
Van: Nico Bos <npabos@caiway.nl>  
Verzonden: maandag 20 december 2021 12:21 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl>; Espeldoorn, Bianca 
<Bianca.Espeldoorn@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: ingekomen stuk raadsvergadering 21 dec a.s. omgevinsvisie 
 
Geachte Griffier, 
Bij dezen ontvangt u ons ingekomen stuk inzake de raadsvergadering van 21 dec a.s. agendapunt 27. 
Het betreft ons ongevraagd raadsadvies m.b.t. de besluitvorming omtrent de omgevingsvisie. 
Wij verzoeken de raad in het kort deze besluitvorming op te schorten met in achtneming van onze 
motivatie. 
Wij gaan er van uit dat deze informatie de raad tijdig bereikt en u hiervoor zorg draagt. 
Het stuk is openbaar, inclusief de namen van de indieners conform de AVG. 
Met vriendelijke groet, 
Hendrik Land en Nico Bos  
 



Ingekomen stuk t.b.v. de raadsvergadering van 21 december 2021, agendapunt 27. 

Betreft: vaststelling omgevingsvisie 

 

Geachte leden van de raad, 

Wij raden uw raad stellig af agendapunt 27 te behandelen omdat u nog geen bindende 

advieslijst heeft vastgesteld die de VVGB, de verklaring van geen bedenkingen vervangt. 

Met een vaststellingsbesluit van  deze omgevingsvisie verliest u per direct het mandaat over 

de VVGB omdat u daarmee nieuw beleid vaststelt en het besluit in II a. dus mandateert.  

Citaat huidige VVGB 2011: 

besluit II a. “in geval van projecten die in overeenstemming zijn met door de gemeenteraad 

aanvaard gemeentelijk beleid vastgelegd in een gemeentelijk beleidsdocument, waarin 

specifieke ruimtelijke onderwerpen zijn geregeld en die door raad zijn goedgekeurd als basis 

voor de verklaring. 

De conclusie is dat alle projecten die in de omgevingsvisie aan bod zijn gekomen niet meer 

in de raad komen, tenzij u vooraf aan dit besluit een lijst van uitzonderingen vaststelt. 

Deze situatie wordt bevestigd door wethouder van Liempdt:  

“Voor reeds ingediende aanvragen kan de advieslijst (naderhand) niet worden aangepast. 

Dat is voor de rechtszekerheid van de aanvrager.” 

Link VVGB: 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/R

IB-17-Bijlage-5-Verklaring-van-geen-bedenkingen-november-2011.pdf  

 

Onjuiste informatie 

Onderstaande link geeft het vastgestelde raadsbesluit van  1 juli 2019 weer. 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2019/01-juli/19:30/19-rvs-rbs-

Kaderstellend-Koersdocument-omgevingsvisie-def.pdf  

Onder de kop “relatie met bestaand beleid en regelgeving” van het nu voorliggende  

raadsvoorstel in punt 2 staat een onjuiste conclusie uit het 2019 besluit dat de raad nu zou 

moeten besluiten; er staat echter dat uw raad moet besluiten voor intreding van de 

omgevingswet, die nu is uitgesteld tot 1 juli 2022.  

Bij kanttekeningen in het voorliggende raadsvoorstel vinden wij wederom een onjuist en 

dwingend statement: “In het kader van de implementatie van de Omgevingswet heeft uw 

raad ervoor gekozen om vroegtijdig een Omgevingsvisie op te leveren.” 
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Correcte informatie 

Citaat m.b.t. vaststelling omgevingsvisie: “Het is echter niet verplicht om dat voor de 

invoeringsdatum van de Omgevingswet (1 juli 2022) te doen.“ Zie kanttekeningen: 

https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/Vergaderingen/Raad/2021/21-december/19:30/rvs-

Omgevingsvisie-2.pdf  

Conclusies  

 De omgevingsvisie kan ook na de invoering van de omgevingswet worden vastgesteld. 

 Er is hoge urgentie m.b.t. de lijst van bindend adviesrecht die de VVGB vervangt, zie:   

https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/maak-als-raad-lijst-van-activiteiten-voor-

invoering-omgevingswet  

 Ingediende buitenplanse aanvragen vallen na vaststelling van de omgevingsvisie niet 

meer onder de huidige VVGB definities, conform besluit II a, omdat het dan vastgesteld 

beleid is. 

 Ergo: agendapunt 27 nu niet behandelen. 

Op de website https://mijnomgevingsvisie.nl/omgevingsvisie  vinden wij de volgende info: 

Van de 352 Nederlandse gemeenten hebben er 64 een omgevingsvisie vastgesteld. 

288 gemeentes hebben de vaststelling van deze omgevingsvisie uitgesteld, mede omdat de 

omgevingswet n.a.v. uitspraken van de Raad van State moet worden aangepast en de 

invoeringsdatum onzeker is. 

 

Enquête onder ca. 300 raadsleden (binnenlands bestuur, d.d. 10 december jl.) 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/invoerdatum-omgevingswet-

twistpunt-onder.19168650.lynkx  

Enkele citaten:  

Verkiezingen. “Het door de raadsleden veruit meest aangehaalde bezwaar tegen de huidige 

invoeringsdatum is dat die te dicht op de gemeenteraadsverkiezingen van komend voorjaar 

zit (66 procent). Een ander vaak aangehaald bezwaar is dat de raad de financiële 

consequenties van de Omgevingswet slecht kan overzien.” 

Verdeeldheid. “De grote verdeeldheid over de invoeringsdatum roept de vraag op of het niet 

verstandig is om invoering uit te stellen tot 1 januari 2023.” 

Chaos. “Wordt het in eerste instantie chaos straks, na 1 juli? Ruim 40 procent is het daar 

grotendeels of helemaal mee eens. Een beduidend hoger percentage dan de 28 procent die 

denkt dat het allemaal zal loslopen.” 

Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, 

Hendrik Land & Nico Bos 

Kerklaan 34 & 13 Loenen aan de Vecht 
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