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Geachte heer Verschuure, geachte heer Jansen,
Het college en de gemeenteraad van Stichts Vecht hebben met interesse kennisgenomen van het
concept-Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP). Wij constateren dat het document na een zorgvuldig
traject met veel bestuurlijke en ambtelijke inbreng vanuit alle gemeenten in de regio tot stand is
gekomen. Hiervoor willen wij onze waardering uitspreken.
Het concept-IRP is op 25 mei 2021 behandeld in de collegevergadering van Stichtse Vecht en
vervolgens besproken tijdens de commissievergadering van 15 juni 2021.
De gemeenteraad heeft vervolgens op 6 juli 2021 besloten u de onderstaande zienswijze te sturen
op het concept-Integraal Ruimtelijk Perspectief.
Motie 1
tekst wordt toegevoegd na indiening motie
Motie 2
tekst wordt toegevoegd na indiening motie
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Redeneerlijn 1: De Utrechtse trots als basis
Het is goed om te zien dat belangrijke bouwstenen uit de pijler groen en landschap zijn
overgenomen. Het behoud en ontwikkelen van de ‘Utrechtse Trots’ in kwaliteit en kwantiteit
onderstrepen wij. De ontwikkeling van de Utrechtse Trots draagt bij aan een groeiende behoefte aan
recreatie en de gezondheid van inwoners en bezoekers in de regio. De schaalsprong van het
landschap en zijn kwaliteiten wordt uiteengezet in gebiedsgerichte opgaven. Dit geeft aanleiding voor
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Het integraal ruimtelijk perspectief
In het integraal ruimtelijk perspectief wordt aan de hand van een aantal perspectieven het
toekomstbeeld geschetst voor de regio. Op basis hiervan zijn de acht redeneerlijnen ontwikkeld
waarin deze verschillende perspectieven op de regio worden toegelicht en worden op een aantal
vlakken via een inhoudelijke verdieping verduidelijkt.
Bij deze redeneerlijnen in combinatie met de inhoudelijke verdiepingen zien we een aantal keuzes
waar we nog een nadere verduidelijking op willen zien.
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de te ontwikkelen thema’s en mogelijke samenwerkingsverbanden in de programmering. Voor de
gemeente Stichtse Vecht zien wij belangrijke opgaven terugkomen in de gebiedsgerichte opgaven:
1. Blauwe krans Stelling van Amsterdam (pg. 73)
2. Polderscheg Lange Linschoten – Woerden – Breukelen (pg.74)
4. Waterliniescheg (pg. 75)
7. Agrarisch groenblauw netwerk (pg. 76)
De verbindende thema’s zijn de veenweidegebieden, open landschappen, groenblauwe
verbindingen, Hollandse Plassen, UNESCO erfgoed en cultuurhistorie. De kaart op pagina 72
verbeeldt deze opgaven. Het college heeft reeds eerder aangegeven dat de rivier de Vecht als
groenblauwe verbinding en de Nieuwe Hollandse-Waterlinie als cultuurhistorische kwaliteit beter
benoemd en verbonden zouden kunnen worden in de gebiedsgerichte opgaven 1, 2 en 4. Op pagina
41 wordt wel melding gemaakt van deze kwaliteiten als zodanig en wordt benadrukt dat het nodig is
om deze kwaliteiten beter te ontsluiten. Het is nodig om binnen de U16 gezamenlijk aan deze
opgaven te werken in passende allianties. Wij benadrukken deze urgentie en stippen dan ook het
belang aan om deze kwaliteiten op te nemen binnen de gebiedsgerichte opgaven. Bovendien
worden we graag betrokken in alliantievorming wanneer het deze kwaliteiten betreft. Om dit helder te
stellen is het ons inziens goed om de rivier de Vecht en de elementen van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie (NHW) binnen ons gebied in de teksten van de gebiedsgerichte opgave van de Blauwe
Krans Stelling van Amsterdam op pg.73, de Polderscheg Lange Linschoten – Woerden – Breukelen
op pg. 74 en de Waterliniescheg op pg. 75 op te nemen.
De rivier de Vecht heeft een centrale en verbindende ligging tussen de Vinkeveense en
Loosdrechtse Plassen. Het landschap is hier kleinschalig met een afwisseling aan dorpen en
buitenplaatsen, kastelen en boerderijen en vormt door zijn verwevenheid van functies een bijzondere
kwaliteit. De geschiedenis van de regio is hier voelbaar en zichtbaar aanwezig. Het cultuurhistorisch
erfgoed en landschap maken de verhaallijn van de Gouden Eeuw en de Oude en Nieuwe Hollandse
Waterlinie beleefbaar. Deze kwaliteiten verbinden de genoemde gebiedsgerichte opgaven en zouden
als zodanig aan de orde moeten komen in de gebiedsgericht opgave, kaart(en) en kwaliteit.
Redeneerlijn 2: Keuze voor duurzame mobiliteit
Stichtse Vecht ligt tussen de grote steden Utrecht en Amsterdam. Dat brengt de nodige
vervoersbewegingen met zich mee. De spoorverbinding Utrecht- Amsterdam, het AmsterdamRijnkanaal en de A2 zijn belangrijke verkeersaders voor Nederland en lopen door Stichtse Vecht. De
druk op de bestaande infrastructuur is groot. De mobiliteit loopt nu al vast en de huidige
infrastructuur kan de forse groei voor de komende decennia niet aan.
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Redeneerlijn 5: Intensiveren regiopoorten
Het is goed om te zien dat Breukelen een van de regiopoorten is binnen het IRP. Het stationsgebied
van Breukelen biedt ruimte om het gebied mooier en slimmer in te richten, waardoor er kansen
ontstaan voor het combineren van wonen en werken. Het NS-station Breukelen ligt halverwege het
traject Amsterdam-Utrecht, naast de afrit van de A2. Het is daarmee een belangrijke verkeersader in
Nederland. Dat betekent dat verschillende verkeersstromen en mobiliteitsvormen bij elkaar komen
rond het stationsgebied van Breukelen. Het is een strategische P&R-locatie voor de bereikbaarheid
in de metropoolregio Amsterdam en regio Utrecht. De locatie heeft hiermee een grote
aantrekkingskracht op ondernemers, werknemers en reizigers.
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Het inzetten op duurzame mobiliteit en bereikbaarheid om te kunnen wonen, werken, winkelen en
recreëren sluit dan ook helemaal aan bij onze ambities. Bereikbaarheid en mobiliteit zien wij als
voorwaarde bij toekomstige ontwikkelingen. OV-knooppunten vormen hierbij een belangrijke rol
doordat deze een nadrukkelijke rol hebben in de verstedelijking en ook in de mobiliteit om
ketenverplaatsingen te faciliteren. Allerlei vervoersstromen komen bij een ov-knooppunt samen, met
prioriteit voor fietsen, lopen en openbaar vervoer. Er ligt dan ook zeker een opgave op het gebied
van verduurzaming van de mobiliteit zoals ontwikkeling van het OV knooppunt bij Breukelen en
Maarssenbroek. Maar ook het inzetten op goede OV verbindingen met de kleinere kernen.
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We willen na 2030 de potentie van het stationsgebied Breukelen, om uit te groeien tot een
hoogwaardig stedelijk woon- en werkmilieu, beter benutten. Het blijft een plek waar de overstap
gemaakt wordt naar het ov richting Amsterdam of Utrecht. We willen hier een plek realiseren met een
gezonde mix van wonen, werken en winkelen. Daarnaast zien we knooppunt Breukelen ook als
Groene poort, zodat het mooie buitengebied van Stichtse Vecht goed bereikbaar wordt voor
inwoners uit de regio voor recreatie en ontspanning.
Redeneerlijn 8: Duurzame energie is een gezamenlijke opgave
In het concept-IRP wordt het woord circulaire bedrijven veelvuldig gebruikt. Het verduurzamen
van bedrijven gaat verder dan alleen circulair. Daarom wordt verzocht het woord te wijzigen in
'duurzaam'.
Deelgebieden
Stichtse Vecht is gelegen in twee deelgebieden: deelgebied 2: Noordoostflank en deelgebied 3:
Vecht en Venen.
De Noordoostflank is het gebied gelegen tussen de Loosdrechtse Plassen en de Heuvelrug. Hier
komen het strategische landschap van de Waterlinie, Heuvelrug en stadsrand samen.
Deelgebied Vecht en Venen is het gebied dat vooral gelegen is binnen de gemeenten Stichtse Vecht
en Ronde Venen. Kenmerkend door het aanwezige veenweidengebied en de verschillende rivieren
zoals De Vecht en het Gein. Maar ook door de dynamische infrastructuurlijnen die van noord naar
zuid gaan. Wij kunnen instemmen met de opgaven die worden beschreven voor landschap,
mobiliteit, stedelijke ontwikkeling, ontwikkeling regiopoorten, vitaliteit en werken, waarbij wij u vragen
rekening te houden met de hierboven genoemde aanvullingen.
Tot slot
Wij gaan ervan uit dat de punten die wij in onze reactie benoemen, leiden tot een scherper en beter
IRP. Daarnaast gaan we ervan uit dat u ons als college nog in de gelegenheid stelt om te reageren
op de eventuele aanvullingen op de redeneerlijnen vooraf aan het vaststellen van het IRP.
Indien u nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met Tom Verkammen, telefoonnummer 0346
25 47 63 of e-mail tom.verkammen@stichtsevecht.nl.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht,
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drs. F.J. Halsema
gemeentesecretaris
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drs. A.J.H.T.H. Reinders
burgemeester

