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Geachte heer Verschuure, geachte heer Jansen, 
 
Het college en de gemeenteraad van Stichtse Vecht hebben met interesse kennisgenomen van het 
rapport Contour Integraal Ruimtelijk Perspectief (REP). Wij constateren dat het document na een 
zorgvuldig traject met veel bestuurlijke en ambtelijke inbreng vanuit alle gemeenten in de regio tot 
stand is gekomen. Hiervoor willen wij onze waardering uitspreken. 
  
De Contour REP is op 26 mei 2020 behandeld in de collegevergadering van Stichtse Vecht en 
vervolgens besproken tijdens de commissievergadering van 16 juni 2020.  
De gemeenteraad heeft vervolgens op 14 juli 2020 besloten in te stemmen met het aangepaste 
Beoordelingskader REP. De raad heeft ook het advies overgenomen om in te stemmen met de 
contour REP als onderzoeks-agenda voor een op te stellen integraal REP en fase 3 van het REP. 
Wel zijn er een aantal moties aangenomen. Deze worden hieronder toegelicht: 
 
Motie 1 tekst wordt toegevoegd na indiening motie 
 
Motie 2 tekst wordt toegevoegd na indiening motie 
 
   
Beoordelingskader 
In de raadsvergadering van 2 oktober 2019 heeft de gemeente ingestemd met concept 
beoordelingskader MIRT en de uitgangspuntennotitie. De door de raad ingediende moties en 
amendementen op het concept beoordelingskader zijn allen overgenomen en op een na correct 
verwerkt in het voorliggend beoordelingskader. Gebleken is dat het Amendement  “capaciteit 
infrastructuurnetwerken” niet juist is verwerkt. Verzocht wordt dit alsnog aan te passen op basis van 
de gedane toezeggingen.  
 
Vervolg  
Wij herkennen in de Contour REP de vier voor Stichtse Vecht beschreven ontwikkelingen, namelijk 
ontwikkeling van het buitengebied, ontwikkeling knooppunt Breukelen, vitale kernen en ontwikkeling 
van knooppunt N201. Deze ontwikkelingen zien wij als interessante onderzoeksvragen voor de 
komende periode, die wij graag in goede onderlinge samenwerking willen oppakken. De lokale 
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Omgevingsvisie zal mede een toetsingscriterium vormen voor de mogelijke ontwikkelingen op het 
gebied van economie, wonen, mobiliteit en infrastructuur en de gewenste ruimtelijke kwaliteit, 
waaronder recreatie, energietransitie, landschap en groen. Wij streven er naar de Omgevingsvisie in 
september 2021 af te kunnen ronden.  
 
Indien u nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met Tom Verkammen, telefoonnummer 0346 
25 47 63 of e-mail tom.verkammen@stichtsevecht.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, 
 
 
 
gemeentesecretaris   burgemeester 
drs. F.J. Halsema                                    drs. A.J.H.T.H. Reinders 
 


