Informatieve commissie 16-02-2021- actuele ontwikkelingen in de regio – programma/ agenda

Programma informatieve commissie 16 februari 2021 actuele ontwikkelingen in de regio
Praktische informatie
Datum 16 februari 2021
Tijdstip 19.30-22.20 uur
(inclusief pauzes en wisselen (woordvoerders) van digitale vergaderkamer)
Wie
Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps, Maarten van Dijk
Behandelend ambtenaar: Tim Smit, Tom Verkammen, Caspar Toetenel, Eline van Wel
Doel
Actuele ontwikkelingen in de regio: Verstedelijkingsstrategie als opmaat naar Integraal
Ruimtelijk Perspectief (IRP), Vitaal Platteland en Regionale Energiestrategie (RES)
Het is goed gebruik om de raad regelmatig te informeren over actuele ontwikkelingen
rond de opgaven waarbij Stichtse Vecht samenwerkt in de regio U16. Deze informatieve
commissie is daarmee een vervolg op de informatieve commissie van 18 februari 2020 en
de werkconferentie van 8 oktober 2020.
De informatieve commissie is reeds aangekondigd in de RIB van 7 januari 2020, waarin het
college een brief heeft gedeeld van de bestuurlijk opdrachtgevers van het REP U16 over
de voortgang van het REP en het verdere bestuurlijk proces en besluitvorming. Zoals
aangekondigd in de RIB, wordt het document Verstedelijkingsstrategie voor deze
informatieve commissie met u gedeeld en tijdens de avond toegelicht en is er ruimte om
vragen te stellen.
Inmiddels komen veel van de trajecten waarbij we samenwerkingen in de regio in een
steeds meer belangrijke fase.
Bovendien zijn er veel raakvlakken en komen in verschillende trajecten waaraan we
werken veel van die opgaven samen: denk aan de Verstedelijkingsstrategie en, later, het
Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP). Maar ook de gemeentelijke Omgevingsvisie. En we
werken aan bijvoorbeeld Vitaal Platteland en de regionale energiestrategie. Al die
trajecten komen dit jaar bij elkaar. Het zijn allemaal ruimtevragers: opgaven die ruimte
vragen binnen onze gemeentegrenzen.
In deze informatieve commissie wordt u bijgepraat over actuele ontwikkelingen in de
regio. Gezamenlijk optrekken in de regio is noodzakelijk omdat opgaven zich niet
beperken tot gemeentegrenzen en gemeenten samen een sterke gesprekspartner zijn
voor de provincie en het rijk. Zo kunnen we op lokaal niveau de grote opgaven realiseren
en het beste blijven bieden aan inwoners, ondernemers en bezoekers.
Meer in het bijzonder praten we u op deze avond bij over actuele ontwikkelingen in de
regio met betrekking tot: de verstedelijkingsstrategie, position paper 2.0, Vitaal Platteland
en de RES. Hierbij komen grote maatschappelijke opgaven aan de orde zoals:
woningbouw, energietransitie, werken en economie, groen en landschap en mobiliteit.
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Agenda
Tijd
1. 19.30

Agendapunt
Opening door voorzitter

2. 19.30

Vaststellen van de agenda

3. 19.35- Inleiding: stand van zaken, Verstedelijkingsstrategie als opmaat naar IRP
20.20 en positionering Stichtse Vecht (Jeroen Willem Klomps)
De informatieve commissie van 16 februari is een vervolg op de informatieve
commissie van 18 februari 2020 en de werkconferentie van 8 oktober 2020.
De bijeenkomst is reeds aangekondigd in de RIB special van 7 januari 2020.
In juli 2020 is de contour voor de REP vastgesteld door alle gemeenteraden.
Op basis van de hierin opgenomen onderzoeksvragen is de U16 verder gaan
onderzoeken. Een tussenproduct hiervan is de bijgevoegde
Verstedelijkingsstrategie. Dat is de opmaat naar het IRP (Integraal Ruimtelijk
Perspectief). Binnenkort zullen we als Stichtse Vecht een reactie moeten
geven op de IRP. Daarom vindt het college het van belang dat we als
gemeente Stichtse Vecht een integraal beeld vormen van de grote opgaven
en een krachtig en eenduidig verhaal kunnen vertellen en waar nodig positie
kunnen innemen. Tijdens de informatieve commissie wordt u bijgepraat
waar we nu staan met een doorkijk naar de komende maanden.
4. 20.30- Vitaal Platteland: Perspectiefnota Landbouw
21.15 U wordt geïnformeerd over de voortgang van het proces, de eerste
resultaten en de planning voor het vervolg rondom de perspectiefnota
Landbouw (Vitaal Platteland). Daarnaast is er ruimte om aandachtspunten
mee te geven en de materie te bespreken. Er wordt ingegaan op de volgende
vier onderdelen:
1. Trends en ontwikkelingen landbouw
2. Huidige situatie van de landbouw
3. Beleidskaders waar gemeente en agrariërs mee te maken hebben en
krijgen de komende jaren
4. Het vervolg
Precieze planning:
20.30 uur: Perspectiefnota Landbouw
(presentatie door Frits van der Schans)
20.55- 21.15 uur: vragen
5. 21.30- RES, zonne- energie en Stedin
22.30 Wij nemen u mee in de actuele ontwikkelingen rondom de energietransitie.
Wij gaan onder meer in op de inhoud en het proces van de RES 1.0, de
techniek, de communicatie en participatie en de financiële ontwikkelingen.

6. 22.30

Precieze planning
21.30 uur: RES (korte presentatie door Eline van Wel)
21.40 uur: Stedin (korte presentatie door Roland Vink)
21.50 uur: Toelichting regionaal plan van aanpak zon op dak (korte
presentatie door Duco van Dijk RES-regio U16)
22.00 – 22.30 uur: vragen
Sluiting

Er zijn pauzemomenten ingelast om te wisselen van (woordvoerder en) digitale kamer.
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