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Onderwerp 
 
Bestuursopdracht Omgevingsvisie Weert  
 
Voorstel 
 
In te stemmen met de bestuursopdracht Omgevingsvisie Weert. 
 
Inleiding 
 
Op 10 juni 2020 heeft U het ambitiedocument Omgevingswet vastgesteld. Daarmee heeft 
U 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”. 
 
Het college heeft op 3 maart 2020 het procesplan Omgevingsvisie vastgesteld. Daarmee is 
de voorbereiding van het proces om te komen tot een Omgevingsvisie reeds gestart. In 
het proces om te komen tot een Omgevingsvisie wordt er met een raadswerkgroep 
gewerkt. De raadswerkgroep is op 30 september 2020 voor het eerst samengekomen. 
Daarin is afgesproken dat de raadswerkgroep de rol van klankbord gaat vervullen. Met de 
raadswerkgroep is afgesproken dat er voor de raadsvergadering van 15 december 2020 
een bestuursopdracht Omgevingsvisie wordt aangeboden. Met dit voorstel bieden wij de 
bestuursopdracht Omgevingsvisie aan. Het vaststellen van de bestuursopdracht is de 
officiële start van het proces voor de gemeenteraad om te komen tot een Omgevingsvisie 
Weert.  
 
Beoogd effect/doel 
 
De hoofddoelstelling is: de gemeenteraad stelt een Omgevingsvisie vast (conform artikel 
3.1 van de Omgevingswet) waarbij de uitkomst van het proces de Omgevingsvisie Weert 
wordt. De Omgevingsvisie is een integraal afwegingskader voor inwoners, bedrijven en 
gemeente om zelf initiatieven te toetsen. De Omgevingsvisie is een inspiratiekader voor 
het ontplooien van nieuwe initiatieven en/of ontwikkelingen. De Omgevingsvisie is het 
eerste kerninstrument wat vastgesteld gaat worden. De Omgevingsvisie geeft richting aan 
het kerninstrument Omgevingsplan en mogelijke programma's. 
 
Argumenten  
 
Implementatie Omgevingswet 
Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2022 in werking. De Omgevingswet staat 
voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. 
De nieuwe wet zorgt voor minder en overzichtelijkere regels, een samenhangende 
benadering van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere 
besluitvorming. De Omgevingsvisie is één van de nieuwe kerninstrumenten van de 
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Omgevingswet. De Omgevingsvisie is vormvrij en een verplicht kerninstrument die iedere 
gemeente moet vaststellen. De Omgevingsvisie moet vóór 1 januari 2025 zijn vastgesteld. 
 
Ambitiedocument Omgevingswet 
Op 10 juni 2020 heeft de gemeenteraad het ambitiedocument Omgevingswet vastgesteld. 
Hierin heeft de gemeenteraad de ambitie uitgesproken om de Omgevingsvisie in 2021 vast 
te stellen en aan te laten sluiten op de uitkomsten van de strategische visie "Werken aan 
Weert 2030" 
 
Kanttekeningen en risico’s  
 
Ambitie vaststelling Omgevingsvisie in december 2021 
In het ambitiedocument is uitgesproken dat de Omgevingsvisie in december 2021 wordt 
vastgesteld. De Omgevingsvisie moet aansluiten op de uitkomsten van de strategische 
visie. Door de vertraging die is opgelopen in het proces van de strategische visie is het 
niet mogelijk een gedegen participatieproces te doorlopen wanneer we aan deze planning 
vasthouden. Het voorstel is om in december 2021 het ontwerp Omgevingsvisie te laten 
vaststellen en de definitieve vaststelling over de verkiezingen van maart 2022 heen te 
tillen. 
 
Binnen het proces van het opstellen van de Omgevingsvisie zijn de kaders en 
uitgangspunten vooraf nog onvoldoende bekend. Gedurende het proces is het van belang 
om tussentijdse evaluatiemomenten in te bouwen om kaders en uitgangspunten nader 
vorm te geven en of wanneer nodig bij te stellen. 
 
Financiële gevolgen 
 
De financiële gevolgen van de invoering van de Omgevingsvisie zijn € 50.000,-. In de 
begroting 2021 onder implementatie Omgevingswet is € 15.000,- opgenomen. € 10.000,- 
is opgenomen in de begroting 2021 onder grootboeknummer 57401/43200. En € 25.000,- 
is opgenomen onder grootboeknummer 58101/43800. Dit betreft een inschatting van de 
kosten om te komen tot een Omgevingsvisie. Mocht blijken dat dit onvoldoende is dan 
komt er een separaat voorstel naar de raad. 
 
Uitvoering/evaluatie  
 
Het proces om te komen tot een Omgevingsvisie moet participatief zijn. Hiervoor wordt 
een planning met een communicatie- en participatieplan opgesteld. Om het proces 
zorgvuldig te doorlopen worden er meerdere raadsbesluiten gevraagd. Daarnaast is er ook 
een raadswerkgroep ingesteld die fungeert als klankbord waarin mee wordt gedacht over 
het te doorlopen proces. Waar nodig wordt er bijgestuurd. Er wordt niet eerder gestart 
met het participatieproces dan dat de strategische visie, Werken aan Weert 2030, is 
vastgesteld. Er zit een afhankelijkheid tussen beide trajecten. Werken aan Weert 2030 is 
de stip op de horizon en geeft de richting aan waarin de gemeente Weert zich gaat 
ontwikkelen. De Omgevingsvisie pakt hier op door. Ambtelijk worden nu al de nodige 
voorbereidingen gedaan om begin volgend jaar met het proces te kunnen starten. 
   
Communicatie/participatie  
 
Het communicatie- en participatieplan wordt nog opgesteld. In de raadswerkgroep is 
afgesproken dat de raad via nieuwsbrieven op de hoogte wordt gehouden over de 
ontwikkelingen van de implementatie van de Omgevingswet. De Omgevingsvisie wordt 
daarin meegenomen.  
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Advies raadscommissie  
 
De raadscommissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad 
als bespreekstuk. 
 
Bijlagen  
 

1. Bestuursopdracht Omgevingsvisie Weert 
2. Graphic: proces Omgevingsvisie 

 
 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens 

 
 
 
 
 
 
C.C. Leppink – Schuitema 

 



 

 
 

 
 

Nummer raadsvoorstel: DJ-1168752  
 
 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2020. 
 
 
 
 besluit: 
 
 
In te stemmen met de bestuursopdracht Omgevingsvisie Weert. 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 december 2020. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten 

 
 
 
 
C.C. Leppink – Schuitema 

 


