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Regionale ontwikkelingen: Toelichting op
informatieve commissie van 16 februari en
toegestuurde stukken
1. Bijpraten in informatieve bijeenkomsten over regionale samenwerking
Het is goed gebruik om de raad regelmatig te informeren over actuele ontwikkelingen rond de opgaven waarbij
Stichtse Vecht samenwerkt in de regio U16. Binnenkort staan er twee belangrijke bijeenkomsten over dit
onderwerp geagendeerd.
Op woensdag 17 februari bent u van harte welkom bij een regionale informatiebijeenkomst over het REP
(Ruimtelijk Economisch Perspectief) en de RES (Regionale Energie Strategie). Het betreft een avond voor
volksvertegenwoordigers in de regio U16 en u ontvangt hiervoor een uitnodiging via de griffie.
Een dag eerder, op dinsdag 16 februari, praten we u weer graag bij over actuele ontwikkelingen tijdens een
informatieve commissie. Op die manier beschikt u al over actuele informatie nog voordat u de regionale
bijeenkomst een dag later bijwoont.
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, 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 U16 voor deze informatieve commissie met u gedeeld en tijdens de avond
toegelicht. Datzelfde geldt voor het document position paper 2.0 (zie hieronder onder 4) als input voor de
gesprekken in de regio. Het is een document van het college waarin belangrijke opgaven voor de komende jaren
en de daarbij behorende prioriteiten en keuzes zijn beschreven. Dat is onder meer nodig om de gesprekken in de
regio te kunnen vervolgen. Om in gezamenlijk, in samenhang, een lokale visie op onze opgaven regionaal uit te
kunnen dragen.

2. Regionale samenwerking om de grote opgaven van Stichtse Vecht te kunnen
realiseren
De gemeente Stichtse Vecht werkt in de regio U16 samen om de grote opgaven op het gebied van 1) wonen; 2)
economie en werken; 3) groen, landschap en recreatie; 4) bereikbaarheid en mobiliteit; en 5) duurzaamheid,
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klimaat en energie gezamenlijk aan te pakken. Immers, deze grote opgaven beperken zich niet tot
gemeentegrenzen en bovendien zijn gemeenten gezamenlijk een sterke gesprekspartner voor de provincie en het
rijk. Gezamenlijk optrekken in de regio is daarom noodzakelijk om op lokaal niveau de grote opgaven te kunnen
realiseren en het beste te kunnen blijven bieden aan inwoners, ondernemers en bezoekers van Stichtse Vecht.

3. De raad is aan zet in 2021
In de eerdergenoemde RIB-special van 7 januari 2021 bent u geïnformeerd over het besluitvormingsproces van de
REP U16:

Stapsgewijs (in vier fasen) wordt toegewerkt naar het IRP U16 (Integraal Ruimtelijk Perspectief). We bevinden ons
nu in fase 3, waarin de opties die in de Contour REP zijn genoemd worden uitgewerkt naar keuzes voor ruimtelijke
ontwikkeling. De afgelopen maanden is gewerkt aan de Verstedelijkingsstrategie U16. Dit document wordt gezien
als de opmaat naar het IRP U16 en delen we hierbij met u (zoals aangekondigd in de bovengenoemde RIB).
In de eerste helft van 2021 wordt het IRP naar verwachting aangeboden aan de colleges, zodat de besluitvorming
door de raden nog (ruim) voor de gemeenteraadsverkiezing van 2022 kan plaatsvinden. Vanzelfsprekend is er dan
ook voor de raad van Stichtse Vecht gelegenheid om een reactie te geven. Het voorlopige proces ziet er als volgt
uit:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

15 februari 2021: Concept IRP ter consultatie naar de colleges
Tussen 15 februari en 1 april:
o 16 februari: informatieve commissie Stichtse Vecht
o Regionale informatiebijeenkomst raden
o On tour bij de raden
1 april: IRP wordt aangeboden aan de raden (reacties colleges zijn dan verwerkt)
15 juni: peilnota in de raad
Voor 1 juli: mogelijkheid voor raden om reacties en zienswijzen in te dienen
1 september: definitieve IRP wordt aangeboden aan de gemeenten
21 september: Informatieve commissie
5 oktober: commissie
2 november: vaststelling in de raad

4. Position paper 2.0
Het college en de ambtelijke organisatie voeren in de regio de voorbereidende gesprekken over de RES, REP en
POVI (Provinciale Omgevingsvisie). Binnenkort zullen we als Stichtse Vecht een reactie moeten geven op de IRP,
zoals hierboven te lezen is. Bovendien zijn er, zoals gedeeld tijdens de informatieve commissie op 19 januari 2021,
stappen gezet in het proces van de gemeentelijke Omgevingsvisie (GOVI). Er spelen verschillende grote opgaven
die omvangrijk, complex en urgent zijn. Ze hangen nauw met elkaar samen en beïnvloeden elkaar.
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.
Zodat we ambtelijk en bestuurlijk gezamenlijk optrekken en een heldere en eenduidige boodschap vertellen aan
onze inwoners en ondernemers, maar ook aan regiogemeenten, provincie en andere partners. Er zijn grote
kansen. We zien al dat verschillende gemeenten in onze regio stelling nemen op de bovenstaande vijf opgaven. En
dus is een eenduidige boodschap van belang: waar zijn we trots op, wat willen we halen en wat willen we brengen.
Daarom heeft het college een position paper 2.0 geschreven waarin de belangrijkste opgaven voor de komende
jaren en de daarbij behorende prioriteiten en keuzes zijn beschreven. Tijdens de informatieve commissie van 16
februari willen wij u een toelichting geven op dit document. Dit position paper 2.0 is een nadere uitwerking van het
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Collegewerkprogramma Stichtse Vecht 2018-2022 en geeft kaders en richting. Het document is tot stand gekomen
na overleg binnen het college, na individuele gesprekken met wethouders en in nauw overleg met de betrokken
ambtelijk deskundigen. Het document is een actualisering van het position paper 1.0, dat het college in april 2019
heeft opgesteld en waarin de ambities van het college zijn opgenomen. Het position paper 1.0 was gebaseerd op
het rapport Trendlijnen Stichtse Vecht en de bestaande visies op verschillende beleidsterreinen. Het is in 2019
opgenomen in het Kaderstellend Koersdocument voor de gemeentelijke Omgevingsvisie.
Het position paper 2.0 is bedoeld als een oriëntatie door het college op de grote opgaven en standpuntbepaling
voor de gesprekken in de regio en als onderlegger voor de GOVI.
Vanzelfsprekend bent u als raad aan zet voor de definitieve besluitvorming over de RES, REP, POVI en uiteraard
de gemeentelijke Omgevingsvisie (GOVI).
Tijdens de informatieve commissie van 16 februari praten we u bij over actuele ontwikkelingen in de regio. We
besteden aandacht aan achtereenvolgens de Verstedelijkingsstrategie (zie RIB-special van 7 januari 2021), het
position paper 2.0, Vitaal platteland (Perspectiefnota landbouw) en de RES. Hierbij sturen we u graag de stukken.
-------------------
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