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Aanleiding

Er komen steeds grotere en complexere opgaven op ons af. Opgaven die dwars door 
meerdere beleidsvelden heen gaan. We moeten meer integraal en meer samenwerken. 
Dit doen we vanuit het perspectief van onze inwoners en bedrijven. De overheid heeft 
hiervoor een nieuw wettelijk kader ontwikkeld, de Omgevingswet. De Omgevingsvisie is 
één van de kerninstrumenten binnen de Omgevingswet die ons moet gaan helpen om de 
fysieke leefomgeving integraal te benaderen. De Omgevingsvisie is de vertaling van de 
strategische visie voor het fysieke domein die de beleidslijn voor de komende jaren 
bepaald. Het is een belangrijk instrument voor de ontwikkeling van de gemeente Weert. 
Naast de traditionele beleidsvelden in het ruimtelijke domein krijgen ook gezondheid, 
participatie en veiligheid een plek in de Omgevingsvisie. Het fysieke en niet fysieke 
domein raken steeds meer verweven met elkaar. De Omgevingsvisie vervangt de 
structuurvisie Weert 2025.

Naast de gemeentelijke Omgevingsvisie is er ook een Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 
en Provinciale Omgevingsvisie (POVI). De omgevingsvisie is 'zelfbindend' voor de 
bestuurslaag die het heeft opgesteld. Zelfbindend betekent dat het opgestelde document 
(de omgevingsvisie) alleen verplichtingen schept voor degene die het document heeft 
gemaakt. De omgevingsvisies van het Rijk en van de provincies werken dus niet 
rechtstreeks door in de omgevingsvisie van de gemeente. De gemeenteraad moet in de 
Omgevingsvisie wel laten zien dat zij de Omgevingsvisies van andere relevante 
bestuursorganen hebben betrokken bij het opstellen van hun eigen visie.

De invoering van de Omgevingswet staat nu gepland voor 1 januari 2022. De 
Omgevingsvisie Weert wordt vooruitlopend op de invoering van de wet opgesteld. We 
nemen de tijd om ons hier zorgvuldig op voor te bereiden. De Omgevingswet bestaat uit 
6 kerninstrumenten:

1. Omgevingsvisie
2. Programma’s
3. Decentrale regels (Omgevingsplan)
4. Algemene rijksregels
5. Omgevingsvergunning
6. Projectbesluit

Op 10 juni 2020 heeft de gemeenteraad het ambitiedocument Omgevingswet 
vastgesteld. Daarmee heeft de gemeenteraad de ambitie uitgesproken de Omgevingsvisie 
in 2021 vast te stellen en aan te laten sluiten op de ambities uit de strategische visie 
“Werken aan Weert 2030”.

Uit het proces om te komen tot een Omgevingsvisie volgen mogelijk programma’s. Na 
het vaststellen van de Omgevingsvisie zal het Omgevingsplan, al dan niet in delen, 
worden opgesteld. Op 1 januari 2022 worden alle bestemmingsplannen automatisch 
omgezet naar een Omgevingsplan.

De gemeente Weert voert daarmee de kerninstrumenten van de Omgevingswet 
stapsgewijs in.



Met deze bestuursopdracht vragen wij de gemeenteraad om een formele opdracht om te 
starten met de Omgevingsvisie. Om een beeld te geven welke verschillende 
processtappen er genomen worden bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie is in de 
bijlage een procesvoorstel op hoofdlijnen weergegeven. Dit wordt gedurende het 
uitvoeren van het proces nader uitgewerkt, geëvalueerd en bijgesteld.

Doelstelling

De doelstelling is een Omgevingsvisie opstellen en vaststellen conform artikel 3.1 van de 
Omgevingswet, waarbij een integraal afwegingskader voor inwoners, bedrijven en 
gemeente wordt vastgelegd om initiatieven in de fysieke leefomgeving te kunnen toetsen. 

De Omgevingsvisie is een inspiratiekader voor het ontplooien van nieuwe initiatieven 
en/of ontwikkelingen.

Projectresultaat

Een Omgevingsvisie voor Weert.

Gedurende het proces zal duidelijk worden of er meerdere (sub)resultaten beoogd 
worden.

Projectbeheersing

Middelen:
De middelen om te komen tot een Omgevingsvisie worden via vaststelling van de 
begroting beschikbaar gesteld. Waar mogelijk worden huidige budgetten ingezet. 

Tijd:
In de bijlage staat een globaal overzicht van het te doorlopen proces. Na het vaststellen 
van de strategische visie begin 2021 wordt het participatietraject opgezet voor de 
Omgevingsvisie. Dan ligt er een detailplanning, een communicatie- en participatieplan 
waarmee we dan van start gaan.

Informatie:
Het betekent niet dat de organisatie stil staat. De invoering van de Omgevingswet en 
daarmee ook de invoering van de Omgevingsvisie is een grote operatie. Door de 
ambtelijke organisatie worden nu de voorbereidingen getroffen om begin volgend jaar te 
kunnen starten met het participatieproces. De volgende onderdelen zijn daarbij 
essentieel:

1. Strategische visie: “Werken aan Weert 2030” en de vertaling daarvan naar 
concrete maatschappelijke effecten en doelen

2. De procesaanpak Omgevingsvisie
a. Toelichting op het proces inclusief planning
b. Communicatie- en participatieplan

3. Trends en ontwikkelingen
4. Status van Weert / Foto van Weert  anno 2021  

Toelichting plan van aanpak op hoofdlijnen:
Fase 1: Op basis van de maatschappelijke effecten die voortkomen uit de strategische 
visie worden thema tafels georganiseerd. Het betreft integrale thema tafels waar 
verschillende maatschappelijke onderwerpen samen komen. Op basis van de thema’s 



worden de belanghebbenden bij elkaar gezocht om het gesprek te voeren. Op de thema 
tafels worden de maatschappelijke effecten en doelen verder uitgewerkt en worden 
uitgangspunten opgesteld voor de Omgevingsvisie. 

Fase 2: In de vervolgfase worden de ontwikkelgebieden aangewezen die voortkomen uit 
fase 1. Ook dit gebeurd participatief. Met het aanwijzen van de ontwikkelgebieden 
worden ook de randvoorwaarden en uitgangspunten opgesteld. 

De gemeenteraad zal gedurende het proces meerdere besluiten nemen. Dit betreft:
1. Bestuursopdracht Omgevingsvisie (december 2020)
2. Afwegingskader (voorjaar 2021)
3. Vaststelling ontwerp Omgevingsvisie (december 2021)
4. Definitieve vaststelling Omgevingsvisie (na de verkiezingen in 2022)

Afhankelijk van hoe het proces het komende jaar gaat verlopen en waar de behoefte van 
de gemeenteraad ligt kan over diverse onderwerpen aanvullende besluitvorming aan de 
gemeenteraad waar nodig en/of wenselijk zijn worden voorgelegd. De raadswerkgroep 
Omgevingswet/Omgevingsvisie zal als klankbord fungeren en daarbij meedenken over 
het proces en de stappen die gezet moeten worden.
Risico’s

Inwerkingtreding Omgevingsvisie
Op basis van de huidige inzichten, moet de Omgevingsvisie vóór 1 januari 2024 zijn 
ingevoerd. Mogelijk dat deze met een jaar verlengd gaat worden. Door nu te starten kan 
de gemeente Weert een zorgvuldig proces doorlopen om te komen tot een 
Omgevingsvisie Weert. Wenselijk is om de volledige raad te betrekken bij de 
totstandkoming van de Omgevingsvisie en de besluitvorming. Echter gelet op de 
naderende verkiezingen in 2022 en de tijd die nodig is om een goede kwalitatieve 
Omgevingsvisie te maken dient hierin een voorbehoud gemaakt te worden.

COVID-19 en het participatieproces
Een proces om te komen tot een Omgevingsvisie moet participatief worden uitgevoerd. 
Uit recente ervaringen is gebleken dat digitaal werken niet altijd optimaal functioneert, 
zeker niet als je ergens over wilt discussiëren; al dan niet in groepen. Bij het opstellen 
van de procesaanpak zal er gekeken worden naar nieuwe (digitale) vormen van 
participatie zodat we een zorgvuldig proces kunnen doorlopen. We houden er rekening 
mee dat digitaal werken voorlopig de norm blijft. Wij houden de actuele ontwikkelingen 
nauwlettend in de gaten. 

Nieuwe wijze van werken en nieuwe materie
De invoering van de Omgevingswet en de Omgevingsvisie zijn nieuwe juridische 
instrumenten binnen de ruimtelijke ordening. De invoering brengt niet alleen nieuwe 
juridische instrumenten met zich mee maar ook een nieuwe werkwijze met nieuwe 
processen. Ook de rollen tussen raad en college veranderen. Om dit zorgvuldig in te 
voeren wordt dit stapsgewijs uitgevoerd. Ook in het proces om te komen tot een 
Omgevingsvisie wordt de raad in een aantal besluitvormende stappen meegenomen. We 
nemen de tijd om de nieuwe materie en werkvormen tot ons te nemen. Samen met de 
raadswerkgroep wordt de behoefte van de gemeenteraad gepeild. Wanneer nodig wordt 
het proces aangepast. 

Relatie met andere projecten en plannen

Strategische visie: Werken aan Weert 2030
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de strategische visie: Werken aan Weert 2030. 
De strategische visie is de stip op de horizon voor de gemeente Weert” en is participatief 
tot stand gekomen. De visie waarop keuzes gemaakt worden geeft richting aan de 



ontwikkeling en groei van de gemeente . Deze visie wordt participatief opgesteld en 
wordt gedragen door de inwoners van de gemeente Weert, bestuurders, raadsleden en de 
medewerkers van de gemeente Weert. Deze visie is richtinggevend voor de 
Omgevingsvisie en vormt een belangrijke randvoorwaarde voor de uitwerking hiervan. In 
de Omgevingsvisie Weert leggen we vast hoe de fysieke leefomgeving bijdraagt aan de 
strategische visie.

Implementatie Omgevingswet:
Het proces van de Omgevingsvisie maakt onderdeel uit van een groter traject: de 
implementatie Omgevingswet. De implementatie wordt als een programma opgepakt en 
is onderverdeeld in drie onderdelen: processen, informatie en kerninstrumenten. 
Het proces om te komen tot een Omgevingsvisie maakt onderdeel uit van de 
kerninstrumenten. In de werkgroep vindt de afstemming plaats tussen alle onderdelen 
van de Omgevingswet.

Ambitiedocument Omgevingswet:
Op 10 juni 2020 heeft de gemeenteraad het ambitiedocument Omgevingswet 
vastgesteld. Dit document geeft de kaders voor onder andere het proces van de 
Omgevingsvisie mee. Concreet staan de volgende kaders voor de Omgevingsvisie 
benoemd. 
Instrumentarium Omgevingsvisie:

1. De gemeente Weert stelt in 2021 de Omgevingsvisie vast, passend bij de ambities 
en uitdagingen die vervat zijn in de strategische visie ‘Werken aan Weert 2030’. 
Deze Omgevingsvisie is dus niet beleidsneutraal.

2. De gemeente Weert onderzoekt in het proces om te komen tot de Omgevingsvisie 
of omgevingswaarden worden nagestreefd die strenger zijn dan de 
Europese/wettelijke normen. Mocht dit zo zijn, dan resulteert dat in het gebruik 
maken van het instrument Omgevingsprogramma. 

3. De gemeente Weert onderzoekt in het proces om te komen tot de Omgevingsvisie
of een dynamische, meer operationele/concrete Omgevingsvisie die direct als 
toetsingskader kan dienen en regelmatig wordt geactualiseerd prevaleert of een 
meer strategische/abstracte Omgevingsvisie op hoofdlijnen met een langere 
werkingstermijn.

Daarnaast worden er enkele andere kaders benoemd welke van invloed zijn op dit proces, 
deze worden verwerkt in de nog op te stellen procesaanpak Omgevingsvisie Weert. Deze 
procesaanpak wordt in het voorjaar van 2021 aan het college voorgelegd.

Participatienota:
Op 8 juli 2020 heeft de gemeenteraad de nota participatie vastgesteld. Deze nota geeft 
de kaders mee hoe participatie moet worden vormgegeven. De opstelling van de 
participatieleidraad vindt op dit moment plaats. We zoeken nadrukkelijk de synergie op 
tussen beide trajecten. Dat betekent dat de kaders concreet worden door vertaald naar 
het proces Omgevingsvisie waarbij nieuwe vormen van participatie worden meegenomen.

Sturen op effecten:
De gemeentelijke organisatie is op weg naar een meer stuurbare toekomst. De methodiek 
"Sturen op Effecten" wordt organisatie breed geïmplementeerd en is een logisch 
onderdeel in het proces van de Omgevingsvisie. Daarmee wordt de methodiek “Sturen op 
effecten” verankerd in het ruimtelijke beleid.
Besluit Gemeenteraad 

De bestuursopdracht Omgevingsvisie Weert vast te stellen.


