
Amendement A 6

Plaats : Breukelen

Datum : 1 juli 2019

Agendanummer : 19. Koersdocument Omgeveingsvisie

Onderwerp :  verstedelijking bij OV knooppunten

De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen d.d. 1 juli 2019

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

Op blz. 5 van het Kaderstellend koersdocument Omgevingsvisie 1.0 in hoofdstuk 2.2. Inhoudelijke 
koers opdracht omgevingsvisie de tekst:

6. Stichtse Vecht kiest voor verder concentreren verstedelijking bij OV knooppunten

Verstedelijking kan volgens de verstedelijkingsmodellen van U Ned/REP vallen in de volgende 
uitersten: voortborduren (lees: uitbreiden langs de bestaande rode contour), concentreren (lees: 
verdichten binnen de rode contour door hoger te bouwen), spreiden (lees: uitbreiden buiten de rode 
contour zonder concentratie) of systeemsprong (lees: forse uitbreiding buiten de rode contour in de 
vorm van bijvoorbeeld een nieuw dorp).

Wij kiezen met voorrang voor verdere binnenstedelijke verdichting van wonen en werken met als focus 
nabij OV- en multimodale knooppunten in onderlinge balans. Dit betekent ‘lege’ plekken rond 
bestaande OV-knopen beter benutten.

Te vervangen door (wijziging in geel):

6. Stichtse Vecht kiest voor verder concentreren verstedelijking bij OV knooppunten

Verstedelijking kan volgens de verstedelijkingsmodellen van U Ned/REP vallen in de volgende 
uitersten: voortborduren (lees: uitbreiden langs de bestaande rode contour), concentreren (lees: 
verdichten binnen de rode contour door hoger te bouwen), spreiden (lees: uitbreiden buiten de rode 
contour zonder concentratie) of systeemsprong (lees: forse uitbreiding buiten de rode contour in de 
vorm van bijvoorbeeld een nieuw dorp).

We legen groene contouren aan rond binnenstedelijke gebieden waarbinnen op termijn natuur weer 
wordt terug gewonnen, optimaliseren het gebruik van binnenstedelijke ruimte zoveel mogelijk met 
laagbouw en sluiten de mogelijkheid van een ‘systeemsprong’ (lees: forse uitbreiding buiten de rode 
contour in de vorm van bijvoorbeeld een nieuw dorp) niet uit. Het OV moet deze systeemsprong 
faciliteren/volgen Concentraties rond OV is vooral van toepassing op bedrijvigheid waar concentraties 
van reizigers op bepaalde tijdstippen plaatsvinden.

Toelichting

 We hebben als raad geen gelegenheid gehad om verdergaand de consequenties te doordenken 
van de verschillende keuzes die hier mogelijk zijn.

 Ook al kan er over de omgevingsvisie van gedachten worden gewisseld, de hier door het college 
voorgestelde keuze worden zo meteen als bindend meegenomen naar de totstandkoming van de 
omgevingsvisie

 De woonopgave die we hebben mag niet leiden tot een verdere verstedelijking van de randstad.

Aangehouden, de griffier



 Natuur heeft meer baat bij geperforeerde bebouwing dan verdere verdichting van reeds bebouwde 
gebieden.

 Een tegengestelde beweging is nodig waar het gaat om verstedelijking. Er moet juist meer ruimte 
komen voor groen in het rood.

 Keuzes in het verleden zijn niet leidend voor keuzes van morgen. Voorliggende uitdagingen wel.
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