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Aan de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders  
van de Gemeente Stichtse Vecht  

Postbus 1212  

3600 BE MAARSSEN  

Inzake participatietraject Omgevingsvisie  

Stichtse Vecht, 21 mei 2021  

Geachte dames en heren,  

De Omgevingsvisie die in voorbereiding is, is voor burgers en bedrijven een buitengewoon 
belangrijk beleidsstuk. Hierin komen alle beleidsonderwerpen aan de orde, woningbouw, 
economie, bedrijfsvestiging, verkeer en vervoer, energietransitie, natuur en landschap, 
recreatie etc.  

De totstandkoming van deze belangrijke visie voor de toekomst van onze gemeente behoeft 
dan ook een breed en zorgvuldig participatieproces, ook door u meermalen onderschreven. 
Ook het Collegewerkprogramma is daar duidelijk over.  

Zo zijn er o.m. enkele onlinebijeenkomsten met veel tussenpozen en enkele bijeenkomsten 
met stakeholders geweest, vooral gericht op het inzamelen van wensen en ideeën.  

Wij lazen dat een van de stakeholders, de Vechtplassencommissie, hierover in een memo 
(18/3, commissie 20/4), gericht aan de verantwoordelijk Wethouder Klomps, onder meer 
schrijft:  

"In de ontwikkeling van de Omgevingsvisie was een uitgebreid participatieproces voorzien, in 
brede zin met de bevolking (daarvan is ruim gebruikgemaakt) en met stakeholders (dat 
proces schoot ernstig tekort). Wij hebben er begrip voor dat dit proces als gevolg van de 
Corona-perikelen niet noemenswaardig vorm en inhoud heeft gekregen".  

Wij willen hieraan toevoegen dat dit een extra reden is om de ontwerp-Omgevingsvisie, 
waarin al die belangrijke genoemde beleidsterreinen voor het eerst integraal samenkomen, 
ter visie te leggen, zodat een ieder juist op dit ontwerp kan reageren.  

Wij zien echter in het vervolgproces Omgevingsvisie dat dit niet gebeurt, immers het 
ontwerp wordt direct behandeld in uitsluitend een informatieve Raadscommissie op 1 juni 
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a.s., waarvoor slechts één uur is uitgetrokken. Hierna wordt het terstond in het formele en 
juridische zienswijze-traject gebracht, met tervisielegging tussen 4/6 en 15/7 a.s.  

Dit is ongebruikelijk en onwenselijk.  

Zo heeft bijvoorbeeld het Provinciaal Bestuur van Utrecht, na ook een participatietraject de 
ontwerp-Omgevingsvisie in januari 2020 eerst voor een ieder ter inzage gelegd.  

Van de mogelijkheid daarop te reageren is ruim gebruikgemaakt, ook door onze Gemeente 
per brief d.d. 20/1/2020. Vervolgens hebben G.S. na diverse commissies het ontwerp 
vastgesteld met verwerking, via een Antwoordnota, van de reacties. Daarna pas is de 
formele, juridische procedure voor het indienen van zienswijzen gestart met de 
tervisielegging van 22/9 t/m 30/10/2020, waarna Provinciale Staten de Omgevingsvisie 
hebben vastgesteld.  

Wij mochten erop rekenen dat deze zorgvuldige procedure in het belang van burgers en 
bedrijven ook in onze Gemeente gevoerd zou worden; immers in een artikel in de VAR 
(3/12/20) "Toekomst Stichtse Vecht krijgt langzaam vorm" lazen we o.m. dat de 
portefeuillehouder waarde hecht aan een brede participatie. Zo lazen we: "Wethouder 
Klomps benadrukt dat de zeggenschap toch echt bij de inwoners ligt en dat een 
gemeenteraad die ingang echt nodig heeft bij de besluiten". Ook zegt hij: "dat kan alleen 
lukken als we erin slagen inwoners tijdig en volledig erbij te betrekken".  

Ook het tijdpad hoeft geen belemmering te zijn; immers de vaststelling door de 
Gemeenteraad is, conform het vervolgproces, pas op 21/12/2021 gepland. Indien en voor 
zover de ingangsdatum van de Omgevingswet (1/1/22) opnieuw wordt uitgesteld is er nog 
meer tijd voor een zorgvuldiger procedure.  

Zoals eerder gezegd, deze Omgevingsvisie is een zeer belangrijk document, wellicht het 
belangrijkste document van deze zittingsperiode.  

Wij verzoeken u dan ook de vervolgprocedure zodanig in te richten (conform de procedure 
van het Provinciaal Bestuur), dat eerst het conceptontwerp-Omgevingsvisie ter visie wordt 
gelegd, waarop een ieder kan reageren. Hiermee wordt bereikt dat bij het opstellen van het 
definitieve ontwerp en de verdere besluitvormingsprocedure gebruik gemaakt kan worden 
van de reacties uit de samenleving op het integrale document en zorgvuldig en 
weloverwogen kan worden besloten.  

Met vriendelijke groet,  

C.G.J. van den Oosten, voorzitter OVSV                               C.R. Swierts, voorzitter ZZP-
platform                        

Drs. G.M.E. van Loon-van Ieperenburg, secretaris OVSV  

(e-mail: secretariaat@ovsv.nl)  
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