
                      
 

              
     

Motie 2 
Reg. Nr. M  X.X 
 
Agendapunt: X. Concept omgevingsvisie 
Onderwerp:  Eenduidig afwegingskader voor het thema leefbaarheid in de omgevingsvisie  
De Raad van Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op .. 2021, 
gehoord de beraadslaging, 

 

constaterende dat: 

• De raad kan kiezen in een omgevingsvisie voor een globale of juist gedetailleerde visie 

• Het  thema leefbaarheid wordt geborgd in de toekomstplannen (omgevingsvisie en-plannen) 
van onze gemeente 

 

overwegende dat:  

• Stichtse Vecht kiest voor grootschalige verstedelijking door de grotere opgaven van onze ge-
meenten( zoals bijvoorbeeld nieuwe woningen) hoofdzakelijk  te laten landen in het deelge-
bied de Snelle Vecht. 

• De druk op de leefbaarheid van dit deelgebied groot te noemen is 

• De omgevingsvisie juist de ruimte biedt voor de raad om op gedetailleerd niveau de leefbaar-
heid te borgen  

• Een integraal, eenduidig afwegingskader voor het bewaken van een goede leefbaarheid bij 
plannen en initiatieven belangrijk is 

• Het integrale afwegingskader uit de omgevingsvisie uitgewerkt kan worden tot een soort 
‘mengpaneel’, dat met behulp van kwalitatieve en kwantitatieve criteria de bandbreedte aan-
geeft, waarbinnen wordt voldaan aan een goede leefomgeving. 

 
vraagt het college om: 

1. Om een transparant, eenduidig afwegingskader in de omgevingsvisie op te nemen om de 
leefbaarheid in Stichtse Vecht te kunnen borgen bij initiatieven en plannen. 

2. Dit afwegingskader in een informatieve bijeenkomst te presenteren aan de raad. 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

GroenLinks   Samen Stichtse Vecht 

Gertjan Verstoep  Riëtte Habes  



 

Eenduidig afwegingskader voor het thema leefbaarheid in de omgevingsvisie 

Uitleg 

De indieners maken zich zorgen om de leefbaarheid van gebieden waar de grotere opgaven gaan lan-
den (met name de Snelle Vecht).  

De raad heeft de bevoegdheid om thema’s/ gebieden te beschermen met een gedetailleerder pakket 
van normen en criteria in de omgevingsvisie.  

In deze motie pleiten we voor een eenduidig afwegingskader om de leefbaarheid in onze gemeente 
op een goede manier te borgen in de omgevingsvisie.  

Met als resultaat dat er een duidelijke bandbreedte is, waarbinnen wordt voldaan aan een goede 
leefomgeving.  

Dit kader geeft zekerheden aan kwetsbare gebieden in onze gemeente. 


