
        
 
 
 
 
 
Amendement 
Reg. Nr. 18.1.  
 
 
Agendapunt: 18. Ontwerp Integraal Ruimtelijk Perspectief – REP 
 
Onderwerp: Regionaal compenseren bij minder gezond stedelijk leven 
 
Vergadering van de gemeenteraad Stichtse Vecht bijeen op 6 juli 2021.  
 
Ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 
 
Aan het besluit  

‘1. In te stemmen met de bijgevoegde zienswijze op het concept-Integraal Ruimtelijk Perspectief U16;’  

toe te voegen beslispunt sub a.  

a. Met de aanvulling: 

‘Het college ziet graag dat in het IRP, naast de financiële uitvoeringsparagraaf, ook een para-
graaf ingaat op hoe omgegaan wordt met een verevening van maatschappelijke voor - en na-
delen van ruimtelijke keuzes. 

De ruimtelijke regionale keuzes die in het IRP worden genoemd, kunnen lokale gevolgen heb-
ben voor inwoners van gemeenten. Sommige inwoners en ondernemers ondervinden voorde-
len van keuzes en anderen ervaren er de nadelen van. Het IRP zal per saldo voor iedere in-
woner moet bijdragen aan het goede leven. Als inwoners nadelen van keuzes ondervinden, 
zal er een bepaalde mate van compensatie tegenover moeten staan, waardoor het IRP uitein-
delijk voor alle inwoners bijdraagt aan het goede leven’. 

 

Namens de fracties van  

GroenLinks  Samen Stichtse Vecht  Het Vechtse Verbond 

 

Gertjan Verstoep Riëtte Habes   Mieke Hoek 

 
 
Toelichting: 
 
Het IRP is een integraal ruimtelijk en programmatisch perspectief op de toekomstige ontwikkeling van 
de regio Utrecht tot 2040. Integraal betekent dat het IRP de ruimteclaims van wonen, werken, mobili-
teit, landschap en energie in samenhang bekijkt voor de gehele regio. Een belangrijke vraag is: “Hoe 
kunnen we lasten en lusten op een goede manier regionaal verdelen en waar dit niet mogelijk is, hoe 
gaan we hier mee om.”  Met dit amendement gaan we mee in de zienswijze van de gemeente Zeist. 

 
Overwegingen: 

- Gezond stedelijk leven voor iedereen? Wat doet het IRP met gebieden die er op achteruit-
gaan? Meer lasten, dan lusten. Compenseren?  

- In Stichtse Vecht is het deelgebied De Snelle Vecht een voorbeeld van een kwetsbaar gebied, 
waar de grotere regionale opgaven gaan landen. 

- Het IRP gestoeld is op de traditionele manier van ruimtelijke visies maken met de vertaling 
daarvan naar budget, programma en uitvoering.  

Verworpen, de griffier 

Voor: GroenLinks, Streekbelangen,  
ChristenUnie-SGP, Het Vechtse Ver-
bond, Samen Stichtse Vecht 
Tegen: Lokaal Liberaal, VVD, CDA,  
PvdA, PVV 



- In deze benadering wordt geen rekening gehouden met nadelige keuzes voor deelgebieden 
van onze inwoners. 

- Als gebieden, inwoners  overwegend nadelen van keuzes ondervinden, zal er een bepaalde 
mate van compensatie tegenover moeten staan, waardoor het IRP uiteindelijk voor alle inwo-
ners bijdraagt aan een kwalitatief goed leven.  


