
                      
 

              
     

Motie 1 
Reg. Nr. M  X.X 
 
Agendapunt: X. Concept omgevingsvisie 
Onderwerp:  Meer ruimte voor laagdrempelige participatie concept omgevingsvisie 
De Raad van Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op .. 2021, 
gehoord de beraadslaging, 

 

constaterende dat: 

• De participatie tot op heden intensief is geweest, veel input is opgehaald 

• de gemeente gaat vastleggen in de omgevingsvisie hoe Stichtse Vecht er in 2040 uit ziet 

• De omgevingsvisie dus een strategische visie is voor de lange termijn 

• De term omgevingsvisie voor veel inwoners een moeilijke term is, de eigen leefomgeving is de 
taal van de meeste inwoners  

• Het belangrijk is dat iedereen de kans krijgt om mee te denken en advies te geven, juist in de 
fase van de concept omgevingsvisie. Maar hoe neem je inwoners mee in dit verhaal? 

overwegende dat:  

• De meningen (zienswijzen) van inwoners  belangrijk zijn om mee te laten wegen bij de defini-
tieve omgevingsvisie.  

• Het belangrijk is dat veel inwoners de omgevingsvisie begrijpen en aangeven op een laag-
drempelige manier waar ze het wel wel of niet mee eens zijn en waarom 

 
vraagt het college om: 

1. In deze fase van de concept omgevingsvisie prioriteit te geven aan doelgroepgerichte commu-
nicatie in beeld en eenvoudige taal, waarbij de informatie in de eigen  leefomgeving wordt ge-
presenteerd aan inwoners.  

2. De eventuele meerkosten uit de begroting van de implementatie van de omgevingswet te ha-
len 

3. Indien dit budget niet voldoende blijkt te zijn, een voorstel tot uitbreiding van het budget voor 
te leggen aan de raad. 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

GroenLinks   Samen Stichtse Vecht 

Gertjan Verstoep  Riëtte Habes 



  

 

 

Meer ruimte voor laagdrempelige participatie concept omgevingsvisie 

Uitleg 

De participatie inzake de omgevingsvisie verdient een compliment. Ondanks lastige tijden is er op 
een intensieve (digitale) manier input opgehaald bij verschillende partijen.  

Nu komen we in de fase dat er 1 integraal verhaal ligt.  

Het is onze nadrukkelijke wens om inwoners en ondernemers de mogelijkheid te bieden de omge-
vingsvisie op een laagdrempelige manier te kunnen begrijpen en hier een reactie op te geven. Dit 
streven we na met deze motie.  

Een goed voorbeeld, ter illustratie, is de gemeente Nieuwegein, die inwoners in hun leefomgeving 
uitnodigt om met de omgevingsvisie aan de slag te gaan. De omgevingsvisie is daar al vastgesteld, 
echter de manier van presenteren van de omgevingsvisie kan in de fase van concept omgevingsvisie 
ook in Stichtse Vecht van grote waarde zijn. 

 

Voorbeeld Nieuwegein 


