
TERUGBLIK Workshop Visies d.d. woe. 17 februari 2021, 19.00 – 21.00 uur 
 
BIJLAGE: de DEFIN Presentatie Workshop Visies 17feb21 
 
Deelname:  
9 raadsleden (waarvan 5 lid van de raadswerkgroep Omgevingswet) 
2 fractie-ondersteuners 
1 wethouder 
5 ambtenaren  
3 griffie 
 
 
Doel van de workshop:  

• Overzicht van en inzicht in alle ‘visies’ (de opgaves voor Venlo) waarmee rekening gehouden 

moet worden bij het voorbereiden van de Omgevingsvisie.   

• Vervolgens bespreken met elkaar: Nu we de Venlose opgaves kennen, wat wordt dan de 

opdracht van de raad aan zichzelf? Welke accenten willen we als raad leggen t.b.v. de 

Omgevingsvisie?  

Inhoudelijk 

• Samenhang Omgevingsvisie met NOVI, POVI, overige visies 

• Diverse gemeentelijke visies en beleidsnota’s: het is zinvol deze op te nemen in 

Programma’s; hier iets mee doen 

• Belangenafweging , prioriteiten stellen, omgevingsagenda’s en gebiedsagenda’s. Binnenkort 

POVI vastgesteld 

• Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurvisie 2014 is straks nog steeds 90% geldend voor de 

Omgevingsvisie. Nieuw: zaken als klimaatopgave en energietransitie 

• Strategische Visie Venlo 2040: in maart in de raad; hiermee wordt de ambitie voor Venlo 

vastgelegd voor de komende 20 jaar. 

• Voorbereiding Omgevingsvisie:  

o kijk hoever je als raad wil gaan + welke balans je wil in de opgaven 

o bekijk hiervoor ook andere voorbeelden in den lande: veel gemeenten zijn al 

begonnen met de Omgevingsvisie, Venlo nog niet 

o Belangrijk: IDENTITEIT, THEMA’S EN KWALITEIT 

▪ kies in de Omgevingsvisie als raad een eigen identiteit (wat wil je 

uitstralen/wat wil je zijn), thema’s en bepaal de kwaliteit 

(omgevingskwaliteit = ruimtelijke kwaliteit + maatschappelijke meerwaarde; 

ook proceskwaliteit) 

▪ Vraag je als raad af:  

• Wat doen we met onze ruimte? (Welke functies wil je invullen?) 

• Welke rol wil Venlo spelen in de regio? (Wat onderscheidt Venlo van 

de regio? Welke functies wil je invullen?). Regionale afspraken 

maken. 

▪ Welke thema’s horen daar vervolgens bij? Ergo: keuzes maken als raad 

▪ Bedenk: 90% van de huidige Structuurvisie = de nieuwe Omgevingsvisie; 

nieuw is bijvoorbeeld klimaatopgave en energiestrategie 

▪ TIP: speel het spel SIMCITY (invullen van de ruimte) 



• Dilemma’s: 

o Wie verdient hieraan, wie neemt het verlies?  

o Tegenstrijdige belangen 

o Wat vindt de raad echt belangrijk? 

o Etc. 

o Eerst Omgevingsvisie, daarna pas Omgevingsplan 

 

• Participatie: 

o Hoe de stad betrekken bij totstandkoming Omgevingsvisie 

o Hoe de verplichte participatie (initiatiefnemers/vergunningverlening) regelen als 

raad? 

o Komt aan de orde in aparte workshop 24 maart 2021 

 
Vervolgafspraak voorbereiding Omgevingsvisie 
Z.s.m. extra raadswerkgroep-overleg (do. 18 maart) over “Wat wordt de opdracht aan de 
raad? Welke accenten en prioriteiten geven we mee voor de Omgevingsvisie?” 
We gaan dit gesprek met de raadswerkgroep voeren aan de hand van o.a. een overzicht van 
thema’s en onderwerpen, samengesteld uit alle relevante visies/beleidsnota’s. 
 
M. Beijers 
19feb21 
 
_______________________________________________________________    
 
 
 

Korte opbrengstennotitie “workshop Visies op Venlo, op Weg naar de 
Omgevingswet 
Woensdag 17 februari 2021 
Notities van voorzitter Leon van den Beucken, aanvullend op notities van Margó Beijers 

• Als er geen participatie is, kan de vergunning niet geweigerd worden, de verplichting tot 

participatie moet ingeregeld worden 

• Let op, participatie is iets anders als draagvlak, moeten we niet het scheppen van draagvlak 

in de omgevingsvisie (en daarna plan) meenemen?  

• Aandacht voor grensoverschrijdende zaken, ook cultuur, sport en erfgoed 

• Hou er rekening dat de samenleving niet maakbaar is, je kunt er richting aan geven 

• POVI, NOVI, er staan heel veel zaken in, en straks in de GOVI waarschijnlijk ook, maar kan het 

niet botsen? Hoe daar mee om te gaan.  

• Hoe verhoudt duurzame verstedelijking zich tot de groenblauwe agenda 

• Wat is ruimte? Heeft Venlo evenveel ruimte als de omliggende plattelandsgemeenten? Over 

welk soort ruimte hebben we het,  met welk invullingsdoel?  

De aangeboden stof was helder, maar wel veel. Het was nog de bedoeling om in grote lijnen 
te beschrijven welke elementen uit welke visies, en de daarbij behorende opgaven een plek 
moesten krijgen in de Omgevingsvisie en wat de taak wordt die de raad zichzelf oplegt in het 
kader van de Omgevingsvisie. 
Dat bleek op dat moment nog een brug te ver, en de deelnemers wilden alles laten bezinken 
en er later mee terug te komen.  
 



Hierbeneden de podcasts en het You tube filmpje voor de bijeenkomst 24 maart a.s. waar 
participatie aan de orde komt, alsmede het communcatieplan Omgevingswet.  
Podcasts Omgevingswet | VNG 
https://youtu.be/O60LqtnQ9Os 
 
 
 
 
 

 

https://vng.nl/artikelen/podcasts-omgevingswet
https://youtu.be/O60LqtnQ9Os

