
Aan de gemeenteraad en commissies van Weert

Weert, 16 juli 2020

Onderwerp : Uitnodiging raadswerkgroep Omgevingswet/Omgevingsvisie

Kenmerk : 937656/1094139

Geachte raads- en commissieleden,

Op 10 juni 2020 heeft u het ambitiedocument Omgevingswet vastgesteld. Dit document is 
mede tot stand gekomen in samenwerking met een raadsdenktank. Hierin heeft een 
aantal raadsleden, afkomstig van verschillende fracties, meegedacht over onderwerpen in 
relatie tot de Omgevingswet. 

Omgevingswet en Omgevingsvisie
Ondertussen is de Omgevingswet met een jaar uitgesteld en is de nieuwe ingangsdatum 1 
januari 2022. Dat betekent echter niet dat we rustig achterover kunnen gaan leunen. De 
invoering van de Omgevingswet is een flinke operatie die ook een aantal nieuwe 
kerninstrumenten met zich mee brengt en die van u een passende rol vergt. Het eerste 
kerninstrument waarmee we in Weert aan de slag gaan is de Omgevingsvisie. De 
Omgevingsvisie is een strategische visie voor het ruimtelijke domein en heeft betrekking 
op alle terreinen van de leefomgeving. In deze visie komen nieuwe thema’s aanbod zoals 
gezondheid, participatie en veiligheid. Zij vervangt na vaststelling de Structuurvisie Weert 
2025. De Omgevingsvisie wordt naar verwachting in Q4 2021 voorgelegd aan de raad ter 
vaststelling.

Rolverandering
De invoering van de Omgevingswet brengt een rolverandering voor uw raad met zich mee. 
Uw raad is aan zet voor het leveren van de benodigde input aan de Omgevingsvisie. Dit 
weegt u af met de input vanuit de samenleving en wordt gebundeld tot één 
Omgevingsvisie. In het proces om te komen tot een Omgevingsvisie en uw rolverandering 
willen we u graag begeleiden om zo te komen tot een Omgevingsvisie die passend is voor 
Weert. Ook willen we hierbij inspelen op uw informatie- en kennisbehoefte. Daarom stellen 
wij voor om een raadswerkgroep voor de Omgevingswet/Omgevingsvisie in te stellen. 
Deze raadswerkgroep gaat samen met het ambtelijk apparaat bepalen wat de rolverdeling 
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wordt en gaat het communicatie- en het participatieproces van de Omgevingsvisie mede 
vormgeven. De raadswerkgroep denkt ook mee over hoe de overige raadsleden worden 
meegenomen in het proces. Hierbij willen wij de raad ook de gelegenheid geven om de 
benodigde kennis en expertise eigen te maken.  Afhankelijk van de informatiebehoefte 
wordt in samenspraak met de raadswerkgroep bekeken wat de frequentie wordt. De 
impact van de invoering van de Omgevingswet is vergelijkbaar met de invoering van de 
drie decentralisaties in het sociale domein waar ook gewerkt is met een raadswerkgroep. 

En tot slot
Wij hopen dat uw interesse gewekt is en dat u actief uw rol binnen de implementatie van 
de Omgevingswet wilt oppakken door aansluiting te zoeken bij de raadswerkgroep. Graag 
vernemen we per e-mail een reactie, bij voorkeur uiterlijk vrijdag 21 augustus 2020. 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, kunt u contact opnemen met Roy 
Thijssen, projectleider Omgevingsvisie. U kunt uw reactie sturen naar r.thijssen@weert.nl.

Met vriendelijke groet,

Selma van Mensvoort
Afdelingshoofd Ruimte & Economie
Ambtelijk opdrachtgever Omgevingsvisie


