
Toelichting kwalitatieve opgaven omgevingsvisie 
 
De omgevingsvisie gaat over de toekomst van de inrichting van de fysieke 
leefomgeving in onze gemeente. Hoe gaan we om met woningbouw, werken, 
verkeer, natuur, recreatie en toerisme, ons cultuurhistorisch en agrarisch landschap? 
Hoe gaan we om met trends en ontwikkelingen die op ons afkomen. En hoe hangen 
deze opgaven met elkaar samen?   

De antwoorden op deze vragen krijgen een plek in de omgevingsvisie van Stichtse 
Vecht en zijn hier beschreven in drie hoofdopgaven.  

We houden daarbij rekening met de belangrijkste randvoorwaarden: gezondheid, 
veiligheid, milieu, water en beeldkwaliteit. 

 
 

Zorgen voor een aantrekkelijke bereikbare en gezonde leefomgeving voor 
wonen, werken en recreëren 

 
 
In Stichtse Vecht en in de regio is een grote behoefte aan woningen en werklocaties. 
Samen met de regio wordt bepaald hoe we deze behoefte het beste kunnen invullen, 
zodat de leefomgeving bereikbaar, veilig en aantrekkelijk is en blijft. De opgave ligt 
daarbij op het ontwikkelingen of versterken van openbaar vervoersknooppunten, 
werklocaties en zorgen voor vitale kernen.  
 
Wonen  
Een passende, duurzame en levensloopbestendige woningvoorraad voor de lange 
termijn met een juiste mix aan soorten woningen is daarbij belangrijk. Zodat mensen 
ook zo lang mogelijk in de door hen gewenste leefomgeving kunnen blijven wonen 
en recreëren. 
 
Werken 
Ook is er de opgave om de winkelcentragebieden en werklocaties toekomstbestendig 
te ontwikkelen. Er wordt ingespeeld op de digitale wereld en duurzaamheid. Vitale 
kernen blijven aantrekkelijk en werklocaties zijn toekomstbestendig, zodat het prettig 
wonen en werken is.   
 
Recreëren  
Toerisme groeit sterk. Via land en water nemen binnenlandse en buitenlandse 
bezoekers toe. De opgave is om te zorgen dat dit in balans blijft met een 
aantrekkelijke, bereikbare leefomgeving. Ook neemt het aantal inwoners toe die in de 
nabije omgeving recreëren en een aantrekkelijk recreatief aanbod wensen.  
 
Bereikbaarheid 
Goede verbindingen binnen de gemeente. met de omgeving, met openbaar vervoer 
en de fiets en auto zijn van belang om voorzieningen voor jongeren, forensen, 
bezoekers en ouderen veilig en bereikbaar te houden. 



 
Versterken kwaliteit van cultuurhistorie, landschap en natuur 
 
We onderscheiden vier deelgebieden in het landschap. Deze zijn gebaseerd op de 
historische ontwikkeling van het landschap. We kennen in onze gemeente de 
“langzame” en de “snelle Vecht” en het oostelijk en westelijk veenweidegebied. 
De langzame Vecht bestaat uit de rijke historie rondom de rivier de Vecht met een lint 
van dorpen, buitenplaatsen, etc. De snelle Vecht is een bundel van grote 
infrastructuur waar de dynamiek alom is; zij sluit Stichtse Vecht aan op de rest van 
de regio. 
 
Het oostelijk en westelijk veenweidegebied is van oudsher een landbouwgebied, 
waar ondernemers zich inzetten voor veeteelt en agrarisch natuurbeheer. Dit 
landelijk gebied kenmerkt zich door een rijke historie met open landschappen. 
Kenmerkend voor deze gebieden is de combinatie van landbouw en natuur op een 
natte en dalende ondergrond.  
 
De opgave voor al deze gebieden is het vinden van ruimte voor het opwekken van 
duurzame energie, ruimte voor woningbouw, landbouw en dergelijke. We houden 
daarbij rekening met de identiteit van deze gebieden en de belangrijke waarden 
zoals cultuurhistorie, landschap en natuur. We zoeken naar een balans met de 
belangrijkste randvoorwaarden: gezondheid, veiligheid, milieu, water en 
beeldkwaliteit. We willen in de toekomst ook van het gebied kunnen blijven genieten 
en zo gezonde leefstijlen stimuleren. 
 
Inspelen op klimaatverandering en ruimte maken voor energietransitie 
 
Menselijk handelen verandert het klimaat. We passen ons aan de gevolgen aan. En 
we beperken onze invloed op de klimaatverandering.  

We krijgen te maken met extremere buien, meer hitte en droogte. Door de gemeente 
nu en in de toekomst klimaatbestendig in te richten, beperken we de gevolgen van 
klimaatverandering en voorkomen we eventuele schade en overlast. Het 
gemeentelijk rioleringsplan beschrijft hoe wij de leefomgeving klimaatbestendig 
inrichten op het gebied van afval-, hemel- en grondwater. 
 
Stichtse Vecht heeft de ambitie om klimaatneutraal te zijn. De opgave gaat vooral om 
het vinden van een goede ruimtelijke inpassing van de energietransitie. Het 
aangezicht van het landschap en gebouwen zal hierdoor wijzigen.  

 
 

 

 

 


