
Van: Verkammen, Tom <tom.verkammen@stichtsevecht.nl>  
Verzonden: dinsdag 30 maart 2021 13:39 
Aan: 'rob roos' <nicolroos@planet.nl> 
CC: Biezen, Naomi van de <Naomi.van.de.Biezen@stichtsevecht.nl>; Espeldoorn, Bianca 
<Bianca.Espeldoorn@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: T-307 vragen over de besluitvorming RIP en het REP  
 
Beste Rob, 
 
Bij deze de beantwoording van de vragen die je gesteld hebt over de besluitvorming RIP en REP 
tijdens het vragenuurtje van de raad (2 maart) en horende bij de toezegging T-307.  
 
1. Is het college bereid haar reactie uit te stellen tot u kennis heeft kunnen nemen van binnen de 

raad levende bedenkingen en van reacties op de nog te verwachten beantwoording uit de 
regionale sessie van 17 februari? 

Antwoord: 
In de RIB’ special over de regionale samenwerking van 7 januari (nr. 2) en 5 februari (nr 13) heeft 
het college u als raad uitgebreid schriftelijk geïnformeerd over het besluitvormingsproces Integraal 
Ruimtelijk Perspectief U16 (IRP). Het IRP is het eindproduct van fase 3 REP, om te komen tot een 
Integraal uitvoeringsprogramma U16 (fase 4).  

 

 
Het ontwerp IRP is op 16 februari voorgelegd aan de colleges ter informele consultatie. De 
colleges hebben de tijd tot 15 maart om hier een reactie op te geven. Daarna worden de reacties 
verwerkt en wordt het bijgestelde ontwerp IRP begin april aangeboden aan de raden. De raden 
kunnen reacties en/of zienswijzen indien voor 1 juli 2021. De inbreng van de raden wordt in juli en 
augustus verwerkt in een definitief IRP, welke de laatste week van augustus wordt opgeleverd ter 
besluitvorming in de colleges en de raden. De besluitvorming in de raden wordt in november 2021 
verwacht.  
Dit is een zorgvuldig proces, met alle ruimte voor colleges en raden om reacties te geven. Het 
college neemt met belangstelling kennis van de beantwoording van de vragen die zijn gesteld 
tijdens de regionale informatieve bijeenkomst, maar is niet van mening dat haar reactie op het 
ontwerp IRP daar op hoeft te wachten.  
 
2. Zijn er consequenties verbonden aan uitstel van besluitvorming, zo ja welke? 
Antwoord: 
Nu de gemeenten tot eind dit jaar hebben om te besluiten op het definitieve IRP, zijn wij van mening 
dat uitstel vooralsnog niet aan de orde is. 
 
3. Is het college bereid om uitstel van besluitvorming in regionaal verband te bewerkstelligen? 
Antwoord: 
Zie antwoord bij vragen 1 en 2, uitstel is niet van toepassing. 
 
4. Is het college voornemens om maatschappelijk draagvlak te organiseren in SV over de plannen 

IRP en REP, voordat er besluitvorming aan de raad gevraagd gaat worden? 
Antwoord: 
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Het IRP, de provinciale omgevingsvisie (POVI) en de lokale omgevingsvisie (GOVI) zijn 3 trajecten 
die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Voor zowel de POVI als de GOVI zijn 
participatietrajecten georganiseerd om inwoners te betrekken. De inbreng van inwoners wordt 
betrokken bij de reacties. 
 
5. Hoe wordt in de dekking van de kosten voorzien die aan de uitvoering van alle plannen zijn 

verbonden? 
Antwoord: 
De financiering wordt uitgewerkt in fase 4 van het REP en is dus de volgende fase. In fase 4 wordt 
de programmering verder uitgewerkt en worden de financieringsbehoeften in beeld gebracht. Dit zal 
een combinatie zijn van rijksfinanciering (al in gang gezet met het bijv. het Bestuurlijk overleg 
MIRT), provinciale- en gemeentelijke financiering.  
 
6. Wat is de reden dat de raad niet eerder is geïnformeerd over het opmaken van een IRP als 

document dat opgebouwd is uit gemeentelijke belangen, aldus een inleider tijdens de regionale 
bijeenkomst, terwijl daar al in 2020 mee is gestart? Welke belangen van SV zijn ingebracht? En 
wat is de reden dat aan de raad inbreng daartoe is onthouden? 

Antwoord: 
Het college heeft de raad regelmatig geïnformeerd over regionale ontwikkelingen. Recentelijk zijn 
op 7 januari en 5 februari nog RIB’s aan de raad verzonden, inclusief onderliggende brieven en 
rapporten. Op 16 februari was een informatieve commissie over dit onderwerp, en op 17 februari 
was de regionale informatieve bijeenkomst over dezelfde thema’s. 
 
7. Is het college bereid te bewerkstelligen dat de voorgenomen besluitvorming over IRP en REP 

zodanig wordt ingericht dat de raad keuzemogelijkheden voorgelegd krijgt? 
Antwoord: 
Het college zal de raad een voorstel voorleggen over het ontwerp IRP (juni 2021) en de definitieve 
IRP (november 2021). Het is nu nog niet te overzien of het voorstel meerdere keuzemogelijkheden 
zal bevatten.  
 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Tom Verkammen 
Procesmanager Ruimtelijke Ontwikkeling & Economische Zaken 
 

 
 

 tom.verkammen@stichtsevecht.nl 
T 0346 25 47 63 
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 

Nu abonneren op onze nieuwsbrief  
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