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Door: Wieke van Mourik
Datum: 26 November 2019

Afronding verkenningsfase
Omgevingsvisie
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De rol van de Raad in elke fase

Bepalen 
uitvoering 
volgende fase:
• Op te leveren 

eindresultaat/ 
producten

• Participatie en 
Communicatie

Raadplegen 
over proces 
participatie en 
communicatie  
volgende fase

Uitvoering participatie en 
communicatie 

Evalueren 
proces 
participatie en 
communicatie, 
en rol van de 
Raad

Peilen: is een 
besluit door de 
raad 
wenselijk?

Informeren 
over 
uitkomsten 
proces 
participatie en 
communicatie 

Optioneel: 
bespreken in 
de raad  

Wethouder Klankbordgroep Raad Klankbordgroep Raad Raad
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1. Authentieke en autonome dorpen in totaal verschillende 
landschappen

2. De ontstaansgeschiedenis: land uit water
3. Glokaliteit: lokaal geworteld en tegelijkertijd verbonden met de 

wereld
4. Nut en Lust (balans tussen opbrengst en genieten)
5. Grootse (cultuur)landschappen
6. Vechts Bouwen: continuïteit van karakter
7. Stijl en klasse: goed leven en er goed uitzien, maar er niet teveel 

mee pronken
8. Sociale cohesie en sociale kracht in de kleine kernen
9. Traditie van kunst en cultuur

Kernwaarden

omgevingsvisie
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Kwaliteiten per gebied
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Kwaliteiten 

Veenweidegebied Oost
Trendlijnen
1. Waarde als natuur- en recreatiegebied
2. Waterlinies (NHW)
3. Cultuurhistorisch landschap

Belangrijk voor:
1. Drinkwaterwinning
2. Buffergebied
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Kwaliteiten 

Veenweidegebied West
Trendlijnen
1. Waarde als natuur- en recreatiegebied
2. Watersysteem als ruggengraat van landschap
3. Cultuurhistorisch landschap

Belangrijk voor:
1. Landbouw
2. Nevenfuncties landbouw
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Kwaliteiten 

langzame vecht
Trendlijnen
1. Zichtlijnen tussen rivieren en landschap / Buitenplaatsen
2. Dorpen vormen een kralensnoer langs de Vecht / 

Historische uitstraling dorpskernen 
3. Blokverkaveling op de oude stroomrug / Waterlinies 

(NHW en OHW) / Rijksstraatweg (Napoleonroute) en 
Zandpad / Bijzondere elementen

Belangrijk voor:
1. Gebruik voor recreatie (land en water)
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Kwaliteiten 

snelle vecht
Trendlijnen
1. Ruggengraat van de suburbanisatie en industrialisatie
2. Clustering van infrastructuur in een bundel
3. Dwarsdoorsnede kenmerkende landschapsprofielen

Toevoeging: 
Bereikbaarheid, verschillende woonmilieus, voorzieningen

Toevoeging kansen
1. Kantoren transformeren in woningen
2. Energie uit Amsterdam Rijn Kanaal 
3. Knooppunt Breukelen
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Trends en ontwikkelingen

1. Klimaatverandering (12 stemmen)

2. Verstedelijking, bodemdaling en energie(transitie) (5-6 stemmen)

3. Economie/ vergrijzing /fysieke veiligheid / gezondheid/ veranderende 
landbouw (3 stemmen)

4. Mobiliteit/groei toerisme (2 stemmen)
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NOVI
Ruimte maken voor klimaatverandering en energietransitie
Economie verduurzamen en groeipotentieel behouden
Steden en regio’ s sterker en leefbaarder maken
Landelijk gebied toekomstbestendig ontwikkelen

POVI
Ruimte voor duurzame ontwikkeling
Gezonde en veilige samenleving
Energieneutraal, klimaatbestendig en waterrobuust
Aantrekkelijke leefomgeving
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De opgaven voor de 

omgevingsvisie
1. Versterken kwaliteit van cultuurhistorie, landschap en natuur

2. Zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving voor wonen, werken en 
recreëren

3. Inspelen op klimaatverandering en ruimte maken voor energietransitie

Overkoepelende randvoorwaarden:
a) Water 
b) Gezondheid
c) Veiligheid
d) Milieu



Keuzefase omgevingsvisie?
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