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Conform advies met redactionele aanpassing in de reactie van gemeente
Stichtste Vecht. Voor wat betreft de gewenste aanpassing in de gezamenlijke
reactie van U10 gemeenten stemt de gemeentesecretaris af in de regio.

Advies te nemen besluit
1. Via voorgelegde conceptbrief aan Gedeputeerde Staten de reactie van gemeente Stichtse Vecht
kenbaar maken op de concept Provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening.
2. Instemmen met de gezamenlijke brief van de U10 regio aan Gedeputeerde Staten betreffende de
reactie op de concept Provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening;
3. Tekstmandaat verlenen aan de verantwoordelijk portefeuillehouder ten behoeve van
afstemming/overleg over de eindredactie van de brief.
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TOELICHTING

Inleiding
De provincie Utrecht heeft in het kader van het vooroverleg het concept van de Provinciale
omgevingsvisie (POVI) voorgelegd voor een eerste reactie. Het vooroverleg over het concept
ontwerp Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening is een tussenstap op weg naar de
uiteindelijke Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. Met de reacties op beide concepten gaat de
provincie verder aan de slag om eind maart 2020 de ontwerp Omgevingsvisie, Omgevings
verordening en bijbehorende plan MER vast te stellen. De verwachting is dat deze stukken in april ter
visie worden gelegd.
Door nu een reactie in te dienen, kunnen we ons gemeentelijk standpunt aan de provincie kenbaar
maken zodat het provinciaal beleid mogelijk wordt aangepast.
Argumenten
1. De provinciale omgevingsvisie geeft ambitie weer, de omgevingsverordening is nog
behoudend
In de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening provincie Utrecht wordt beschreven hoe de
provincie zich wil voorbereiden op de toekomst, gezien alle ontwikkelingen die op ons afkomen en de
ruimtevragen in de provincie. De visie is er op gericht om de kwaliteiten van de regio Utrecht te
behouden en waar mogelijk te versterken. In de Omgevingsverordening zien we deze ambitie echter
nog niet terug.
In bijgaande conceptbrief wordt gereageerd op enkele hoofdpunten en voor de gemeente van belang
zijnde zaken van de Provinciale omgevingsvisie en Omgevingsverordening (POVI), te weten:
Woningdifferentiatie
In de Omgevingsvisie gaat de provincie Utrecht in op de betaalbaarheid en differentiatie van
woningen. Omdat de koop- en huurprijzen van de bestaande woningvoorraad relatief hoog zijn, is de
streven van de Provincie om ten minste 50% van de toe te voegen woningen gerealiseerd wordt in de
segmenten middelduur en sociaal. De beoogde differentiatie sluit daarbij niet helemaal aan op de in
2019 door onze raad vastgestelde Woonvisie. Opmerkelijk ook is dat de bovenstaande normen niet
zijn overgenomen in de Omgevingsverordening. Dit leidt tot de vraag hoe de provincie op deze norm
gaat handhaven. Ook is het de vraag waarom deze sturing niet wordt overgelaten aan de
gemeenten. Deze zijn immers prima zelf in staat om op basis van de plaatselijke en regionale
woningbehoefte de woningdifferentiatie te reguleren.
Vitale kernen
Aangegeven wordt dat voor kleinere steden en dorpen (tot 8000 inwoners) onder voorwaarden ruimte
wordt gegeven voor kleinschalige uitbreiding ten behoeve van lokale vitaliteit of ruimtelijke kwaliteit
via lokaal maatwerk. Dit sluit aan bij de behoefte die bij ons naar voren is gekomen bij het opstellen
van de woonvisie. Dit biedt mogelijkheden voor de kernen Nieuwer Ter Aa en Loenen a/d Vecht waar
gekeken wordt naar woningbouw buiten de bebouwde kom.
Knooppunt Breukelen
In de visie wordt aangegeven dat de ruimtevraag voor wonen en werken zoveel mogelijk
binnenstedelijk en nabij knooppunten wordt ingevuld. Een van de zoeklocaties is station Breukelen.
Ook wij zien de potentie van dit gebied en stellen voor om samen met de provincie een verkenning
te starten om te kijken welke mogelijkheden er zijn om dit gebied te ontwikkelen naar een
hoogwaardig OV knooppunt waar mobiliteit, recreatie, wonen en werken samenkomen.
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Bedrijventerreinen
In de visie wordt aangegeven dat de provincie Utrecht terughoudend is met het bieden van nieuwe
ruimte voor bedrijvigheid. Uit onderzoeken blijkt echter dat in de toekomst meer dan 60 hectares aan
nieuwe bedrijventerreinen noodzakelijk zijn in de regio Utrecht. Wanneer we kijken binnen onze
gemeente zien we geen vrije kavels meer voor het huisvesten van nieuwe hoogwaardige bedrijven.
Wel speelt de uitbreiding van het bedrijventerrein De Werf in Loenen a/d Vecht nog. Hiervoor worden
plannen ontwikkeld voor een woon-werklocatie waarbij aangesloten wordt op het bestaande
bedrijventerrein. Uitbreidingsmogelijkheden zijn gewenst om ook in de toekomst over hoogwaardige
bedrijfslocaties te kunnen beschikken om , of bedrijven te herplaatsen, of te faciliteren.
Geluid
In de POVI wordt de leefomgeving centraal gesteld. Geluid is één van de aspecten die daarom een
prominente rol krijgt. In de Omgevingsvisie wordt onder andere aangegeven dat alleen nieuwbouw is
toegestaan op locaties die voldoen aan de WHO advieswaarden voor geluid. De vraag is of hier
sprake is van provinciaal belang om een andere waarde vast te stellen voor geluidgevoelige
bestemmingen. Dit is een taak van het rijk (via de Omgevingswet) en de keuzevrijheid en maatwerk
van de gemeente. Juist omdat het stellen van een getalswaarde van 60 dB te weinig rekening houdt
met specifieke (maatwerk)zaken zoals aanwezigheid van geluidisolatie bij gesaneerde bestaande
woningen en geluidluwe gevels en buitenruimten van nieuwbouw. Daarnaast heeft deze ambitie
gevolgen voor de ontwikkeling van transformatielocaties voor kantoren waar de afgelopen jaren door
de provincie zwaar aan getrokken is. Deze locaties liggen vaak nabij uitvalswegen waarbij de
geluidsbelasting hoger is dan de WHO advieswaarden.
Mobiliteit
Aangegeven wordt dat de provincie sterk wil inzetten op het verbeteren van de kwaliteit van de
openbaar vervoer- en fietsverbindingen en mede daardoor verschillende vervoerswijzen beter op
elkaar wilt laten aansluiten. Een onderdeel hiervan zijn de OV knooppunten. Zo is onder andere een
OV knooppunt rondom de N201 aangegeven.
Er wordt niet ingezet op versterking van de infrastructuur voor rijkswegen en onderliggende
provinciale wegen. Dit is verontrustend mede doordat de benodigde uitbreiding van kernen alleen
mogelijk is in combinatie met maatregelen om de mobiliteitsgroei op te vangen.
Nieuwe Hollandse Waterlinie
Vooruitlopend op de toewijzing als Unesco Werelderfgoed komt het onderwerp uitvoerig terug in de
POVI. In de Omgevingsvisie wordt aangegeven dat gezien de grote maatschappelijke opgaven waar
we de provincie voor staat, zeker niet bij voorbaat alle ontwikkelingen in het Unesco Werelderfgoed
worden uitgesloten. In de Omgevingsvisie worden uitzonderingen genoemd als energietransitie en
recreatieve ontwikkelingen. Onze ervaring tot nu toe is anders, ook bij initiatieven voor
energietransitie en recreatieve ontwikkelingen. Daarbij wordt nadrukkelijk gesteld dat de toewijzing
Unesco Werelderfgoed belangrijk is voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Tot nu toe is onze
ervaring dat de op handen zijnde aanwijzing de gebruikswaarde van percelen voor de huidige
eigenaren beperkt en de mogelijkheden voor nieuwe initiatieven belemmert. Uit de POVI wordt niet
duidelijk hoe de reguliere ontwikkelingsmogelijkheden, zoals de “ruimte-voor-ruimte-regeling” zich
verhouden tot het belang van de Hollandse Waterlinies. Nieuwe ontwikkelingen op (voormalige)
agrarische bedrijfspercelen worden in ieder geval niet genoemd als uitzonderingsgevallen. De vraag
is of deze ontwikkelingen nog wel mogelijk blijven als gevolg van deze nieuwe aanwijzing.
Kanttekeningen
In de gemeentelijke reactie vragen wij onder meer om ruimte voor verschillende ontwikkelingen. Een
deel hiervan is op dit moment nog onvoldoende concreet. Deze en andere ontwikkelingen zijn nog
niet besproken met de gemeenteraad, noch met de bewoners.
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Uitvoering
Na indiening van de gemeentelijke reactie bij de provincie zal deze beantwoord worden. Deze
beantwoording zal vervolgens in maart/april met het ontwerp van de POVI ter inzage worden gelegd.
Uiteindelijk zal de POVI in het vierde kwartaal van dit jaar worden vastgesteld.
Communicatieparagraaf
De provincie Utrecht heeft in het kader van het vooroverleg reactie gevraagd ten aanzien van de
nieuwe Omgevingsvisie. Tijdens deze fase is de communicatie nog beperkt, wel zal de reactie ter
kennisname aan de Raad worden voorgelegd. Medio april zal het ontwerp POVI ter visie worden
gelegd. Een ieder is dan vrij om een zienswijze in te dienen. Op dat moment zal het gemeentelijk
standpunt actiever naar buiten worden gecommuniceerd.
Raadsinformatiebrief
De brief aan Gedeputeerde Staten zal ter kennisname aan de Raad worden voorgelegd met daarbij
een korte toelichting.
Financiële paragraaf
Niet van toepassing.
Juridische paragraaf
Het betreft een reactie op het concept Omgevingsvisie in het kader van het vooroverleg. Hier zijn
geen juridische gevolgen aan verbonden.
Risicoparagraaf
Niet van toepassing.
Duurzaamheidsaspecten
Duurzaamheid betreft een belangrijk onderdeel van de POVI. De gemeentelijke en U10 reactie gaan
ook in op dit onderwerp.
Overige aspecten
Er zijn geen overige aspecten.
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