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visies op Venlo
op weg naar een ‘nieuwe’ omgevingsvisie



de Omgevingswet in het kort

• één wet die alle wetten voor de leefomgeving bundelt en 
moderniseert

• een goede balans tussen het gebruik maken en beschermen van de 
fysieke leefomgeving

• rijk, provincies en gemeenten stellen verplicht een omgevingsvisie op

• integraal en samenhangend: snellere en betere besluitvorming met 
ruimte voor lokaal maatwerk

• verplichte participatie: hoe zijn derden betrokken en wat zijn de 
resultaten?



hoofdopgaven NOVI

• gezond en klimaatbestendig (schone lucht/water/bodem en ruimte voor groen/water)

• een goed functionerende economie (duurzaam en circulair) verbonden met onze buurlanden en de rest 
van de wereld

• aangename en vitale steden/dorpen, een productief en aantrekkelijk platteland met uitstekende 
bereikbaarheid (en zo min mogelijk schadelijke uitstoot en overlast)

• voldoende ruimte om te bewegen en ontspannen

• veilig en bescherming tegen overstromingen en andere gevaren

• goede balans is tussen gebouwde omgeving en open landschap, 
tussen natuur en cultuur, tussen land en water

• openstaan voor verandering met respect voor traditie, cultuur en identiteit



NOVI discussiekaart
toekomstperspectief voor Nederland

• waterveiligheid en ruimte voor water en rivieren

• natuur, landschap en groen / waterrobuust en 
klimaatbestendig

• potenties kringlooplandbouw / Greenports

• industrie, logistiek en duurzame bedrijventerreinen / circulaire 
economie / internationale corridors

• energienetwerken (bijv. warmtenetten)

• energieproductie (combineren?)

• aantrekkelijke, herkenbare en gezonde stedelijke regio’s en 
bereikbaarheid



afwegen met de NOVI
belangen/opgaven - prioriteiten - principes



wisselwerking NOVI-POVI-GOVI 

effectievere aanpak van maatschappelijke opgaven:
• elkaars opgaven, plannen én verantwoordelijkheden kennen
• samenwerking en verbinding zoeken
• eigen identiteit in beeld brengen, opgaven bepalen 

en een regionale agenda maken
• gezamenlijk urgentie van opgaven 

bepalen en gebiedsgericht 
oppakken via omgevingsagenda





hoofdopgaven POVI Limburg

• een aantrekkelijke, sociale, gezonde en veilige leefomgeving

- in stedelijk c.q. bebouwd gebied

- in landelijk gebied

• een toekomstbestendige, innovatieve en duurzame 
economie (inclusief landbouwtransitie)

• klimaatadaptatie en energietransitie



POVI
Limburgse principes & afwegingscriteria

principes:

• een inclusieve, gezonde en veilige samenleving

• de kenmerken en identiteit van gebieden staan centraal

• meer stad, meer land

• zorgvuldig gebruik ruimte en voorraden

criteria voor afweging provinciaal belang bij gebiedsontwikkeling:

• uitvoering van één of meerdere kerntaken

• gemeentegrensoverschrijdende/(boven)regionale problematiek;

• algemeen belang voor de bevolking, de omgevingskwaliteit of het bedrijfsleven



POVI
beleidswijzigingen t.o.v. POL2014

• wonen en leefomgeving: verbreding ambities naar 
brede welvaart, aanpak flexibeler en meer adaptief

• veiligheid en gezondheid: meer aandacht voor 
gezondheid, sociale en externe veiligheid

• cultuur, sport en erfgoed: meer aandacht voor 
culturele voorzieningen en sport

• economie: breder provinciaal belang “missie 
gedreven aanpak” en meer aandacht voor circulair.

• werklocaties: dynamisch voorraadbeheer minder 
rigide en meer aandacht voor logistieke terreinen

• mobiliteit: meer gebiedsgerichte aanpak en 
aandacht voor slimme mobiliteit

• energie: invoering zonneladder en aandacht voor 
energie-infrastructuur en landschap bij nieuwe 
opgaven

• land- en tuinbouw: aandacht voor landbouwtransitie

• water: van nadruk op hoogwaterbescherming naar 
integrale aanpak; meer aandacht voor extreem weer

• natuur en landschap: focus op hoogwaardige 
inrichting natuurnetwerk, introductie blauwgroene 
mantel, impact stikstofaanpak

• bodem en ondergrond: circulariteit van 
bouwgrondstoffen en aandacht voor zeer 
zorgwekkende stoffen



POVI
gebiedsgerichte visie

Limburg in bovenregionaal perspectief:

• euregionale oriëntatie

• toekomstbestendig landelijk gebied: ruimte voor transities

• uitdaging voor steden en dorpen: aantrekkelijk en leefbaar

• uitnodigend vestigingsklimaat: innovatiekracht, multimodaliteit, 
kwaliteit, energievoorziening een arbeidsmarkt

ambitie regiovisie Noord-Limburg

een gezonde balans tussen economische activiteiten, het sociaal-
maatschappelijk ecosysteem en de kwaliteit van de leefomgeving:

• gezond ondernemen en gezonde arbeidsmarkt

• gezond leven (toerisme & leisure)

• vitale en gezonde bewoners en hun leefomgeving

• mobiliteit & logistiek

• gezond leefklimaat



hoofdopgaven GOVI Venlo?
wat zegt Ruimtelijke Structuurvisie nu?

majeure opgaven:

• drukte in het ommeland: het contrast tussen buitengebied en stedelijk gebied verscherpen

• ruimte in de stad: de beschikbare ruimte in bestaand stedelijk gebied maximaal benutten

• leven met de Maas: ruimte geven aan de rivier en haar beken om te anticiperen op 
klimaatverandering

• voorzieningen op maat: zorgen voor vitale en toekomstbestendige voorzieningenclusters 
die aansluiten op behoefte van de samenleving.

• robuuste structuren: werken aan een weerbare infrastructuur en meer aandacht voor het 
gebruik van de ondergrond en de opwek van schone energie

afwegingsprincipes kansrijkheid initiatieven:

• het hanteren van uitgangspunten van Cradle to Cradle (C2C) als vertrekpunt

• wat kan het betrekken van (Duitse) regiogemeenten betekenen?

• zelf georganiseerd draagvlak

RUIMTELIJKE STRUCTUURVISIE VENLO
ruimte binnen grenzen



hoofdopgaven GOVI?
en waar moeten we rekening mee houden?

planologie:

• Visie stedelijk centrum

• Structuurvisies Klavertje 4 & Klein Vink

stedenbouw:

• Welstandnota

• Reclamenota

• Stedenbouwkundig kader ‘t Ven-Oost

wonen:

• Regionale woonvisie

• Lokale woonvisie & 
woningbouwprogrammering

• Notitie studentenhuisvesting

• beleidskaders mantelzorgwoningen, 
huisvesting arbeidsmigranten & 
kamerverhuur

economie:

• Regiovisies Kantoren, Bedrijventerreinen 
& Land- en tuinbouw (POL2014)

• Arbeidsmarktbeleid

• Havenvisie

detailhandel:

• Regiovisie detailhandel (POL2014)

• Detailhandelsvisie Venlo

horeca:

• Horecabeleidsnota

• Beleidsregel terrassen

groen-natuur-landschap:

• Regionaal Ruimtelijk Kwaliteitskader

• Agenda groen & water

verkeer/mobiliteit:

• Trendsportal

• Parkeervisie

• Beleidsregel in- en uitritten

erfgoed:

• Nota Erfgoed

• Erfgoedverordening

• Cultuurhistorische inventarisatiekaart & 
archeologische beleidskaart

recreatie/toerisme:

• Regiovisie vrijetijdseconomie (POL2014)

• Toeristische visie Venlo

• Beleidsregel B&B

openbare ruimte:

• Integrale Visie openbare Ruimte (IVOR)

• Evenementenbeleid

• Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)

energie:

• Regiovisie Energie (POL2014)

• Regionale Energie Strategie (RES)

• Ambitiedocument Venlo Circulair 2018-
2030

• Uitvoeringsprogramma Venlo Circulaire 
en Duurzame Hoofdstad 2019-2022

• Transitievisie gebouwde omgeving

• Beleidskader opwek nieuwe energie

• Wijkuitvoeringsplan Hagerhof Oost

• Ambitieweb Venlo principes C2C

milieu:

• Beleidsnota externe veiligheid

• Bodembeleidsplan

veiligheid:

• Nota Integraal veiligheidsbeleid

sociaal domein:

• Beleidskader sociaal domein 

• Venlo.fit sportvisie & 
sportaccommodatievisie

• Lokaal Gezondheidsbeleid

• Armoedebeleid

• Onderwijshuisvestingsplan

• Beleid onderwijs



de ene visie is de andere 
(nog) niet….
van een vergezicht naar plan



Strategische visie 
Venlo 2030 2040

• evenwichtige(re) bevolkingsopbouw

• behoud koopkracht en draagvlak voor lokale 
voorzieningen

• behoud toekomstig ‘verdienend vermogen’

• een levendige stad en regio

• behoud van kwaliteit van wonen en leven

en…….

• brandend licht en droge voeten (energietransitie en 
klimaatopgave)

• social media



Omgevingsvisie Venlo

Kortom…..

• ruimtelijke vertaling

• van de opgaven (en functies) uit de Venlose strategische visie

• rekening houdend met ‘bovenliggende’ visies

• inclusief (ruimtelijke) kwaliteitskaders

• en proceskaders 

Omgevingskwaliteit en ruimtelijke kwaliteit (Wat vinden we nu echt belangrijk?)

• identiteit

• Kernwaarden/kernkwaliteiten

• thema’s/ opgaven



wat is een
goede omgevingskwaliteit?

ruimtelijke kwaliteit als basis

• belevingswaarde (schoonheid)

• gebruikswaarde (nuttigheid)

• toekomstwaarde (duurzaamheid)

met maatschappelijke meerwaarde

• kernkwaliteiten van het gebied

• koppelen aan omgevingswensen en belangen

• dialoog met omgeving

je kan het niet meten, je kan het wel weten



wat verstaan we 
onder kernkwaliteiten?

ruimtelijke en fysieke eigenschappen

• zijn typerend voor een gebied

• vormen samen de identiteit

• zijn gekoppeld aan een waardering die samenhangt 
met de tijdsperiode en culturele opvattingen

herkenbare fysieke kwaliteiten

bebouwing en openbare ruimte, cultuurhistorie, natuur 
en landschap, …

immateriële waarden

gezondheid, sociale veiligheid/kwaliteit, leefbaarheid, 
duurzaamheid, … 



Omgevingsvisie Venlo

• afwegings- en besluitvormingsprocessen

• proceskwaliteit!

• participatiemogelijkheden

• wat wel/ niet en hoe

• definitie belanghebbenden

• transparantie

• goed ontsloten en vindbaar

• helder in opzet en hanteerbaar

• goede voorbeelden te over

• geen confectie, moet passen bij Venlo!



identiteit, thema’s en kwaliteit

• wat voor een gemeente is Venlo, in wat voor een regio en 
wat is de functie van Venlo in de (Eu-)regio?

• welke thema’s horen daarbij?

• wonen, werken, recreëren, energie opwekken, 
waterveiligheid, natuur- en cultuurhistorie, 
waterwinning, natuurontwikkeling, mobiliteit, 
binnenstedelijke ontwikkeling

• en welke kwaliteit?

• circulair, participatiegraden, natuur- en waterkwaliteit, 
milieunormen

• met welke consequenties?



opgave (structuurvisie 2014)

• mooie natuurlijke omgeving

• boeiende (cultuur-)historie

• goede verbindingen

• opgewekte mensen

• niemand kent je

• veel slimme economie

• weinig hoogopgeleiden

• weglek van koopkracht uit de regio

• mogelijk verlies van draagvlak voorzieningen

• bevolkingskrimp? toekomstperspectief?



Simcity Venlo



ruimtelijke assen, 
ruimtelijke kwaliteiten

‘harde’ Oost-Westas

• Brabantroute

• A67

• Oost-Europa, economische oriëntatie

• snelle wereld van €

‘zachte’ Noord-Zuidas

• Napoleonsbaan/ Rijksweg N271

• natuur, de Maas

• cultuur, historie en ‘wellness’

• aantrekkelijk wonen / kwaliteit

• langzamere wereld, menselijke maat



dilemma’s

• gewenst? wie bepaalt dat?

• betaalbaarheid: wie betaalt de 
ontwikkeling, wie ‘verdient’ eraan en wie 
neemt het ‘verlies’?

• tegenstrijdige belangen

• betekent kiezen voor het één, 
‘automatisch’ het uitsluiten van het 
ander?

• wat vindt u belangrijk?



vragen / opmerkingen / 
wensen?


