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Samenvatting 
 
Vooruitlopend op de komst van de Omgevingswet is Stichtse Vecht aan de slag gegaan met de 
voorbereiding van een Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie is de opvolger van de structuurvisie, zoals 
benoemd in de Wet ruimtelijke ordening. De voorliggende Ontwerp-Omgevingsvisie (zie bijlage) is 
opgesteld in de geest van de nieuwe Omgevingswet. Naast het ruimtelijk aspect wordt bij de 
Omgevingsvisie aandacht geschonken aan aspecten als gezondheid, veiligheid, economie en 
duurzaamheid.  
 
In de Ontwerp-Omgevingsvisie kijken we in principe 10 tot 20 jaar vooruit. In de visie worden op 
hoofdlijnen ambities en doelen vastgelegd die de gemeente de komende jaren binnen programma’s 
verder gaat uitwerken. Daardoor zal de visie niet op zich staan, maar onderdeel zijn van een 
beleidscyclus. Daarbij wordt de visie om de 4 à 5 jaar herijkt om bij te stellen of nieuwe ambities toe te 
voegen. 
In de Ontwerp-Omgevingsvisie geven wordt op hoofdlijnen aangegeven wat de gewenste situatie is 
voor de fysieke leefomgeving is. Bepaald wordt wat de doelen voor het beschermen en het gebruik 
van de fysieke leefomgeving zijn. Dit wordt gedaan tegen de achtergrond van de bestaande situatie en 
actuele trends en ontwikkelingen. In de Omgevingsprogramma’s worden de opgaven zoals 
aangegeven in de Omgevingsvisie uitgewerkt. Dit kan zijn door het opstellen van beleid of door 
gebiedsprojecten. In de Omgevingsvisie wordt bepaald wat we willen bereiken en in de programma’s 
hoe we daar komen.  
 
Grote opgaven 
De opgaven waar we de komende jaren als land voor staan zijn groot en urgent. Er moeten een groot 
aantal nieuwe woningen worden bijgebouwd, om de opwarming van de aarde te beperken moeten er 
locaties worden gevonden voor duurzame energieopwekking, en door klimaatverandering staat de 
draagkracht van de bodem, het water en de biodiversiteit onder grote druk. Hoe willen wij als 
gemeente hiermee omgaan? Wat zijn onze ambities? De voorliggende Ontwerp-Omgevingsvisie geeft 
hier de eerste antwoorden op. Na vaststelling kan de gemeente regie voeren over een kwalitatief 
hoogwaardige en toekomstbestendige ontwikkeling van de gemeente. Waarin onder meer ambities 
zijn opgenomen en randvoorwaarden wordt aangegeven waar het toekomstige beleid aan moet 
voldoen. 
 
De bovengenoemde opgaven zijn veelal gemeente overstijgend. Ze stoppen niet bij de 
gemeentegrenzen. Dit betekent ook dat je niet alleen kijkt naar de lokale opgaven maar ook naar de 
regionale opgaven. In U10/U16 verband wordt hiervoor momenteel als onderdeel van het Ruimtelijk 
Economisch Programma (REP) het integraal ruimtelijk perspectief (IRP) opgesteld. Het concept IRP 
ligt momenteel ook voor bij de gemeenteraad.  
Als gemeente zijn we deelgenoot van dit regionale proces. Het IRP vormt de gezamenlijke 
ontwikkelrichting van de 16 samenwerkende gemeenten, tot stand gekomen op basis van lokaal 
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beleid en ambities en met regionale keuzes en integrale afwegingen.  
In het IRP zijn de grote opgaven van de gemeente opgenomen. De keuzes die in het IRP staan zijn 
dan ook gelijk met die van de voorliggende Ontwerp-Omgevingsvisie. Waarbij de lokale keuzes in de 
Omgevingsvisie nader zijn uitgewerkt.  
 
Kaderstellend koersdocument Omgevingsvisie 1.0 
Juli 2019 heeft de gemeenteraad het kaderstellend koersdocument Omgevingsvisie 1.0 vastgesteld. 
Dit was het startdocument en de opdracht voor het opstellen van de Omgevingsvisie. In dit document 
zijn de volgende kaderstellende uitgangspunten opgenomen die betrekking hebben op de ruimtelijke 
vertaling: 
• Stichtse Vecht kiest voor verder concentreren verstedelijking bij OV knooppunten;  
• Stichtse Vecht kiest voor het landen van grootschalige verstedelijking door nieuwe 

woningen/bedrijven/energietransitie in het deelgebied de “Snelle Vecht”; 
• Stichtse Vecht kiest voor het beter benutten van bestaande OV-knopen en verder vergroten van 

de capaciteit van bestaande OV-verbindingen;  
• Stichtse Vecht levert een bijdrage aan de regionale woningbehoefte; 
• Stichtse Vecht kiest voor nieuwe bedrijventerreinen langs de Corridor in Breukelen met 

functiemenging van wonen én werken; 
• Stichtse Vecht geeft het sociaal domein een duidelijke plek in de Omgevingsvisie. 
Op basis van het kaderstellend koersdocument is het voorliggende Ontwerp-Omgevingsvisie 
opgesteld.  
 
 
Doel  
 

 
De mening van de commissie Fysiek Domein peilen of u zich kan vinden met de keuzes/ 
richtingen zoals deze in de Ontwerp-Omgevingsvisie staan. 

 

 
Van de raadsleden wordt gevraagd 
 
1. Met het kaderstellend koersdocument heeft u opdracht aan het college gegeven om een 

Omgevingsvisie voor de gemeente op te stellen. Mist u op basis van het kaderstellend 
koersdocument nog elementen die noodzakelijk zijn voor de verdere optimalisatie de Ontwerp-
Omgevingsvisie? 
 

 
Vervolg 
De Ontwerp-Omgevingsvisie ligt van 4 juni tot en met 15 juli voor iedereen ter inzage. De input die 
we ophalen aan de hand van deze peilnota, en de reacties die we ontvangen op het ontwerp worden 
waar mogelijk meegenomen bij de definitieve Omgevingsvisie. Het uiteindelijke doel is om de 
Omgevingsvisie dit jaar vast te stellen. Het vervolgtraject ziet er als volgt uit: 

− 4 juni tot en met 15 juli: terinzagelegging ontwerp Omgevingsvisie; 
− 15 juni: bespreking Ontwerp-Omgevingsvisie tijdens commissie Fysiek domein; 
− 9 november: vaststelling Omgevingsvisie door college; 
− 16 november: informatieve commissie Fysiek domein; 
− 30 november: commissie Fysiek Domein; 
− 21 december: vaststelling Omgevingsvisie door de gemeenteraad.      
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