken. Dit doen we op basis van het ‘Rad van de Leefomgeving’. Dit rad is ingezet 
in het proces van de Nationale Omgevingsvisie. Zie hoofdstuk 3 voor een nadere uitleg. 
Hieronder wordt het proces Omgevingsvisie Weert stapsgewijs toegelicht: 

1. Voorbereiding fase 1 Omgevingsvisie Weert
Ter voorbereiding op de Omgevingsvisie fase 1 wordt een aantal producten opgeleverd. 

• Procesaanpak fase 1: een omschrijving van de procesmatige stappen in fase 1;
• Communicatie- en participatieplan: een omschrijving met uitgangspunten hoe de 

communicatie en de participatie gaat verlopen. 

Er wordt gekozen voor een gebiedsgerichte benadering. Door deze gebiedsgerichte 
benadering komt de integrale afweging beter tot stand en komen de gebiedskenmerken 
meer centraal te staan. Er wordt gewerkt met de volgende deelgebieden:

o Binnenstad Weert;
o Buitengebied;
o Dorpskernen;
o Werkgebieden;
o Woongebieden Weert.

Gedurende het proces wordt de afbakening van het deelgebied beschreven en de 
participanten die per deelgebied betrokken gaan worden.

2. Ruimtelijke principes
Op basis van de inventarisatie uit fase 0 gaan we aan de slag met het opstellen van een 
afwegingskader in de vorm van ruimtelijke principes. De ruimtelijke principes helpen om 
de ruimtelijke kwaliteiten die de gemeente Weert nastreeft te borgen. We maken hier 
gebruik van de maatschappelijke effecten (deze moeten nog worden bepaald) en waarden 
uit Werken aan Weert 2030 en de ruimtelijke principes van de NOVI zoals hieronder 
omschreven. Deze ruimtelijke principes worden gebruikt als afwegingskader gedurende het 
proces. Voorbeeld principes Nationale Omgevingsvisie (NOVI:

o Combinatie van functies gaan voor enkelvoudige functies
Een parkeergarage kan ook een waterkering zijn en een energieleverancier. 
Het combineren van functies bespaart ruimte en maakt werk met werk. De 
ervaring leert dat het combineren ook prikkelt tot bijzonder ontwerp en zo de 
ruimtelijke kwaliteit versterkt. 

o Kenmerken en identiteit van een gebied staan centraal
Dit uitgangspunt is experts in welstandsadvisering en erfgoedzorg op het lijf 
geschreven. Elk gebied heeft zijn eigen geschiedenis. Wat op de ene plek past 
als een handschoen, is op een andere misplaatst.

o Afwenteling voorkomen
We kunnen de lasten van onze levenswijze niet langer afwentelen op de 
generaties na ons of op gebieden buiten onze invloed. 

3. Opstellen kansen- en opgavenkaart op basis van Rad van de 
Leefomgeving
Bij het opstellen van de NOVI is gebruik gemaakt van het ‘Rad van de Leefomgeving’. Het 
‘Rad van de Leefomgeving’ geeft alle thema’s en aspecten weer van de fysieke 
leefomgeving en wordt ingezet om de opgaven en integrale doelstellingen voor Weert in 
beeld te brengen, maar ook om te komen tot een beoordelingskader voor de botsproeven 
later in het proces. Alle thema’s van de fysieke leefomgeving zijn terug te vinden op het 
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rad. Ieder thema bestaat weer uit een aantal aspecten. Bijv. het thema klimaat bestaat uit 
aspecten hitte, droogte en wateroverlast. Vanuit sturen op effecten worden dit ook wel 
indicatoren genoemd. Voor elke indicator wordt een meetbaar doel gedefinieerd. 

De opgaven en integrale doelstellingen worden vertaald in een kansen- en opgavenkaart 
voor heel Weert en per deelgebied. Ter voorbereiding wordt met alle interne 
beleidsadviseurs en -medewerkers een interview gehouden om een eerste inventarisatie te 
maken. Via een werksessie met de raad en participatie sessies worden de kansen- en 
opgavenkaart gecompleteerd. 

4. Notitie Reikwijdte en detailniveau (NRD)
Voor de start van de m.e.r. procedure (dit is de juridische term, wij stellen een OER op) 
wordt er een NRD opgesteld. Het beschrijft wat er in het OER onderzocht wordt 
(‘reikwijdte’) en op welke manier en met welke diepgang (‘detailniveau’). De NRD wordt 
door het college vastgesteld. 

5. Beoordelingskader OER
Bij het opstellen van een OER worden de doelstellingen uit stap 3 getoetst aan de hand van 
een integraal beoordelingskader. In het beoordelingskader zijn leefomgevingsaspecten 
opgenomen die in het OER beoordeeld worden. De aspecten komen overeen met het Rad 
van de leefomgeving. Het vormt daarmee het kader voor de beschrijving van de huidige 
situatie en de autonome ontwikkelingen en effecten van de Omgevingsvisie. 

Met dit beoordelingskader worden beoordelingen uitgevoerd op doelbereik en 
milieugebruiksruimte. Het detailniveau van de beoordelingscriteria is afhankelijk van de 
ambities en beleidsvoornemens en van de beschikbare informatie. Doel van het 
beoordelingskader is om een navolgbaar kwaliteitsniveau aan ieder aspect toe te kennen 
voor de huidige situatie en de autonome ontwikkeling. 
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Doelbereik: van de perspectieven (stap 7) worden alle aspecten beoordeeld. Het moet 
duidelijk worden in hoeverre ieder perspectief de beoogde doelen haalt en welke effecten 
daar tegenover staan. Dat vraagt om heldere beoordelingscriteria, zowel voor de 
milieueffecten als voor het doelbereik. Door aan de criteria te toetsen kunnen de 
alternatieven worden gerangschikt. Voorbeelden doelbereik zijn: energieneutraal in 2040, 
klimaatbestendig in 2050 enz.. 

Milieugebruiksruimte: naast de toetsing op doelbereik, wordt er ook gekeken naar de 
effecten op aspecten zoals luchtkwaliteit, geluidsoverlast en waterkwaliteit. Dit wordt 
milieugebruiksruimte genoemd. Voor deze beoordeling wordt uitgegaan van kwalitatief 
onderzoek aan de hand van huidige knelpunten en de impact op de ruimtelijke 
ontwikkelingen hierop. De toetsing op milieugebruiksruimte helpt om aandachtspunten en 
randvoorwaarden voor het (latere) Omgevingsplan en op te stellen programma’s 
inzichtelijk te maken. De resultaten worden verwerkt op het Rad van de Leefomgeving. 
Voorbeeld beoordelingskader:

 

6. Huidige situatie en autonome ontwikkeling 2030
In deze stap maken we een Foto van de leefomgeving. Waar in Omgevingsvisie fase 0 een 
eerste inventarisatie is gemaakt wordt de fysieke leefomgeving in deze stap beoordeeld. 
Daarbij wordt onderscheid gemaakt in de huidige situatie en de autonome ontwikkeling 
2030. Autonome ontwikkeling is de mate waarin autonome trends en ontwikkelingen leiden 
tot een vooruitgang of achteruitgang van de huidige situatie, zoals demografische 
ontwikkelingen, klimaatveranderingen of veranderingen op de woningmarkt. Dit wordt 
opgesteld op basis van het Omgevingsvisie fase 0 document met de best beschikbare, 
actuele informatie, data en toekomstprognoses. 

7. Perspectieven = toekomstverkenning
Als vertrekpunt voor uitwerking van de Omgevingsvisie wordt een aantal perspectieven 
beschreven. Deze perspectieven zijn bouwstenen voor de visie en doelstellingen voor de 
leefomgeving en worden gebruikt om keuzes te maken voor nieuw beleid. De 
perspectieven zijn gebaseerd op de kansen- en opgavenkaarten, trends en ontwikkelingen, 
gesprekken met de participanten, een werksessie met de gemeenteraad en de strategische 
visie ‘Werken aan Weert 2030’. De perspectieven verschillen onderling van elkaar zodat elk 
perspectief een andere toekomst van de gemeente centraal stelt. De perspectieven zijn 
volwaardig en realistisch. Er worden drie perspectieven opgesteld ieder met een eigen 
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invalshoek. De volgende invalshoeken worden toegepast: een economische invalshoek, een 
sociaal/maatschappelijke invalshoek en een ecologische invalshoek. 

8. Aanscherping perspectieven
In deze stap wordt een aanscherping gemaakt van de perspectieven, zowel de verhaallijn 
als de vertaling van de concept perspectieven in kaarten. Er vindt een check plaats met het 
beoordelingskader. De perspectieven moeten geconcretiseerd worden zodat een 
beoordeling op doelbereik, milieugebruiksruimte en maatschappelijke effecten mogelijk 
gemaakt wordt. Dit zorgt voor meer scherpte in de richting die wordt voorgesteld voor de 
ontwikkeling van Weert. Op basis van de reacties uit de werksessie worden de 
perspectieven aangescherpt. Er wordt bekeken of er synergie is tussen perspectieven en 
waar conflicten (kunnen) ontstaan en wat mogelijke sleutelprojecten zijn die worden 
benoemd. Deze exercitie leidt tot definitieve perspectieven in de vorm van factsheets en 
uitgeschreven verhaallijnen ondersteund door kaartmateriaal met een integrale 
kansenkaart. 

9. Effectbeoordeling (botsproeven en leidende keuzes)
In het OER wordt een aantal perspectieven (alternatieven) voor nieuw beleid onderzocht. 
Elk perspectief is ingevuld vanuit een bepaalde dominante invalshoek zoals bij punt 7 staat 
beschreven. De invalshoeken zijn economisch, ecologisch en maatschappelijk. De 
perspectieven worden beoordeeld aan de hand van het beoordelingskader wat is opgesteld 
in stap 5. Tevens wordt er gekeken of er synergie is tussen de verschillende perspectieven. 
Er zullen knelpunten vanuit concurrerende ruimteclaims ontstaan. De uitkomsten van de 
botsproeven worden verwerkt tot een voorkeursperspectief, dit kan één van de drie zijn of 
een combinatie daarvan. Daarin staan de dilemma’s beschreven waarover een keuze 
gemaakt moet worden in de ontwerp Omgevingsvisie. 

10. Voorkeurs perspectief
Op basis van de effectbeoordeling wordt gekomen tot een voorkeurs perspectief voor in de 
Omgevingsvisie op te nemen nieuw beleid. Daarbij zijn elementen uit de alternatieven 
samengevoegd tot één omvattend geheel van strategische, richtinggevende doelstellingen 
voor het nieuwe omgevingsbeleid. Het kan één van de drie perspectieven zijn maar ook 
een combinatie daarvan.

11. Omgevingsvisie fase 1
Op basis van het voorgaande proces zijn we gekomen tot integrale doelstellingen voor de 
fysieke leefomgeving. Het voorkeurs perspectief van de Omgevingsvisie wordt ter 
vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Het betreft een eerste uitwerking van de 
beleidsmatige kaders voor de concept Omgevingsvisie Weert.

Werken aan 
Weert 2030 Participatie

Omgevingsvisie 
fase 0

Perspectieven
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12. Doelbereik
In deze stap wordt het doelbereik beschreven van het gekozen perspectief waarmee de 
OER kan worden afgerond. Op basis van de beoordelingsaspecten van het OER die 
samenhangen met de doelstellingen van de Omgevingsvisie, is beoordeeld in hoeverre het 
nieuwe beleid bijdraagt aan het behalen van de ambities van de strategische visie Werken 
aan Weert 2030.

13. Omgevingseffectrapportage
Het rapport is afgerond en wordt samen met Omgevingsvisie fase 1 ter vaststelling 
aangeboden aan de gemeenteraad. 

Vaststelling: 
Vaststelling Omgevingsvisie fase 1: Opgaven en integrale doelstellingen bepalen door 
college/raad.
De voorgaande stappen leiden tot keuzes. Integrale opgaven en doelstellingen zijn 
bepaald en ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. De uitkomsten hiervan 
worden in fase 2 vertaald naar de Omgevingsvisie Weert. 

Beslismomenten

Vaststelling procesaanpak fase 1 inclusief communicatie- en participatieplan  college medio 
januari 2022

Vaststelling concept ruimtelijke principes  college medio februari 2022

Vaststelling fase 1 Omgevingsvisie: Integrale opgaven en doelen (kaders)  college/raad medio 
voorjaar/zomer 2022

Beheersing van het project in deze fase

Geld

Voor de Omgevingsvisie is € 120.000,- beschikbaar. Deze middelen zijn voor het proces, 
participatie, de op te stellen documenten en het kaartmateriaal. 

Organisatie en capaciteit

Stuurgroep Omgevingswet/visie:
Projectwethouders: Wendy van Eijk en Henk van de Loo
Projectwethouder Omgevingswet: Tessa Geelen
Ambtelijk opdrachtgever Omgevingswet: Kees Joosten
Ambtelijk opdrachtgever Omgevingsvisie: Selma van Mensvoort
Programmamanager Omgevingswet: Léon Evers
Projectleider Omgevingsvisie: Roy Thijssen

De stuurgroep komt gemiddeld één keer per maand bij elkaar.

Raadswerkgroep:
Projectwethouders: Wendy van Eijk, Tessa Geelen en Henk van de Loo
Ambtelijk opdrachtgever Omgevingsvisie: Selma van Mensvoort
Programmamanager Omgevingswet: Léon Evers
Projectleider Omgevingsvisie: Roy Thijssen
Marie-Thérèse van den Bergh (VVD)
Thomas van Gemert (VVD)
Pierre Sijben (CDA)
Jeroen Weekers (CDA)
Peter Weekers (DUS)
Pierre Emans (Weert lokaal)
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Jurella Kleinmoedig (Weert lokaal)
Leon Heuvelmans (PVDA)
Lizbeth Steinbach (D66)

De raadswerkgroep komt gemiddeld één keer per maand bij elkaar. 

Projectgroep Omgevingsvisie fase 1:
Functie Naam Uren
Projectleider / strategisch adviseur ruimte Roy Thijssen 832
Administratieve ondersteuning Yolanda Kersten 100
Communicatie adviseur Lieke Houkes 50
Senior beleidsadviseur economie Pierre Heuts 200
Beleidsadviseur wonen en ruimtelijke ordening Marianne Arts 200
Beleidsadviseur groen en landschap Werner Mentens 200
Beleidsadviseur mobiliteit Ralph van den Waardenberg 200
Senior adviseur bedrijven Mathieu Dolders 200
Stedenbouwkundige Helen van Bodegom 250
Op ad-hoc basis
Adviseur informatiemanagement Roland Caris 50
BI-ontwikkelaar N.t.b. 50
Strategisch adviseur communicatie Christel Knoops 20
Projectleider Omgevingseffectrapportage (OER) NTB 500

De projectgroep komt tweewekelijks samen. Leden van de projectgroep organiseren mede de 
participatie in de deelgebieden en koppelen terug wat er uit de deelsessies komt. Denkt actief 
mee over het proces en de inhoud. 

Werkgroep Omgevingsvisie fase 1:
Afdeling VTH: Saïda Chalh, Karin van de Water en Bram Bots
Afdeling OG: Lieselotte Rossen en Gé Jeukens
Afdeling R&E: Anouk Beurskens, Marjo Beeren, Michel Jans, Frits Lamers, Henk Creemers, Loes 
Janssen, Tjalle Fijlstra, Renata Bruinsma, Michel Siersma, Orte Hermus, Ben van der Aa, Carine 
Bongers, Marcel Timmermans, Marcel Janssen en Peter Kuppens.
Afdeling OCSW: Jan Ploumen, Monique Poell, Wim Truyen, Mat van Meijl, Roel Deneer, Marianne 
van de Ven-Meulendijks, Madelon Mooren-van Hoef, Tamara Lejic, Juul van Cruchten, Cisca van 
der Kraan, Gerard van der Hoeven, Gizem Aydogdu en Saskia Doek-De Rooij.
Concernstaf: Jeroen van Veen en Edwin Eggen

De werkgroep komt periodiek samen en zal parallel gaan lopen met de participatiesessies. Dit zal 
bestaan uit workshops en bijpraatsessies. Daarnaast leveren zij de benodigde inhoudelijke 
informatie aan die nodig is voor het opstellen van de Omgevingsvisie en de OER. Voor het hele 
jaar wordt 40 uur per persoon geraamd. 

Deelgebieden participatie:
Binnenstad Weert: Pierre Heuts en Paul Verhappen
Buitengebied: Werner Mentens en Peter Kuppens
Dorpskernen: Ralph van den Waardenberg en Helen van Bodegom
Werkgebieden: Mathieu Dolders en Marcel Janssen
Woongebieden Weert: Marianne Arts en Saskia Doek-de Rooij

Marcel Janssen, Peter Kuppens, Saskia Doek-De Rooij en Paul Verhappen ondersteunen in het 
participatieproces en daarvoor wordt een inzet van 30 uur per persoon verwacht, bovenop 
bovenstaande uren in de projectgroep. Voor de ‘trekkers’ van de deelgebieden is rekening 
gehouden met de uren in de projectgroep.  
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Externe stakeholders:
In dit proces vindt participatie plaats. Hierbij gaan externe stakeholders deelnemen zoals 
ketenpartners en belangenorganisatie. Per deelgebied wordt dit nader uitgewerkt. 

Tijd

Voorbereiding: september – december 2021
Uitvoering: januari – zomer 2022
Vaststelling fase 1: zomer 2022

De gedetailleerde planning wordt op dit moment opgesteld en zal maandelijks terugkeren in de 
stuurgroep. En tweewekelijks in de projectgroep.

Communicatie & Participatie

Zie bijlage: Communicatie- en participatieplan.

Kwaliteit

Het procesplan, het communicatie- en participatieplan en de OER, zorgen voor de kwaliteit en de 
onderbouwing van het product Omgevingsvisie Weert. Daarnaast wordt er een gedetailleerde 
planning opgesteld om de voortgang te bewaken.

Sturen op effecten en stuur informatie systeem (SIS)
Sturen op effecten wordt geïmplementeerd in de beleidscyclus van de organisatie. De 
Omgevingsvisie is hét instrument om sturen op effecten te implementeren in de beleidscyclus van 
het fysieke domein. Door het opstellen van een OER wordt onderzocht op welke wijze de 
(meetbare) doelen het beste gemonitord kunnen worden. Het monitoren komt overeen met de 
methodiek van sturen op effecten. 


