
Omgevingsvisie Sittard-Geleen
Kijk op www.metsittardgeleen.nl/omgevingsvisie voor aanvullende informatie en de actuele 
planning.

Omgevingsvisie: Houvast voor de toekomst
Onze omgeving en samenleving veranderen snel. Dagelijks verschijnen er berichten over het klimaat, 
wonen, energie en milieu. Onderwerpen die verder reiken dan onze gemeentegrenzen, maar waar we 
zeker ook binnen onze gemeente serieus over na moeten denken. Hiermee zijn we al gestart. Zo werd 
in 2021 de Toekomstvisie 2030 Sittard-Geleen vastgesteld. Deze visie beschrijft hoe we in 2030 het liefst 
wonen, werken, leren en ontspannen. Nu we weten wat we belangrijk vinden voor de toekomst van onze 
gemeente, kunnen we onderzoeken hoe we deze doelen omzetten naar de ruimtelijke inrichting van onze 
gemeente. Het resultaat hiervan leggen we vast in de Omgevingsvisie Sittard-Geleen.
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Wat vragen we van u?
De Omgevingsvisie is net als de Toekomstvisie 
2030 een belangrijk document voor inwoners, 
organisaties, bedrijven en gemeente. De 
Omgevingsvisie regelt op hoofdlijnen hoe we met 
onze ruimte omgaan en de stappen die we zetten 
om samen aan een toekomstbestendige stad te 
werken. Denkt u met ons mee over de inrichting van 
uw gemeente? 

Ga dan naar de website www.metsittardgeleen.nl/
omgevingsvisie. Hier vindt u meer informatie over 
de aanpak en planning richting Omgevingsvisie. 
Ook kunt u zich hier inschrijven om op de hoogte te 

blijven, bijvoorbeeld over meedenksessies. Bent u 
het eens met de onderwerpen voor het onderzoek of 
mist u nog zaken? Wilt u in een bepaald gebied van 
de gemeente meer aandacht voor groen of juist voor 
economische ontwikkeling? Of vindt u dat er meer 
aandacht moet komen voor de sociale kant? De 
gemeente weegt steeds alle inbreng en bekijkt hoe 
we deze kunnen verwerken.

Hoe komen we tot een Omgevingsvisie voor 
Sittard-Geleen?
De doelen uit de Toekomstvisie zijn de basis voor 
de Omgevingsvisie. Deze doelen vertalen we naar 
de ruimtelijke inrichting van onze gemeente. 

www.metsittardgeleen.nl/omgevingsvisie
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Denk bijvoorbeeld aan wegen en gebouwen, 
water en natuur. De toekomstvisie krijgt 
vorm in ontwikkelpaden, waar ondernemers, 
organisaties en inwoners gestart zijn 
met het werken aan deze doelen. Er zijn 
ontwikkelpaden voor de gebieden Sittard 
Centrum en Sittard West, Geleen Centrum en 
Geleen Zuid. De Circulaire Samenleving is het 
vijfde ontwikkelpad, dat zich richt op de hele 
gemeente Sittard-Geleen.

Naast de Toekomstvisie met de ontwikkelpaden 
zijn er ook andere bestaande plannen 
en ontwikkelingen waar we gebruik van 
maken. Bijvoorbeeld de eerder opgestelde 
Omgevingsvisie van 2016. En de Nationale en 
de Provinciale Omgevingsvisies.  

We beginnen met onderzoek 
Voordat we een Omgevingsvisie opstellen is het 
belangrijk om te onderzoeken welke gevolgen 
(nieuwe) ontwikkelingen kunnen hebben voor 
de inrichting van onze gemeente. En wat de 
waarde van die ontwikkelingen voor onze 
samenleving is. 
Ter voorbereiding op die onderzoeken maken 
we een plan van aanpak. Hierin staat wát we 
onderzoeken en hoe we dit doen. Officieel heet 
dit plan de Notitie Reikwijdte en detailniveau 
(NRD). De NRD is een uitgebreid plan dat 
door het college van B&W is vrijgegeven voor 
formele inspraak. Daarnaast is dit plan ook de 
basis om met u in gesprek te gaan. We willen 
weten wat er bij u leeft en of ons plan hierop 
aansluit.

In onderstaande kaders vindt u meer informatie 
over het plan van aanpak en de onderzoeken 
die we gaan uitvoeren.

Wat gebeurt er na het onderzoek? 
Het resultaat van de onderzoeken verwerken 
we en gebruiken we om tot goede keuzes 
te komen voor het maken van de 
Omgevingsvisie. Ook daarover kunt u later dit 
jaar meedenken.Meer informatie volgt later. 
Eerst gaan we met elkaar in gesprek over de 
onderwerpen die we belangrijk vinden voor de 
ruimtelijke inrichting van onze gemeente.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) 
De NRD is het plan van aanpak voor het onderzoek 
naar de gevolgen van (nieuwe) ontwikkelingen voor de 
omgeving. De resultaten van dat onderzoek landen in de 
zogenaamde omgevingseffect-rapportage. Hieronder 
geven we een beknopte uitleg over dit onderzoek. De NRD 
ligt ter inzage voor inspraak van 20 mei tot en met 30 
juni 2022. Meer informatie hierover, de volledige tekst en 
een inhoudelijke samenvatting van de NRD vindt u op 
www.metsittardgeleen.nl/omgevingsvisie

Omgevingseffectrapportage
Onderzoek naar de gevolgen voor de omgeving
In dit onderzoek kijken we wat de gevolgen zijn van 
(nieuwe) ontwikkelingen op onze leefomgeving.  
Daarvoor hebben we per gebied een aantal 
aanknopingspunten bedacht. Bijvoorbeeld op sociaal 
gebied kun je ‘gezondheid’ beoordelen door te kijken 
hoe inwoners hun gezondheid ervaren. Maar ook hoe 
beweegvriendelijk onze omgeving is. 

Maatschappelijke batenanalyse (MBA)
Onderzoek naar de waarde voor onze samenleving
Naast het onderzoek naar de gevolgen van beleid voor 
de leefomgeving, maken we ook een zogenaamde 
maatschappelijke batenanalyse. We willen namelijk 
weten welke waarde ons beleid heeft voor de 
gemeentelijke samenleving. Wat levert het op aan meer 
geluk, fijner wonen of betere contacten tussen mensen. 
Bijvoorbeeld als er minder geluidoverlast is, voelen 
mensen zich fijner en misschien gelukkiger. Dat is niet 
in geld uit te drukken, maar wel heel waardevol voor de 
leefbaarheid en voor de samenleving. 

 
Meer informatie
Op www.metsittardgeleen.nl/omgevingsvisie vindt u 
steeds nieuwe informatie. Wat houdt het in, wanneer 
kunt u meedenken, wat is de planning? Ook vindt u hier 
een overzicht van de veel gestelde vragen en kunt u 
aanvinken of u persoonlijk informatie wilt ontvangen. 

Liever telefonisch contact?
Dat kan ook. Vraagt u naar Mariska Jansen van het 
kernteam Omgevingsvisie. Zij is te bereiken via het 
algemene nummer van de gemeente: 14046. 
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