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Memo
Aan:   Commissie Fysiek Domein SV 30 november 2021 
Van:   Vechtplassencommissie (Steven de Clercq) 
Betreft:  Bespreking Ontwerp Omgevingsvisie 
Datum:  30 november 2021 
 
 
Voorzitter, dames en heren, 
 
De Vechtplassencommissie staat dubbel tegenover de Omgevingsvisie die nu wordt besproken. 
 
Enerzijds is het heel goed dat nu zichtbaar is wat de vele, vaak tegenstrijdige opgaven zijn waar 
ons gebied en de gemeente voor staan.  
Goed dat deze opgaven en uitdagingen in één document zijn samengebracht, waarbij in hoofdlijnen 
het Trendlijnen rapport is gevolgd.  
Voorwaarde voor een samenhangend beleid! 
 
De Omgevingsvisie is onder moeilijke omstandigheden tot stand gekomen. Dat is zichtbaar.  
Complimenten voor de ambtenaren die desondanks open stonden voor de argumenten in 
zienswijzen naar voren gebracht. Dit heeft tot aanpassingen geleid, waardoor het document 
aanmerkelijk is verbeterd. 
 
Anderzijds missen wij een visie op de lange termijn, een risicoanalyse. 
De Omgevingsvisie kijkt nu 10, maximaal 20 jaar vooruit – en dat is niet voldoende. 
 
Vast staat dat natuurlijke processen als bodemdaling, zeespiegelstijging en klimaatverandering - in 
toenemende mate - een grote en blijvende impact ons gebied zullen hebben. 
Meerdere gevolgen zijn nu al te voorzien - daar zou in de Omgevingsvisie rekening mee gehouden 
moeten worden.  
Daaruit zou dan blijken dat bepaalde keuzes onvermijdelijk zijn - en dat de hogedrukketel dan niet 
werkt: geen keuzes maken, is problemen voor je uitschuiven, naar de volgende generatie. 
 
Neem als voorbeeld de grootschalige woningbouwopgaaf.  
Huizen bouw je voor ten minsten 3 generaties. Tegen die tijd staat de zeespiegel anderhalve meter 
hoger, is de bodem een paar decimeter gedaald en zijn de extremen in het weer groter.  
En, omdat we uit Kockengen de problemen en de maatschappelijke kosten van de bodemdaling 
kennen, is het dan niet veel eerlijker en verstandiger die keuze nu al te maken? 
 
Wij begrijpen dat dit nu niet (meer) kan - de Omgevingsvisie moet nu worden vastgesteld. 
 
Maar die is niet af, iedere 4 jaar bijstellen is niet voldoende. 
 
Er is dringend behoefte aan een risicoanalyse waarin de gevolgen van deze processen op de lange 
termijn in kaart zijn gebracht en de voor- en nadelen van keuzes zichtbaar worden gemaakt. 
 
Om dat te bereiken, verzoeken wij u aan de vaststelling van de Omgevingsvisie te verbinden dat 
daartoe een denktank wordt ingesteld. 
 
Daaraan werken wij graag mee. 
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