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31 januari zijn diverse stakeholders, waaronder gemeenten, Waterschap, koepelorganisaties en
Provincie, samengekomen om na te denken over de inhoud van de Omgevingsvisie Limburg.

Wat hebben we gedaan?
Aan 14 tafels met verschillende thema’s (natuur, welzijn, samenleving en gezondheid, economie,
wonen, ondergrond, water, mobiliteit en energie) zijn genodigden in een World-café opzet te werk
gegaan. Binnen elk thema waren er subcategorieën (onderwerpen waar nu belangrijke ontwikkelingen
gaande zijn) waarmee we aan de slag zijn gegaan. Aan de tafels werden onder andere vragen gesteld
als: Wat missen jullie nog binnen dit thema? Is de opgave goed benoemd? Wie moeten we nog
betrekken en hoe? Met de opgehaalde informatie gaan we verder werken aan de bouwstenen om een
Omgevingsvisie te creëren voor de provincie Limburg.

Wat valt op?
Wat opviel tijdens deze dag is dat het woord integraal veel gevallen is. Een integrale aanpak vanuit
opgaven en belangen is belangrijk, maar voortvarendheid mag hierin niet verloren gaan. En worden
alle actoren wel goed betrokken? Denk aan gebruikers, toerisme-sector, horeca en recreanten.
Burgers spelen hier ook een belangrijke rol. “Laat ze weten wat ze zelf gemakkelijk kunnen doen om
bij te dragen [aan bepaalde opgaven]”, werd er gezegd. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde bloemen in
de tuin om extra bijen te lokken en om de oogst van fruit te bevorderen. Bewustwording speelt hier
dus ook een belangrijke rol. We moet onszelf de vraag stellen: hoe willen en kunnen wij als overheid
samenwerken met onze partners?

Verder werd het behouden van expertise ook genoemd. Er is belang bij het vinden van een goed
evenwicht bij sectoraal opgebouwde expertise en integraliteit. Deze mag niet verloren gaan en moet
zich vooral kunnen door ontwikkelen. Daarnaast hebben gemeenten behoefte aan het feitelijke kennis.
De Provincie zou hier een rol in kunnen pakken. Ook werd aandacht gevraagd voor de verbetering
van de kwaliteit van de leefomgeving (leefbaarheid en veiligheid) en hoe dit ook weer gestimuleerd
kan worden via de overheid.

Andere punten die ook aan meerdere tafels naar voren kwamen waren:


veranderende demografie door vergrijzing enerzijds en meer drukte op de weg (bereikbaarheid)
anderzijds;



digitalisering, technologie en smart mobility en de veranderingen die dit meebrengt en of wij dit
wel kunnen bijhouden;



energietransitie, duurzaamheid en klimaatadaptatie die noodzakelijk zijn;



gezondheid: dit gaat om zowel de invloed van fijnstof en voedsel op gezondheid, maar ook
plezierig en veilig op de weg hoort hier bij;



grensoverschrijdende samenwerking die gestimuleerd moet worden, maar ook het stimulering van
lokale producten;



GMO’s en VAB’s die meer aandacht moeten krijgen bij landbouw.

Feedback deelnemers
De feedback op de sessie was positief. Bruikbare tips die uit de zaal kwamen waren:


organiseer een sessie van meerdere dagen om binnen bijvoorbeeld een gemeente verder na
te denken/brainstormen over deze thema’s en laat anderen hier vooral het woord doen;



bij de volgende sessie zouden er concrete voorstelen moeten liggen om daarover in gesprek
te gaan;



laat duidelijk weten wat de provincie al doet.

Wat doen we met de input?
In verschillende werkprocessen wordt de input uit de bijeenkomst verwerkt om te komen tot de eerste
bouwstenen voor de Omgevingsvisie. Soms in reeds bestaande werkprocessen, soms in
werkprocessen die nog worden opgezet. Mensen die hebben aangegeven aangehaakt te willen blijven
bij dit proces, worden hier in meegenomen.

Hoe verder?
Deze bouwstenen zullen vervolgens in een aantal inhoudelijke workshops bij elkaar worden gebracht
om de samenhang tussen de bouwstenen onderling op te zoeken. De eerstvolgende brede workshops
zullen half april plaatsvinden. Heb je nog leuke ideeën of tips voor een werkvorm, laat dit dan via het
onderstaande e-mail adres weten.

Verhalenreeks Omgevingsvisie
Ook zijn we bezig met een verhalenreeks ‘Mijn Omgevingsvisie’ waar we concrete voorbeelden
bespreken en laten zien op Expeditie Ruimte. In februari komt het eerste thema jongerenparticipatie
en maart gaan we het hebben over het thema Gezondheid in de Omgevingsvisie. Heb jij nog leuke
voorbeelden/thema’s laat ons dit dan weten via het onderstaande e-mailadres. Wie weet komt na
maart jouw voorbeeld op Expeditie Ruimte te staan.
Wil jij de foto’s van bepaalde ingevulde posters nog zien? Dat kan! Mail je vraag naar:
omgevingsvisie@prvlimburg.nl

