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Omgevingsvisie Stichtse Vecht
Toezegging: T-385

Bij de bespreking van de Omgevingsvisie in de commissie Fysiek Domein van 30 november 2021 is
de toezegging gedaan om te kijken hoe de inclusieagenda op meerdere plaatsen in Omgevingsvisie
terug kan laten komen (T-385).
Antwoord
Onderdeel van de Omgevingsvisie is gezondheid voor iedereen. Inclusiviteit is hier onderdeel van. Zo
begint de eerste zin onder de kop “Visie”: We benaderen gezondheidsbevordering vanuit het kader
van de ‘positieve gezondheid’. Dit betekent dat veerkracht en zelfregie centraal staan. Iedereen –
jong, oud, met een beperking, autochtoon, allochtoon, etc.- moet mee kunnen doen. Dit noemen we
inclusiviteit (pag 52). Daarbij wordt inclusiviteit ook in het kader op pagina 54 met de tweede bullit
benoemd. Omdat reeds de lokale inclusie agenda is vastgesteld is deze niet als opdracht
opgenomen bij het thema “Gezondheid voor iedereen”.
Omdat inclusiviteit niet alleen gaat over gezondheid maar ook over de leefomgeving en wonen is bij
het thema “Prettig wonen in de kernen” ook inclusiviteit opgenomen. Zo wordt in de eerste alinea
onder de kop “Visie” het volgende aangegeven: We willen een gemeente zijn waarin jong en oud fijn
wonen en werken. Een gemeente met een vitale, krachtige én inclusieve samenleving (pag. 64).
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Naar onze mening is inclusiviteit als onderdeel van gezondheid voor iedereen in voldoende mate
meegenomen in de Omgevingsvisie.
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Overige punten Omgevingsvisie
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Loenersloot
Inwoners van Loenersloot en omgeving hebben hun zorgen geuit over de ligging van een deel van
Loenersloot nabij de Snelle Vecht. In de voorliggende Omgevingsvisie is de kern Loenersloot en de
Binnenweg toegevoegd aan de Langzame Vecht. Echter het omliggende buitengebied ligt in de
Snelle Vecht. De zorg leeft dat in de toekomst grootschalige ontwikkelingen plaats kunnen gaan
vinden rondom de kern. Door ook het buitengebied in de Langzame Vecht toe te voegen, zou dit naar
hun mening voorkomen worden. Hierover het volgende:
De gemeenteraad heeft via het Kaderstellend koersdocument opdracht gegeven aan het college om
de Omgevingsvisie op te stellen. Een belangrijke bouwsteen die meegenomen diende te worden was
het rapport “Verleden, heden en toekomst, Trendlijnen van Stichtse Vecht” (Trendlijnenrapport). Dit
rapport laat zien hoe het grondgebied van Stichtse Vecht zich door de wisselwerking van mens en
natuur door de eeuwen heen heeft ontwikkeld. Het geeft inzicht in de manier waarop het verleden
doorwerkt in onze huidige leefomgeving en trekt dit door naar de toekomst. Dit zijn de trendlijnen van
Stichtse Vecht. In Stichtse Vecht kennen we acht trendlijnen, te weten: het watersysteem, de
(rivier)dorpen, veenontginning, buitenplaatsen, waterlinies, infrastructuur en suburbanisatie en
industrialisatie en het recreatielandschap.
In het rapport worden de volgende vier deelgebieden genoemd:
• Snelle Vecht.
• Langzame Vecht.
• Veenweidegebied Westzijde.
• Veenweidegebied Oostzijde.
De vier deelgebieden vormen een heldere indeling en vormen samen met de onderliggende
trendlijnen een kwalitatieve, cultuurhistorische bouwsteen.
Met deze gebiedsindeling worden dan ook de kenmerken van de gemeente weergegeven. Omdat de
kern van Loenersloot met het kasteel Loenersloot en een aantal buitenplaatsen niet de kenmerken
van de Snelle Vecht heeft, is deze bij de Omgevingsvisie toegevoegd bij de Langzame Vecht.
Bij de rivier de Angstel (ten zuiden van de N201) zijn deze kenmerken minder aanwezig en zijn deze
gelijk aan bijvoorbeeld de rivier de Aa.
Zoals in de Omgevingsvisie wordt benoemd betekent de indeling niet dat in het gehele gebied van
de Snelle Vecht grootschalige ontwikkelingen plaats gaan vinden. Hierover wordt in paragraaf 3.3
het volgende aangegeven:
De vier gebieden Langzame Vecht, Snelle Vecht, Veenweidegebied West en Veenweidegebied Oost
hebben elk hun eigen kwaliteiten, identiteit en dynamiek. Ditzelfde geldt voor de grote en kleine
kernen. We hebben een verantwoordelijkheid om het cultuurhistorisch erfgoed, het gelaagde
landschap en de waardevolle natuur te beschermen. Daarbij is de insteek behoud door ontwikkeling.
Stichtse Vecht vindt het voor de hand liggen om grootschalige ontwikkelingen voor wonen en werken
vooral een plek te geven in de hoog dynamische context van de Snelle Vecht, met haar dynamiek en
infrastructuur. Het karakter van de Langzame Vecht willen we zoveel mogelijk behouden, al vinden
daar, indien nodig, natuurlijk ook ontwikkelingen plaats. Nu en in de toekomst staat Stichtse Vecht
voor grote opgaven om de leefbaarheid in de gemeente en alle kernen goed te houden of te
versterken. Zo maken we de gemeente toekomstbestendig: we behouden de sterke eigenschappen
en vernieuwen daar waar nodig. We houden regie op ontwikkelingen, opgaven en de kwaliteit van de
leefomgeving.
Hier wordt (conform het kaderstellend koersdocument) aangegeven dat grootschalige ontwikkelingen
plaats kunnen vinden in de Snelle Vecht, we hebben als gemeente ook een verantwoordelijkheid om
het cultuurhistorisch erfgoed, het gelaagde landschap en de waardevolle natuur te beschermen los
van de gebieden waar ontwikkelingen plaatsvinden. Daarbij kunnen ontwikkelingen, indien nodig, ook
in de Langzame Vecht plaatsvinden. Dit geldt voor de gehele gemeente.
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Tijdens de bespreking van de Omgevingsvisie in de commissie Fysiek Domein naar een aantal
andere punten besproken. Hieronder geven we een toelichting op een aantal hiervan:
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Denktank
Door de Vechtplassencommissie werd de suggestie gedaan om een danktank in te richten om
toekomstige ontwikkelingen voor te leggen. Als college zien we mogelijkheden om hier invulling aan
te geven. Echter we moeten voorkomen dat er voor alle situaties een adviesraad wordt gevormd. Hier
dienen we pragmatisch mee om te gaan en goed kijken hoe deze aansluit bij de bestaande
adviesraden.
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Voortbestaan van agrarische bedrijven
Zoals in de Omgevingsvisie bij het thema Vitaal Platteland wordt aangegeven zetten we als
gemeente zoveel mogelijk in op een buitengebied met (economisch) gezonde melkveehouderijen
(pag. 78). Als gemeente willen we dan ook niet dat de melkveehouderij verdwijnt uit de gemeente.
Wij zien deze als een belangrijke drager en beheerder van ons buitengebied. Echter wij zien wel dat
er in de toekomst een nieuwe balans zal ontstaan . In de Ontwerp Omgevingsvisie voor het Westelijk
veenweidegebied was echter richting gegeven aan bepaalde onderwerpen hoe bijvoorbeeld het
landschap zou kunnen veranderen. Dit terwijl we over deze onderwerpen nog in gesprek zijn en
blijven met ondernemers, belangenverenigingen en overige partijen Dit is dan ook aangepast in de
Omgevingsvisie waarbij de toekomstbeelden die beschreven waren voor het Westelijk
veenweidegebied zijn verwijderd. In de Omgevingsvisie is de opdracht opgenomen om voor het
Westelijk veenweidegebied een toekomstbestendige toekomstvisie te ontwikkelen waar onderwerpen
als verbreding van de landbouw, toekomst van de landbouw en bodemdaling besproken gaan
worden. Op pagina 81 van de Omgevingsvisie wordt op de kaart aangegeven welke mogelijkheden
voor de agrarische sector worden gezien in de verschillende gebieden.

