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Aandachtspunten collegevorming 2018 Stichtse Vecht - 
Vechtplassencommissie 
 
Stichtse Vecht neemt een bijzonder positie in door haar rijk cultuurbezit (in de ruimste zin 
van het woord). De VPC, die de belangen van natuur, cultuurhistorie en landschap 
behartigt, wijst erop dat cultuurbeleid, economisch- en sociaal beleid en beleid voor 
ruimtelijke ordening in samenhang moeten worden ontwikkeld. 
 
In de komende collegeperiode staat de gemeente Stichtse Vecht voor vier specifieke 
vraagstukken die het werkterrein van de VPC raken: 
 

• Toeristisch-recreatieve druk 
• Klimaat en energie  
• N201 
• Expertise 

 
Toeristisch-recreatieve druk 
Deze druk zal zeker toenemen. De gemeente zet bewust in op kwaliteitstoerisme. De VPC 
ondersteunt dit, maar wijst op het belang van het vinden van een balans. De baten komen 
soms maar voor een klein deel terecht in de gemeente en worden niet gebruikt voor 
instandhouding van dat waar de toeristen voor komen: het erfgoed en het 
cultuurlandschap. De kosten voor deze instandhouding worden veelal gemaakt door 
particuliere eigenaren. 
De gemeente moet stimuleren dat toeristen en recreanten de gemeente bij voorkeur met 
de fiets of wandelend kunnen bezoeken (vanwege de inkomsten). Daarnaast kan de 
gemeente de inkomsten (bijv. toeristenbelasting) inzetten voor een tegemoetkoming in de 
door particulieren gemaakte instandhoudingskosten van het erfgoed en het 
cultuurlandschap. 
 
Klimaat en energie 
Er moet snel, in overleg met buurgemeenten, een visie op klimaatadaptatie worden 
ontwikkeld. Bij de inrichting van akkers met zonnepanelen moet de gemeente enkelvoudig 
landgebruik tegengaan. 
 
N201 
De Provincie Utrecht onderzoekt de toekomst van de N201. Verbreding naar 4-baans zal 
een van de opties zijn. De weg passeert een aantal waardevolle en kwetsbare 
natuurzones: de Vinkeveense Plassen, Loenersloot, Vreeland, de Loosdrechtse Plassen, 
het Wijde Blik, de Kortenhoefse Plassen en ’t Hol. Een eventuele verbreding heeft niet 
alleen effecten voor geluid, fijnstof en dergelijke, het verhakselt, al dan niet met 
geluidschermen, het landschap verder. Het is van belang deze waarden goed te 
beschermen en eerst de alternatieven te onderzoeken en als het niet anders kan te 
borgen dat er adequate compenserende maatregelen worden genomen. 
 
Expertise 
Effectief beleid op de aandachtsterreinen natuur, cultuurhistorie en landschap vereist 
allereerst een duidelijke en samenhangende portefeuilleverdeling. Het vereist ook meer 
hierop gespecialiseerde ambtenaren (in overeenstemming met de status van Stichtse 
Vecht als grootste buitenplaatsengemeente en 10e monumentengemeente van het land). 
 
Wij verzoeken u deze vier onderwerpen te betrekken bij de onderhandelingen over het 
nieuw te vormen college en collegeprogramma. 
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