Verworpen, de griffier
Voor: GroenLinks, Streekbelangen,
ChristenUnie-SGP, PVV, Het Vechtse
Verbond, Samen Stichtse Vecht
Tegen: Lokaal Liberaal, VVD, CDA, PvdA,

Amendement
Reg.nr. A 27.3
Agendapunt: 27. Omgevingsvisie
Onderwerp:

Loenersloot in zijn geheel toevoegen aan Langzame Vecht

Vergadering van de gemeenteraad Stichtse Vecht bijeen op 12 januari 2022.
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
Toe te voegen beslispunt 1c.
1c. het gebied ten zuiden van de N201 en de polders ten zuiden van Loenersloot tot aan de Nieuwe
Wetering en de Angstelkade niet alleen in tekst, maar ook in de Verbeelding op te nemen als onderdeel van
de Langzame Vecht en de Verbeelding hierop aan te passen.
Toelichting
In de Omgevingsvisie wordt onderscheid gemaakt tussen vier grote deelgebieden:
– Veenweidegebied Oost
– Veenweidegebied West
– Snelle Vecht
– Langzame Vecht
Deze gebieden worden uitgebreid beschreven en toegelicht in Hoofdstuk 4, pag. 38 t/m 40.
In de pagina's daarna worden eerst de kleine kernen, dan de middelgrote, en tenslotte de grote kernen
beschreven. (pag. 42 t/m 49).
In hoofdstuk 6.3 (pag 114 , 2e alinea) van de Omgevingsvisie wordt Loenersloot genoemd als onderdeel van
de Langzame Vecht. Evenals in Hoofdstuk 4.4 (pag. 43 en 44) waar staat: “Ondanks dat Loenersloot niet
aan de Vecht ligt, voelt het zich wel een Vechtdorp en wordt het ook zo behandeld”
Dit suggereert dat Loenersloot tot de Langzame Vecht behoort.
Kijken we echter naar de verbeelding op de kaart, dan zien we dat alleen het noordelijk deel van Loenersloot
is ingetekend als deel van de Langzame Vecht. De N201 fungeert hier feitelijk als een harde scheidslijn
tussen het noordelijk en zuidelijk deel van het dorp. Dat betekent dat het zuidelijk deel van Loenersloot en
aansluitend de zuidelijk gelegen polder gerekend worden tot de Snelle Vecht.
Hoewel het in de verbeelding slechts gaat om de naamgeving van een gebied maakt het voor de beleving
van de inwoners wel degelijk uit tot welk gebied hun dorp – en de aanliggende polders – gerekend worden.
Voor de inwoners voelt dit als onlogisch, temeer daar de zuidelijke polders ook historische kenmerken
bevatten, zoals de molen bij Oukoop,
Wij verzoeken de raad en het college daarom om het gebied ten zuiden van de N201 en de polders ten
zuiden van Loenersloot tot aan de Nieuwe Wetering en de Angstelkade niet alleen in tekst, maar ook in de
Verbeelding op te nemen als onderdeel van de Langzame Vecht.
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