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Onderwerp 

Aanpak Omgevingsvisie-Omgevingsplan 

Kennisnemen van 

De aanpak voor het opstellen van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan in het kader 
van de nieuwe Omgevingswet. 

Aanleiding 

Op 1juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Gemeenten zijn verplicht om voor 1 
januari 2024 een nieuwe Omgevingsvisie te laten vaststellen en uiterlijk 1 januari 2030 het 
Omgevingsplan. De wijze waarop we in Venlo invulling willen geven aan deze nieuwe 
planvormen (Omgevingsvisie en Omgevingsplan) is sonderend besproken met de 
raadswerkgroep Omgevingswet (18 maart en 16 juni jl.). Middels deze raadsinformatiebrief 
geven we invulling aan de toezegging aan de raadswerkgroep om uw raad te informeren 
over deze aanpak. 

Kernboodschap 

De Omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van 
onze leefomgeving. Dit betekent dat het omgevingsrecht, zoals we dat nu kennen, op de 
schop gaat met als doel om de regels voor ruimtelijke ontwikkeling te vereenvoudigen. 
Daarnaast beoogt de wet ook een nieuwe manier van (samen)werken: integraal, 
gebiedsgericht en participatief. Een ingrijpende veranderopgave, waar in Venlo al lange tijd 
aan wordt gewerkt. 

De vervanging van het huidige wettelijk instrumentarium, waaronder de structuurvisie en 
het bestemmingsplan, maakt deel uit van deze opgave. Daarvoor is al veel voorwerk 
gedaan. Zo heeft uw raad recent diverse beleidskaders vastgesteld en liggen er al 
verschillende bouwstenen, ook van onze ketenpartners, voor de nieuwe Omgevingsvisie. 
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En uiteraard maken we gebruik van de ervaringen die we hebben opgedaan met de pilot 
Omgevingsplan Kern Tegelen. 

OMGEVINGSWET IN HET KORT 

De Omgevingswet is een stelselherziening van het omgevingsrecht. De Omgevingswet 
bundelt wet- en regelgeving die nu versnipperd is over diverse wetten, AMvB's en 
ministeriële regelingen. Daarmee moet de Omgevingswet een samenhangende basis 
vormen voor de benadering van de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet biedt 
gemeenten daarvoor vier zogenaamde kerninstrumenten: de omgevingsvisie, het 
programma, omgevingsplan en de omgevingsvergunning. In het schema hieronder is 
inzichtelijk gemaakt hoe de huidige wetgeving, beleidsinstrumenten en regelgeving gaan 
'landen' in de nieuwe Omgevingswet. 
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In de het kort komt het erop neer dat de Omgevingsvisie richtinggevend is: het benoemt 
ambities, centrale opgaven en strategie vanuit een samenhangend perspectief op ruimte, 
milieu, natuur en landschap, water, verkeer en vervoer en cultureel erfgoed. De 
Omgevingsvisie is vormvrij, zelfbindend en wordt door de raad vastgesteld. Middels 
programma's (een nieuw instrument) kan het college aangeven hoe ze de doelen uit de 
Omgevingsvisie wil realiseren: concrete maatregelen voor bescherming, beheer, gebruik 
en ontwikkeling van de leefomgeving. 

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaan de huidige bestemmingsplannen én de 
zogenaamde bruidsschat (gedecentraliseerde beleidsregels vanuit het rijk) automatisch 
over in een tijdelijk Omgevingsplan. V.w.b. de plaatselijke verordeningen geldt dat niet: 
daarvoor is een analyse nodig welke onderdelen moeten worden aangepast c.q. wat kan 
worden geschrapt. Om initiatieven te kunnen ontplooien in de fysieke leefomgeving 
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hebben burgers, bedrijven en overheden een Omgevingsvergunning nodig. Deze worden 
getoetst aan het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (voorheen Bouwbesluit) en/of aan het 
Omgevingsplan. Hierin wordt ook vastgelegd welke bouwplannen vergunningsvrij/-plichtig 
zijn. 

Voor het opstellen van een omgevingsvisie, programma's en het omgevingsplan is een 
plan-MER verplicht. Zij vormen namelijk het kader voor toekomstige projecten of 
vergunningen, die gevolgen kunnen hebben voor het milieu. De precieze invulling daarvan 
(de reikwijdte en het detailniveau) wordt in de Nota van Uitgangspunten bepaald. 

Bij het vaststellen van de omgevingsvisie en het omgevingsplan moeten we aangeven hoe 
inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding zijn betrokken. En 
ook wat we met de resultaten daarvan hebben gedaan (de z0genaamde motiveringsplicht). 
Over de wijze waarop deze groepen worden betrokken en wat de invloed van de resultaten 
van participatie moeten zijn, is in de wet niets opgenomen (vormvrij). Wettelijk zijn we 
verplicht om, voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet, ons Participatiebeleid en de 
daarop gebaseerde Participatieverordening door uw raad te laten vaststellen. 

AANPAK OMGEVINGSVISIE 

Zoals gesteld beginnen we bij het opstellen van de omgevingsvisie niet 'blanco'. De 
huidige Ruimtelijke Structuurvisie is weliswaar al in 2014 vastgesteld, maar kende een 
uitgebreid participatietraject dat in die tijd (nog) niet gebruikelijk was. Een globale evaluatie 
van deze Structuurvisie leert ons dat de destijds uitgezette koers op hoofdlijnen nog steeds 
valide is, maar niet helemaal compleet. Zo 'verplicht' de Omgevingswet ons om thema's, 
zoals veiligheid, gezondheid en duurzaamheid, mee te nemen. Bovendien staan we aan 
de vooravond van een aantal grote (transitie )opgaven die van invloed zijn op onze 
leefomgeving (energiestrategie, klimaatadaptatie, transitie van het landelijk gebied e.d.). 
Dit betekent dat we onszelf per hoofdopgave (Drukte in het Ommeland, Ruimte in de Stad, 
Leven met de Maas, Voorzieningen op Maat en Robuuste structuren) de vragen stellen: 
Wat is nieuw? Wat is anders? Wat is urgenter? 

Vanuit het wettelijk zorgvuldigheidsbeginsel en motiveringsbeginsel houden we rekening 
met de visies van rijk, provincie, waterschap en onze buurgemeenten. We betrekken onze 
ketenpartners om hun belangen mee te wegen. In de afgelopen jaren hebben we namelijk 
op allerlei domeinen afspraken met hen gemaakt om onze doelen te bereiken. We brengen 
deze afspraken in beeld en we bekijken hoe ze in onze Omgevingsvisie kunnen 'landen'. 

In de Nota van Uitgangspunten leggen we vast hoe we om willen gaan met participatie. 
Daarbij nemen we nemen de hoofdopgaven uit de Ruimtelijke Structuurvisie als 
vertrekpunt en houden we uiteraard rekening met recent doorlopen trajecten zoals de 
Strategische Visie Venlo 2040 en andere (sectorale) beleidstrajecten. Vooralsnog denken 
we aan twee sessies per hoofdopgave: de eerste sessie zal vooral een 
informatief/inspirerend karakter hebben en in de tweede sessie gaan we consulteren en 
adviezen ophalen. 
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De stappen in de aanpak en de wijze waarop uw raad c.q. de raadswerkgroep wordt 
betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe Omgevingsvisie is hieronder globaal 
weergegeven. 
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aanpak onderzoek opstellen besluitvorming opstellen participatie uitwerken en ter inzage besluitvorming 
en analyse Nota van raad koers op per verfijnen koers legging Nota Zienswijzen 
(samen met Uitgangspunten hoofdlijnen hoofdopgave tot ontwerp ontwerp Omgevingsvisie 

ketenpartners) per 
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Omgevingsvisie Omgevingsvisie 
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informatiebrief juni-22 participatie informatiebrief nov-23 
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AANPAK OMGEVINGSPLAN 

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet 
hebben we van rechtswege gelijk één 'tijdelijk' 
Omgevingsplan als voorloper naar het nieuwe 
Omgevingsplan. Dit tijdelijk Omgevingsplan 
omvat alle vigerende ruimtelijke plannen, de 
door de Omgevingswet gedecentraliseerde 
rijksregels ( de zogenaamde bruidsschat) en de 
gemeentelijke verordeningen v.w.b. erfgoed en 
hemelwater. Voor de overige plaatselijke 
verordeningen geldt dat niet. 

Omgevingsplan 

nieuw deel 

bestemmingsplannen 
pilot Omgevngsplan kern Tegelen 

wijzigingsplannen 

inpassingsplannen 
beheerverordeningen 

De Omgevingswet geeft ons de gelegenheid om 
in de periode 2022 tot en met 2029 het tijdelijk 
Omgevingsplan om te bouwen naar een 
definitief Omgevingsplan, dat aan alle eisen van 
de wet voldoet. Dat zorgt ervoor dat de regelgeving inzichtelijk en samenhangend is voor 
zowel vergunningverlening als handhaving. 

bruidsschat 

erfgoedverordening 
hemelwaterverordening 

De ervaringen die we hebben opgedaan met de pilot voor de kern Tegelen hebben laten 
zien dat dit een complexe opgave is. Daarom pakken we niet in één keer alles aan, maar 
gaan we hiermee aan de slag als een soort legpuzzel: we pakken steeds stukjes of grotere 
stukken op totdat de hele puzzel is gelegd. In de Nota van Uitgangspunten leggen we vast 
hoe deze fasering eruit gaat zien en aan welke deelgebieden of thema's we prioriteit 
geven. 

We wachten niet op de nieuwe Omgevingsvisie, maar gaan gelijktijdig van start. Dat hoeft 
ook niet want er is veel voorwerk te doen waar beide trajecten profijt van hebben. Zo zijn 
we bijvoorbeeld al gestart met werkgroepen die de huidige regels tegen het licht houden: 
Wat willen we behouden? Wat moeten we aanpassen? En wat kunnen we schrappen? 
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Ook bij het Omgevingsplan dient te worden aangegeven hoe de gemeente wenst om te 
gaan met participatie: dit leggen we vast in de Nota van Uitgangspunten. We bekijken 
welke participatietrajecten er al lopen of recent zijn doorlopen en welke informatie daar 
uitgekomen is. Daar waar we informatie missen, of het gevoel hebben dat bepaalde 
groepen niet (voldoende) aan bod zijn gekomen, gaan we actief op zoek naar input. 

De stappen in de aanpak en de wijze waarop uw raad c.q. raadswerkgroep de komende 
jaren wordt betrokken bij de totstandkoming van het Omgevingsplan is hieronder met een 
globale planning weergegeven. 
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EzzEzEzz±Ets.M, 
tot eind 2029 zal deze procedure meerdere malen worden doorlopen 

Communicatie 

De raadswerkgroep Omgevingswet is al langer betrokken bij de opgaven die voortvloeien 
uit de Implementatie van de Omgevingswet. Op verzoek van de raadswerkgroep 
informeren we u middels deze raadsinformatiebrief over de wijze waarop we de komende 
jaren, samen met u en andere belanghebbenden, aan de slag gaan om te komen tot de 
invulling van het nieuwe beleidsinstrumentarium. 
Communicatie met belanghebbenden is op dit moment nog niet aan de orde. Wel vindt er 
op dit moment al afstemming plaats met onze ketenpartners (rijk, provincie, 
veiligheidsregio, waterschap en buurgemeenten). 

Vervolgprocedure raad 

Op hoofdlijnen ziet de planning er als volgt uit: 
• voor beide planvormen wordt een Nota van Uitgangspunten opgesteld die medio 2022 

aan de, nieuwe, gemeenteraad ter vaststelling wordt aangeboden; 
• de raadswerkgroep Omgevingswet blijft betrokken bij de voortgang; 
• na vaststelling van de Nota van Uitgangpunten wordt uw raad en andere 

belanghebbenden, actief betrokken bij de totstandkoming van beide planvormen via 
het participatietraject; 

• vaststelling van de Omgevingsvisie is voorzien in november 2023; 
• gezien de gefaseerde ontwikkeling van het Omgevingsplan zullen tot eind 2029 

regelmatig nieuwe onderdelen (gebiedsgericht of thematisch) ter vaststelling worden 
aangeboden. 
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