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297: de reactiematrix van het college op de ingediende zienswijzen aan de vergaderstukken
toevoegen;
In de reactiematrix (zie afzonderlijke PDF) zijn de reacties en opmerkingen gebundeld, die we
hebben vernomen tijdens de informatieavond/klankbordsessie op 30 september 2020 en hebben
ontvangen uit mails in de reactieronde die liep van 30 september 2020 tot en met 11 november 2020
(periode van zes weken). Het gaat om in totaal 113 reacties van 32 organisaties/vertegenwoordigers
van bewoners. Per afzonderlijke reactie/opmerking geeft de reactiematrix aan in hoeverre deze is
verwerkt in het beleidsplan en welke argumentatielijn hierbij is gevolgd. Een van deze organisaties
die inspraak heeft gegeven is de Vechtplassencommissie die op 10 november 2020 diverse punten
per mail heeft opgemerkt. In de reactiematrix zijn deze terug te vinden onder de punten 84 tot en met
95, inclusief de wijze waarop ze zijn verwerkt in het voorliggende beleidsplan.
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De inzet van het beleidsplan is om vanuit een gedeeld belang voor bewoners, bezoekers en
bedrijven de kwaliteiten te koesteren, deze waar mogelijk te versterken en tegelijkertijd oog te
hebben voor het in stand houden van voldoende banen en bestedingen van recreanten en toeristen.
Het plan borduurt verder op het ‘Kompas voor Kwaliteitstoerisme’ en duurzaamheid vormt hiermee
hét uitgangspunt voor de leidende principes, beleidsthema’s en gemaakte keuzes. De leidende
principes zorgen ervoor dat Stichtse Vecht zich de komende jaren toekomstbestendig en duurzaam
ontwikkelt op het gebied van recreatie en toerisme. De beleidsthema’s kennen een kleinschalig
karakter en spreken de secuur gekozen doelgroepen van bezoekers aan. Duurzame
vrijetijdsmobiliteit heeft hierin een eigen onderdeel en er wordt meer aandacht gegeven aan
elektrische vervoersmogelijkheden en andere passende activiteiten. Ook is er specifiek gekozen om
de meeropbrengst van de toeristenbelasting bij te laten dragen aan de balans tussen erfgoed, cultuur
en natuur. De lokale sturingsinstrumenten die worden ingezet op het gebied van ruimtelijke
ontwikkeling, financiën, handhaving en toezicht en marketing en communicatie dienen alle te voldoen
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298. Mist sturingsinstrumenten voor het promoten van duurzaamheid.
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aan de duurzaam gekozen inhoudelijke filters in dit beleidsplan. Duurzaamheid is hiermee de rode
draad die dit beleidsplan verbindt.
300. De Klompenpaden zijn particulier eigendom. Is de gemeente met deze eigenaren in
overleg om hen iets te bieden tegenover het gebruik van hun grond?
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Klompenpaden leveren een goede bijdrage aan cultuur-, natuur- en recreatieve waarden binnen de
gemeente Stichtse Vecht. Het initiatief om klompenpaden te ontwikkelen is genomen door het
Landschap Erfgoed Utrecht (LEU). De gemeente maakt afspraken met grondeigenaren en het LEU
om bij te dragen aan de ontwikkeling, beheer en ontsluiting van klompenpaden. Grondeigenaren
verkrijgen een vergoeding voor het openstellen van een wandelroute op hun eigendom. Op
www.klompenpaden.nl worden de paden beheerd en actueel gehouden.

