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Voorwoord
Beste lezer,
Voor u ligt de Omgevingsvisie van Stichtse Vecht. Hierin staan de
belangrijkste ambities en keuzes voor onze fysieke leefomgeving.
Of beter gezegd: alles wat u in Stichtse Vecht om u heen ziet, voelt,
hoort en ruikt. Denk aan de huizen en andere gebouwen, maar ook
aan groen, water en wegen. De Omgevingsvisie beschrijft wat voor
gemeente we in 2040 willen zijn. Het is een startpunt om goed na
te denken over wat we als gemeente willen. De komende jaren moeten we het hoofd bieden aan grote opgaven. Hiervoor moeten we
keuzes maken en dat is niet altijd even makkelijk en soms nu nog
niet mogelijk. De Omgevingsvisie is dan ook niet een document wat
hierna af is. Het is een levend document wat ongeveer iedere vier
jaar herijkt wordt: zijn we nog steeds op de goede weg of moeten
we bijsturen.
Het nu
De gemeente Stichtse Vecht bestaat uit twaalf kernen met elk een
eigen identiteit en karakter, die samen Stichtse Vecht vormen en
haar zo uniek maken. De gemeente is ook bijzonder door haar diversiteit: een combinatie van verschillende landschappen en karakters. Stichtse Vecht kent namelijk twee systemen en snelheden
naast elkaar: de ’snelle Vecht’, gekenmerkt door bedrijvigheid en
de bundel infrastructuur die de strategische ligging tussen Utrecht
en Amsterdam belichaamt; en de ’langzame Vecht’, gekenmerkt
door de afwisseling van beschermde dorpsgezichten, buitenplaatsen, landhuizen, kastelen, boerderijen en rivieren. Soms zijn deze
twee snelheden nauw met elkaar verweven, zoals in de plaatsen
Breukelen en Maarssen. Bovendien kennen we een uniek veenweidegebied met veenplassen, die in trek zijn bij recreanten en die van
grote ecologische en natuurlijke waarde zijn.

Stichtse Vecht zet in op een gezonde en leefbare woon- en werkomgeving. Het is een gemeente waarin jong en oud fijn wonen, werken
en recreëren. Een gemeente met een vitale en krachtige samenleving. Een inclusieve samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan
komen. Waar iedereen naar vermogen meedoet met de samenleving. Waarbij inwoners zoveel mogelijk zelf de regie over hun situatie behouden. En waar we hulp bieden aan wie dit nodig heeft.
De bovenstaande unieke combinatie van bedrijvigheid, recreatie,
rust, openheid, toegankelijkheid en een krachtige en vitale samenleving biedt veel kansen voor inwoners, ondernemers en bezoekers.
In 2017 zijn we begonnen met de voorbereidingen voor de
Omgevingswet. Het opstellen van de Omgevingsvisie is daar een belangrijk onderdeel van. Vanaf 2018 hebben we deze Omgevingsvisie
stapsgewijs opgebouwd met het vaststellen van het plan van aanpak, de omgevingsagenda en de aanvullende keuzes. Dit hebben
we zoveel mogelijk samen gedaan met onze inwoners, partners en
ondernemers, zodat het een visie is vóór en dóór Stichtse Vecht.

We verbinden aan deze Omgevingsvisie diverse beleidsdoelstellingen. Dat vraagt om verdere uitwerking in omgevingsprogramma’s
en omgevingsplannen. Daarbij willen we per wijk maatwerk leveren.
Dat gaan we de komende jaren, in gesprek met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden, vormgeven.
De Omgevingsvisie richt zich op de toekomst, maar blijft ook steeds
actueel. Het is een levend document. We zoeken daarbij de balans
tussen zekerheid voor de langere termijn en wendbaarheid als dit
nodig is.
Zo werken we samen aan een duurzaam, veilig en gezond Stichtse
De Vechtstreek verbindt de agglomeraties van Utrecht en Vecht.
Amsterdam. Kenmerkend voor Stichtse Vecht is de ruimte: met haar
ligging tussen Utrecht en Amsterdam, in een sterk groeiende regio Ik hoop dat u, net als ik, door deze Omgevingsvisie geïnspireerd
die overvol raakt, wil Stichtse Vecht een gemeente zijn waar ruimte raakt. Veel leesplezier!
is voor dynamiek, ontspanning en recreatie. Stichtse Vecht is met
haar natuurgebieden, water en cultureel erfgoed voor recreanten de Namens het college van Burgemeester en Wethouders,
achtertuin van de Randstad.

Arjan Wisseborn
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Foto: College van Burgemeester en Wethouders
(fotograaf Norbert Waalboer)
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Samenvatting
Doel Omgevingsvisie

• De kernen: de gemeente bestaat uit twaalf kernen met elk een
De wereld om ons heen verandert in hoog tempo en wordt steeds
eigen identiteit en karakter.
complexer. In de Omgevingsvisie leggen we onze langetermijnvisie
vast. Wat moeten we nu doen om in 2030-2040 een steeds betere Thema’s
leefomgeving te krijgen voor onze inwoners en ondernemers?
De zeven thema’s vormen de rode draad van actuele onderwerpen
• Aantrekkelijke, bereikbare en gezonde leefomgeving voor wonen, waar de Omgevingsvisie op ingaat. Per thema behandelen we wat er
werken en recreëren.
speelt, de visie voor 2030/2040 en de programma’s/opdrachten die
• Versterken kwaliteit van cultuurhistorie, landschap en natuur.
nodig zijn om de visie te realiseren.
• Inspelen op klimaatverandering en ruimte maken voor de
energietransitie.
Gezondheid voor iedereen
Gezondheid bestaat uit gezondheidsbevordering en -bescherming.
Participatie
• Bevorderen gezonde leefstijl: ruimte voor ontmoeten, een groeDe Omgevingsvisie ontwikkelen we samen met de samenleving. Met
ne leefomgeving en mogelijkheden om te bewegen en te werken.
deze waardevolle kennis en inbreng komen we tot een evenwichtige • Het bieden van een gezonde leefomgeving: nieuwe woningen
visie die aansluit op de praktijk. Hiermee kunnen betrokkenen aan
verder van drukke wegen bouwen conform de streefwaarden van
de slag. Participatie heeft plaatsgevonden d.m.v.: stakeholdersbijde Wereldgezondheidsorganisatie.
eenkomsten, enquête en ansichtkaarten, online bijeenkomsten (met
inwoners, ondernemers en betrokkenen), enquête jongeren, klank- Ruimte voor de verstedelijkingsopgaven
bordgroep Omgevingswet raad en zienswijzen.
Stichtse Vecht is een aantrekkelijke vestigingsplaats voor veel mensen. Er is een enorme behoefte aan woningen én bedrijven vanuit
Strategie
de regio en vanuit Stichtse Vecht zelf. We maken een flinke inhaalWe zoeken samen de juiste balans in vernieuwen waar nodig en be- slag (circa 1,5% per jaar) en realiseren grote aantallen nieuwe wohouden wat goed is. Daarbij bouwen we samen met onze inwoners ningen voor onze eigen bevolking en voor de regio in de periode
en ondernemers voort op onze kernkwaliteiten. Zij geven plekken tot 2030 en ook daarna. Iedereen krijgt gelijke kansen bij de grote
identiteit en zorgen voor verbondenheid met het verleden en de we- woningbouwplannen.
reld waarin we leven. Ontwikkelingen en initiatieven sluiten aan bij
de identiteit en dynamiek van het gebied.
Het huidige werkgebied OV-knooppunt Breukelen en de omgeving
tussen de snelweg en het Amsterdam-Rijnkanaal, wordt een aanStichtse Vecht anno 2021
trekkelijke combinatie van wonen en werken. We bieden bedrijven
De kracht van de gemeente Stichtse Vecht: verleden, heden en toe- en ondernemers een goede vestigingsplaats in Stichtse Vecht door
komst zijn verweven met elkaar. Juist de verschillende tijdslagen die nieuwe ruimte hiervoor te creëren en bestaande bedrijventerreinen
over en naast elkaar bestaan maken dit gebied zo boeiend:
te intensiveren, te herverdelen en kwalitatief te verbeteren. Kleine
• Langzame Vecht: het visitekaartje van de Gouden Eeuw dat beondernemers bieden we de mogelijkheid om gemakkelijk aan huis
staat uit de rijke historie rondom de rivier de Vecht met een lint
te ondernemen.
van onder meer dorpen en buitenplaatsen.
• Snelle Vecht: de moderne tijd vanaf de industrialisatie, bestaanGoede bereikbaarheid in een steeds vollere regio
de uit een bundel van infrastructuur. Hier is een hoge dynamiek. Centraal staat de balans tussen bereikbaarheid aan de ene kant en
• Veenweide west & Veenweide oost / plassengebied: toont
leefbaarheid en gezondheid aan de andere kant. We richten ons op
hoe wij Nederlanders het land naar onze hand gezet hebben.
een transitie naar duurzaam en schoon vervoer.
Verschillende stadia van veenontginning en turfwinning liggen
• overstappunten van de auto naar andere stille en schone
in dit landschap naast elkaar. Kenmerkend is de combinatie van
vervoersvormen.
landbouw en natuur op een natte en dalende grond.
• Volledige en fijnmazige routenetwerken.
• Meer gebruik laten maken van de stations.
• De inzet van Smart Mobility en deeleconomie bevorderen.
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• De gebieden Veenweide Oost en West zijn nu rustiger dan de
Snelle en Langzame Vecht. Deze rust (relatief weinig autoverkeer) willen we koesteren. Bij ontwikkelingen kijken we of we die
rust kunnen intensiveren.

• Samen met betrokkenen onderzoeken welke mogelijkheden er
zijn voor een toekomstbestendig veenweidegebied.
• Invulling geven aan de (robuuste) ecologische verbindingszones
in Stichtse Vecht.

Prettig leven in de kernen
Voor de vitaliteit van de kleine kernen is het belangrijk dat er een
goede verdeling tussen jongeren/starters en ouderen/doorstromers. We gaan samen met de inwoners aan de optimale leefbaarheidsbalans voor hun kern (wijk) werken:
• Behouden van de identiteit van een kern.
• Ruimte geven voor eigen initiatieven en ontmoeten.
• Faciliteren van een volledig voorzieningennetwerk in de kern zelf
en met de grotere kernen.
• Woningen die passen bij de vraag uit een kern.
• Voldoende groen en landschap in of rondom een kern.

Werken aan klimaatverandering
Ook in Stichtse Vecht ervaren we klimaatveranderingen door extremer nu en in de toekomst. Om onze omgeving nu en in de toekomst
leefbaar en aangenaam te houden werken we aan klimaatadaptatie
en -mitigatie. Klimaatadaptatie is bijvoorbeeld:
• Meer ruimte creëren voor water, bomen en groen waardoor het
openbaar gebied klimaatbestendig wordt ingericht.
• Met waterschappen het bodem- en watersysteem robuust en
klimaatbestendig inrichten om onder andere de bodemdaling te
verminderen.
• Bewustwording van klimaatadaptatie vergroten onder inwoners
en hen stimuleren om zelf iets te doen voor klimaatadaptatie.
Klimaatmitigatie is gericht op het verminderen van de energievraag;
inzetten op energiebesparing en opwekken van duurzame energie
d.m.v. zonne-energie. Als gemeente realiseren we zelf grootschalige
duurzame energiebronnen, initiatieven gericht op kleinschalige opwek of energie besparen komen van doelgroepen zelf.

Ruimte voor recreatie
Het buitengebied van Stichtse Vecht is populair als groen uitloopgebied bij zowel de inwoners uit Utrecht en Amsterdam als de inwoners uit Stichtse Vecht zelf. We creëren een goede balans tussen
enerzijds ruimte maken en geven aan recreatie en anderzijds het
voorkomen van overlast door recreatie.
• De recreanten beter spreiden over de hele gemeente.
• We ontwikkelen een volledig en fijnmazig routenetwerk voor
wandelaars en fietsers, inclusief goede oost-west verbindingen met de Groene Poorten als beginpunt van een fiets- en/of
wandeltocht waar recreanten overstappen naar een duurzaam
vervoersmiddel.
• Aanbod in recreatieve en ontspanningsvoorzieningen uitbreiden.
Toekomstbestendig vitaal platteland
In het veenweidegebied is de melkveehouderij de belangrijkste drager en beheerder van het landschap. Qua beeld en beleving worden
de kenmerkende groene weilanden met sloten en koeien door de
meeste mensen hoog gewaardeerd. De agrarische sector staat echter onder druk en staat voor de uitdaging om de bedreigingen om
te buigen in kansen. Een nieuwe balans is nodig voor het platteland.
• Ook op het platteland een aantrekkelijk ondernemersklimaat bieden voor bijvoorbeeld (economisch) gezonde melkveehouderijen
en nieuwe verdienmodellen.
• Veel kansen voor groei van de economische omvang van de
landbouw in verbreding, over de hele gemeente.

Gebieden

Naast de visie op thema’s, staat in de Omgevingsvisie ook de visie
op de verschillende deelgebieden:
• Langzame Vecht: o.a. tussen de dorpen groene gebieden behouden, autoluw in historische centra.
• Snelle Vecht: o.a. met ingrijpende maatregelen voor lucht- en
geluidskwaliteit rondom stationsgebied Breukelen transformeren
naar een woon-werkgebied.
• Veenweide West: geleidelijk transformeren naar een gezamenlijk
landschapspark worden waar ruimte is voor agrarische bedrijfsvoering, landbouw, natuur, wonen en recreatie.
• Veenweide Oost / Plassengebied: o.a. nadruk op recreatie in het
noorden, in het oosten natuurontwikkeling en natuurinclusieve
landbouw.
• De drie grote kernen Breukelen, Maarssenbroek en MaarssenDorp veranderen van ‘place to buy’ naar ‘place to be’.
Binnen deze vijf deelgebieden hebben we subgebieden bepaald,
waarvoor we verschillende doelen nastreven. Dit heeft geleid tot een
puzzel waarvan de verschillende stukken gezamenlijk de integrale
toekomstvisie Stichtse Vecht vormen.
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1. Inleiding
1.1 Waarom een Omgevingsvisie?

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo en wordt steeds
complexer. We staan voor een groot aantal opgaven: gezondheid
voor iedereen, de vitaliteit van de kleine kernen, het inspelen op
de klimaatverandering, een toekomstbestendig platteland, de toenemende recreatiebehoefte, ruimte bieden aan de verstedelijkingsopgave, het zorgvuldig inpassen van de energietransitie, bereikbaar
blijven, etc. Al deze opgaven vragen ruimte. Tegelijkertijd hebben we
een fantastisch mooie gemeente. Wij zijn die goed bereikbare, groene oase binnen al dat stedelijke geweld. Wij hebben een geschiedenis waar je U tegen zegt en onze landschappelijke en cultuurhistorische waarden zijn ongeëvenaard. Hoe gaan we met dit alles om?
Wat is een goede balans? Daarom maken we als gemeente, samen
met u, een langetermijnvisie op hoofdlijnen voor de hele gemeente:
de Omgevingsvisie.
De Omgevingsvisie is voor ons als gemeente een van de belangrijkste beleidsinstrumenten onder de Omgevingswet. Hierin leggen
we onze langetermijnvisie vast. De Omgevingsvisie is het centrale
instrument. We maken keuzes die gevolgen hebben voor de inrichting en het gebruik van de andere instrumenten, zoals het omgevingsplan en de omgevingsprogramma’s. Een van de hoofddoelen
van de Omgevingswet is vereenvoudiging van het beleid. We richten
ons beleid en ambities samenhangend en overzichtelijk in. In de
Omgevingsvisie leggen we de doelen voor de fysieke leefomgeving
vast. Het is een strategisch verhaal waarin we de gewenste situatie
beschrijven en antwoord geven op de vraag: wat moeten we nu doen
om in 2030-2040 een steeds betere leefomgeving te krijgen voor
onze inwoners en ondernemers?

te stellen omgevingsplan. In dit omgevingsplan, dat de opvolger
van het bestemmingsplan en verordeningen op de fysieke leefomgeving is, worden de regels voor de omgeving vastgelegd.
3. Als kader en inspiratie voor plannen en initiatieven vanuit burgers, ondernemers en organisaties.
4. Als toetsingskader om te bepalen of een plan of initiatief bijdraagt aan de gezamenlijk vastgestelde doelen en ambities en
op welke onderdelen bijsturing nodig is.

1.3 Fysieke leefomgeving

Echt anders in de Omgevingswet is dat de hele fysieke leefomgeving
integraal meegenomen moet worden. Met de fysieke leefomgeving
bedoelen we onder andere wonen, werken, recreëren etc. Vanuit de
ruimtelijke ordening zochten we al naar balans tussen veel verschillende aspecten. Maar een steeds belangrijker aspect als gezondheid
ontbrak nagenoeg.
In de ruimtelijke ordening stond het gebruik van de grond centraal:
wat mag je met de grond en welke voorwaarden zitten daaraan vast?
Grond heeft een eigenaar. Maar de fysieke leefomgeving is van ons
allemaal. We geven enkele voorbeelden: Het geluid dat ik maak,
wordt jouw geluid als dat in de openbare ruimte is of als het buiten
mijn grond komt. De ziektekiemen van een veestapel worden misschien mijn ziekte als ze meegenomen worden door de lucht, etc.
Daarom nemen we aspecten als gezondheid en beleving nu veel nadrukkelijker mee binnen de integrale belangenafweging.

Het Rijk heeft, om het belang van een gezonde leefomgeving te benadrukken, het verplicht gemaakt om het aspect gezondheid mee
te nemen in alle afwegingen. Met de Omgevingswet is het een taak
1.2 Toepassing Omgevingsvisie
van de gemeente om keuzes te maken over gezondheidsaspecten
De Omgevingsvisie bevat doelen voor de ontwikkeling van de fy- als het gewenste geluidsniveau, de gewenste luchtkwaliteit, de kans
sieke leefomgeving in heel Stichtse Vecht. De visie wordt op vier op bepaalde ziektes, etc. En om deze keuzes ook te onderbouwen.
manieren gebruikt:
Standpunten over gezondheidsaspecten kunnen direct gevolgen
1. Als kader voor toekomstige sturing van de gemeente en spelhebben voor de gebruiksmogelijkheden van gronden.
regels over hoe partijen in de omgeving worden betrokken bij
ontwikkelingen.
2. Richtinggevend voor beleid en specifieke thema’s en het nog op
8

Topografische kaart van het plangebied:
gemeente Stichtse Vecht
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1.4 Hoe is de visie tot stand gekomen?

Participatie: samen de Omgevingsvisie maken
We zagen de Omgevingsvisie als kans en stimulans om alle partijen
vanaf het begin actief en intensief te betrekken bij het ontwikkelen
van beleid. Niet alleen om het draagvlak te vergroten, maar vooral
ook om waardevolle lokale kennis en inbreng op te halen en te verwerken tot een evenwichtige visie die aansluit op de praktijk en waar
betrokkenen mee aan de slag kunnen. De Omgevingsvisie hebben we
dus niet alleen gemaakt. Deze visie is het resultaat van een intensieve
samenwerking tussen de gemeente, inwoners, ondernemers en andere belanghebbende organisaties.

juli 2019

Kader

De gemeenteraad stelde op 1 juli 2019
het
Kaderstellend
koersdocument
Omgevingsvisie vast. Daarmee gaf de
raad het college de opdracht om de
Omgevingsvisie op te stellen.
Binnen de ambtelijke organisatie gingen
we vervolgens aan de slag met de trends
en ontwikkelingen die het meest belangrijk
zijn voor de Omgevingsvisie. Hieruit kwamen drie opgaven waar de Omgevingsvisie
een antwoord op moet geven:
• Zorgen voor een aantrekkelijke, bereikbare en gezonde leefomgeving voor
wonen, werken en recreëren;
• Versterken van de kwaliteit van cultuurhistorie, landschap en natuur;
• Inspelen op klimaatverandering en
ruimte maken voor energietransitie.
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november 2019

Sterker nog: het is een uitnodiging om niet alleen nu, maar ook
straks en in de verdere toekomst mee te blijven denken en doen.
Het Stichtse Vecht van 2030 en 2040 maken we samen! De keuzes van nu zijn bepalend voor de toekomst.
Op onderstaande tijdlijn staan de stappen die we doorlopen hebben. Door Covid-19 moesten we van grote, fysieke bijeenkomsten
schakelen naar online bijeenkomsten en het houden van enquêtes. De interactie was hierdoor misschien soms iets lastiger, qua
inhoud is er voldoende ingebracht. Daar zijn we trots op.

februari 2020

Stakeholdersbijeenkomsten

In november 2019 en februari 2020 gingen we in gesprek met beroepsstakeholders. Dit zijn betrokken organisaties uit
zowel de publieke als de private sector.
We bespraken met hen het proces om tot
de Omgevingsvisie te komen, de opgaven
waar de Omgevingsvisie een antwoord op
moet geven en de regionale ontwikkelingen
waar de Omgevingsvisie raakvlakken mee
heeft. Ook gingen we met hen aan de slag
om de thema’s te bepalen die belangrijk
zijn voor Stichtse Vecht. Dat waren onder
meer: wonen, water en klimaat, duurzame
energie en groen en landschap.

Foto: stakeholdersbijeenkomst

juni/juli 2020

Enquête en ansichtkaart

In juni en juli 2020 vroegen we inwoners
via een enquête en ansichtkaart om hun
mening over onderwerpen als wonen,
verkeer, natuur, voorzieningen, recreatie
en toerisme. Maar liefst 3.400 mensen
deden mee.
De resultaten hebben we samengevat
in een infographic, die we in september
verspreidden naar raad, inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden.
Daarnaast vormden de resultaten het uitgangspunt voor de online bijeenkomsten
die we vervolgens organiseerden.

Foto: ansichtkaart Stichtse Vecht

Maakdagen

Gedurende het hele traject bespraken we
met de gemeentelijke beleidsmedewerkers tijdens verschillende maakdagen de
informatie die we hadden opgehaald, de
rode draad die we daaruit konden halen
en de belangrijkste conclusies die we
daaruit konden trekken. Vervolgens werkten we met hen een eerste visie op hoofdlijnen uit aan de hand van de thema’s die
aansluiten op de opgaven.

december 2020

Online bijeenkomsten

Tijdens vier online bijeenkomsten dachten inwoners, ondernemers en andere
belanghebbenden mee over de toekomst
van Stichtse Vecht. Aan de hand van stellingen gingen we het gesprek aan met
bijna 170 mensen over thema’s als woningbouw en leefbaarheid, het belang van
natuur en recreatie en duurzame energie.
De opbrengst van de bijeenkomsten vatten we samen in een uitgebreid verslag.
Zie volgende pagina’s voor impressie van
de vragen en opmerkingen.

Klankbordgroep
Omgevingswet raad

We hebben de klankbordgroep in het hele
traject meegenomen en geïnformeerd. We
gingen in gesprek over waar we stonden,
waar we naartoe werkten en wat de resultaten van een bepaald participatiemoment
waren.

januari 2021

februari 2021

Stakeholdersbijeenkomsten

In het voorjaar van 2021 gingen we in gesprek met verschillende belanghebbenden, zoals dorpsraden, ondernemersverenigingen, cultuurorganisaties, zorg- en
welzijnsorganisaties en natuur- en milieuorganisaties. Deze gesprekken werden
gehouden op basis van het eerste concept
van de Omgevingsvisie (het werkdocument). De gesprekken waren bedoeld om
de betrokken organisaties mee te nemen
in waar we staan op specifieke onderwerpen en om van hen verdiepende informatie te krijgen. Een aantal organisaties
heeft achteraf een reactie toegestuurd.
Hierop is de visie waar mogelijk nog verder aangescherpt.

Zienswijzen

De reacties op de terinzagelegging zijn
zoveel mogelijk meegenomen in deze
Omgevingsvisie. De visie is eind 2021
ter vaststelling aan de gemeenteraad
aangeboden.

maart / april 2021

zomer 2021

Enquête jongeren

Ook de mening van jongeren is belangrijk. Zij zijn de inwoners en misschien ook
wel de ondernemers van de toekomst. We
vroegen daarom aan middelbare scholieren om tijdens hun les Maatschappijleer
een enquête in te vullen over wat zij belangrijk vinden in de omgeving waarin ze
wonen, naar school gaan, sporten en hun
vrije tijd doorbrengen. En wat er nodig is
om ook in de toekomst in Stichtse Vecht
te blijven wonen.
De enquête is gemaakt door de junior adviseurs van de gemeente Stichtse Vecht:
middelbare scholieren die voor een aantal uur per week bij de gemeente in dienst
zijn en die de gemeente helpen om vanuit
een jongerenperspectief naar onderwerpen te kijken.
365 jongeren vulden de enquête in.
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Illustratie van opmerkingen en vragen tijdens de online bijeenkomsten
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2. Uitvoering & beleid
Samenwerken met inwoners, ondernemers en organisaties
Het is gebruikelijk dat wij als gemeente de kaders stellen waarbinnen onze inwoners, ondernemers en organisaties initiatieven kunnen en mogen nemen. Hoe maken we goede initiatieven mogelijk? Deze manier van werken past bij de gemeente Stichtse Vecht. Initiatief en
ondernemerschap waarderen we zeer. Bovendien kunnen we door echt SAMEN te werken
beter inspelen op de snel veranderende wereld. Daarom zoeken we bij de ontwikkeling van
ons beleid op de (fysieke) leefomgeving nadrukkelijk de samenwerking met onze inwoners,
ondernemers, jongeren en organisaties. We hebben elkaar hard nodig.
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Foto: Vecht bij Loenen aan de Vecht
fotograaf:opWillem
Mes
Foto: Wonen en waterrecreatie
de Vecht
bij Loenen aan de Vecht
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2.1 Strategische sturing met de Omgevingswet

De Omgevingsvisie is één van de instrumenten die onder de
Omgevingswet vallen. We gaan hier in op de hele omgevinsgwet
om te duiden hoe de verschillende instrumenten zich tot elkaar verhouden en op elkaar doorwerken. Daarbij richten we ons specifiek
op hoe we sturen op strategisch niveau met de Omgevingswet in de
hand.
Hierbij zijn vier onderwerpen belangrijk:
• Sturen op de toekomst
• Fysieke leefomgeving
• Beleidsproductie
• Rollen
Sturen op de toekomst
De leefomgeving van vandaag is niet de leefomgeving van morgen.
Er zijn veel ontwikkelingen. Denk aan de klimaatverandering, de
grote behoefte aan woningen, de toekomst van de landbouw, etc.
Daarom moeten we actief werken aan de toekomst van onze leefomgeving. De Omgevingswet is bedoeld om de leefomgeving goed
te beschermen én om noodzakelijke aanpassingen door te voeren
zodat we de leefomgeving kunnen inzetten voor onze functionele
wensen. Alle instrumenten van de Omgevingswet sturen op het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Hoe gaan die
instrumenten om met de overgang van de bestaande situatie naar
de gewenste situatie? Let op: we kunnen ervoor kiezen dat de bestaande situatie gelijk is aan de gewenste situatie!
• In de Omgevingsvisie geven we aan wat de gewenste situatie
voor de fysieke leefomgeving is. Dat doen we niet in detail, we
beschrijven de hoofdlijnen van de gewenste situatie. We bepalen
de doelen voor het beschermen en het gebruik van de fysieke
leefomgeving. We doen dit tegen de achtergrond van de bestaande situatie en actuele trends en ontwikkelingen.
• In het omgevingsprogramma geven we aan met welk beleid en
met welke gebiedsprojecten we van de bestaande situatie naar
de gewenste situatie willen komen. In de Omgevingsvisie bepalen we wat we willen bereiken en in de programma’s hoe we daar
komen.
16

Fysieke leefomgeving
Het begrip de ‘fysieke leefomgeving’ bepaalt de werkingssfeer van
de Omgevingswet. Er is geen afgebakende definitie van. De volgende opsomming valt er in ieder geval onder: bouwwerken, infrastructuur, water, watersystemen, bodem, lucht, landschappen, natuur,
cultureel erfgoed en werelderfgoed. Deze opsomming is niet uitputtend. De natuurlijke omgeving, inclusief de cultuurlandschappen,
behoort in ieder geval geheel tot de fysieke leefomgeving. De gevolgen voor de leefomgeving omvatten ook gevolgen voor de mens.
In 1.4 hebben we uitgelegd dat geluid en luchtverontreiniging die
elders geproduceerd worden, toch stevige gevolgen kunnen hebben
voor andere gebieden. Een van de doelen van de Omgevingswet is
het beschermen van de veiligheid en gezondheid van de mens en
zijn leefomgeving. Daarom nemen we gezondheid als opgave mee.
Opstellen beleid
De gemeente Stichtse Vecht maakte tot nu toe los beleid en regels
voor verschillende thema’s in de fysieke leefomgeving. We zorgen
nu voor samenhang en overzicht in het beleid door al het beleid
voor de fysieke leefomgeving te koppelen aan de Omgevingsvisie.
De Omgevingsvisie geeft aan waar die verschillende thema’s elkaar
kunnen versterken en welke keuzes gemaakt worden bij botsende
belangen. De Omgevingsvisie is daarmee de kapstok voor al het
omgevingsbeleid.
In de Omgevingsvisie bepalen we programma’s om van de huidige
situatie naar de gewenste situatie te komen. Er zijn thematische en
gebiedsgerichte programma’s.
De programma’s die we gaan maken worden geïntroduceerd in een
aparte notitie. Voor ieder programma wordt in deze notitie een ‘opdracht’ beschreven. In zo’n opdracht staat wat de bijdrage van dat
programma aan het behalen van de doelen moet zijn.
Ieder programma zal starten met een startnotitie waarin staat op
welke wijze de opdracht die in deze bij de Omgevingsvisie behorende notitie benoemd is, geleid heeft tot de aanpak van dat specifieke
programma.

Foto: Bootje op de Angstel bij Nieuwer Ter Aa
fotograaf: Willem Mes
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Naast programma’s werken we ook met projecten. Een project is
geen beleidsinstrument maar enkel gericht op uitvoering. De doelstellingen en mogelijke middelen om deze te bereiken, doorlooptijd
en mogelijke betrokken partijen zijn duidelijk en relatief overzichtelijk. Omgevingsprogramma’s zijn gericht op complexere trajecten
met vaak meerdere mogelijke middelen om de doelstellingen te bereiken met uiteenlopende doorlooptijden en schaalniveaus.

vast te houden. Zij kan de startnotitie toetsen aan de opdracht uit de
visie. En vervolgens het resultaat toetsen aan de startnotitie.
Bij de start van een nieuwe raadscyclus wordt de Omgevingsvisie
herijkt. Het coalitieprogramma wordt verwerkt in de herijkte
Omgevingsvisie. Dit kan effect hebben op de lopende programma’s.
Dit zal ook doorvertaald moeten worden in het Omgevingsplan.
Daardoor kunnen deze aanpassingen uiteindelijk leiden tot nadeelcompensatie (planschade). In de begrotingscyclus kiezen we
Rollen
jaarlijks welke programma’s we gaan starten. De urgentie wordt beHet vaststellen van de Omgevingsvisie is de bevoegdheid van de paald op basis van de verwachte bijdrage van een programma aan
raad. Het vaststellen van de programma’s en het zorgen voor de uit- de doelen van de visie en de actualiteit, in een jaarlijkse discussie
voering zijn de bevoegdheid van het college. Om voldoende samen- over de optimale inzet van de middelen.
hang te creëren tussen beide instrumenten nemen wij de opdrachten
voor de programma’s op in de Omgevingsvisie. Daardoor stelt de Afhankelijk van het type project en de urgentie kiezen we bij elk omraad ook de opdrachten voor de programma’s in de Omgevingsvisie gevingsprogramma of project een passende rolverdeling. Afhankelijk
vast. Het college is weer verantwoordelijk voor het uitvoeren van van de urgentie van de samenleving en/of de urgentie vanuit de gede programma’s. De raad kan kiezen haar kaderstellende rol langer meente zal de samenleving en/of de gemeente een dominantere rol
pakken. We gaan hier opgavegericht en integraal aan werken.

Schema: Omgevingsvisie en Programma’s
18

Schema: Uitvoering Omgevingsvisie

• Bij hoge urgentie voor de gemeente treedt de gemeente op als
trekker. De samenleving heeft dan een adviserende rol.
• Bij hoge urgentie uit de samenleving, treedt de samenleving op
als trekker. De gemeente is dan faciliterend.
• Als zowel de samenleving als de gemeente een hoge urgentie
aan het programma/project toekennen, zullen zij gezamenlijk
optrekken als partners.
Vereveningsfonds / kostenverhaal
Om de doelen te kunnen behalen kan er gebruik worden gemaakt
van het kostenverhaal voor realisatie van bovenwijkse voorzieningen. Er dient een uitvoeringsparagraaf opgenomen te worden om de
juridische grondslag van het Vereveningsfonds ook in de toekomst
te waarborgen. Bovenwijkse voorzieningen zijn nieuw aan te leggen

voorzieningen van openbaar nut, ten behoeve van meer dan één
(ontwikkel)locatie. Daarnaast biedt de wet de mogelijkheid tot het
vragen van een bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen. Bijvoorbeeld
voor het aanleggen van nieuwe natuur, recreatievoorzieningen, wegen etc.
Het vereveningfonds is een instrument om sociale woningbouw te
stimuleren. Het is een middel om te bereiken dat in de nieuwbouwplannen de komende jaren tenminste 30% sociale huurwoningen
gerealiseerd worden. Projecten die onvoldoende sociale woningbouw realiseren (dat wil zeggen minder dan 30%) dragen bij aan
het vereveningsfonds. Onderdeel van het vereveningsfonds kunnen
zijn het volkshuisvestingsfonds en/ of sociaal woningbouwfonds.
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Kaart Provinciale Omgevingsvisie
Provincie Utrecht

2.2 Nationaal, provinciaal en regionaal beleid

De gemeentelijke Omgevingsvisie (GOVI) voor Stichtse Vecht
staat niet op zichzelf, maar hangt samen met het regionale, provinciale en nationale beleid. Zo heeft de Rijksoverheid de Nationale
Omgevingsvisie opgesteld en de provincie Utrecht de Provinciale
Omgevingsvisie (POVI). Ook in het regionale samenwerkingsverband U16 is ruimtelijk beleid geformuleerd: RES, RAS en REP. Wij
schetsen hieronder het perspectief van Stichtse Vecht op deze verschillende visies.
Provinciale Omgevingsvisie (POVI)
De POVI Utrecht is in maart 2021 vastgesteld. De provincie werkt
met zeven beleidsthema’s (zie kaart hiernaast):
• Stad en land gezond
• Klimaatbestendig en waterrobuust
• Duurzame energie
• Vitale steden en dorpen
• Duurzaam, gezond en veilig bereikbaar
• Levend landschap, erfgoed en cultuur
• Toekomstbestendige natuur en landbouw
De beleidsdoelen van de provincie en Stichtse Vecht hebben veel
overlap. Zo staat in de POVI o.a. opgenomen dat de OV-knooppunten
Breukelen en Maarssenbroek potentiële locaties voor integrale
ontwikkelingen wonen-werken zijn. Ook is er aandacht voor landschap, erfgoed en cultuur met het verzilveren van de kansen van
de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam.
Daarnaast wordt het Natura 2000-gebied gekoesterd en het grote
natuursysteem versterkt tussen Maarssen en Breukelen en tussen
Loenersloot en Nigtevecht. Verder is er aandacht voor het ontwikkelen van de groenblauwe (natuur, landschap en water) en recreatieve
structuur, o.a. langs de Vecht. De provincie Utrecht ziet net als de
gemeente, Breukelen als een belangrijk knooppunt van wonen, werken en mobiliteit.

energietransitie, waarbij we moeten overstappen naar hernieuwbare
en duurzame energiebronnen. Het landelijke Klimaatakkoord geeft
hiervoor de richting aan, met een beoogde CO2-reductie van 49% in
2030 t.o.v. 1990. De RES geeft inzicht in de mogelijkheden van het
grootschalig opwekken van duurzame energie tot 2030 en de periode daarna. De ruimte voor het grootschalig opwekken van duurzame energie is beperkt. Dit jaar (2021) hebben we een duidelijk beeld
gekregen van de mogelijkheden voor het opwekken van zonne- en
windenergie in de regio voor de periode tot 2030 en voor de periode
erna. Hoe we hier in Stichtse Vecht aan werken, komt aan bod in
deze Omgevingsvisie en is verder uitgewerkt in het gemeentelijke
energiebeleid (o.a. beleidskader zonnevelden).
Regionale Adaptatie Strategie (RAS)
In het regionale samenwerkingsverband Water & Klimaat is de regionale klimaatadaptatiestrategie vastgesteld. Doel is dat de regio in
2050 de gevolgen van klimaatverandering op kan vangen. De RAS
verbindt regionale klimaat- en watervraagstukken. Met de RAS sluiten we aan op landelijke en provinciale visies en programma’s gericht op klimaatadaptatie. We kijken naar gezamenlijke opgaven én
kansen en vragen gezamenlijk subsidie aan.

Ruimtelijk Economisch Programma (REP)
In U16-verband maken gemeenten (waaronder Stichtse Vecht) samen met andere overheidspartners regionale en strategische keuzes op het gebied van wonen, economie, energie, landschap en
mobiliteit. De opgaven zijn verwoord in het Integraal Ruimtelijk
Perspectief (IRP) als onderdeel van het Ruimtelijk Economisch
Programma (REP).
De opgaven voor de regio die in het IRP zijn benoemd, zijn per pijler
verkend in de contour Ruimtelijk Economisch Programma (tussenstap om tot het IRP te komen) en in een aantal pijlerrapporten en
onderzoeken verdiept. Voor Groen en Landschap gaat het in totaal
om het toevoegen van ruim 4.000 hectare natuur- en recreatiegeRegionale Energiestrategie (RES)
bied inclusief het toevoegen van ruim 400 kilometer aan recreatieve
We werken samen met 16 Utrechtse gemeenten (de U16), twee en ecologische verbindingen. De totale woningbehoefte tot 2040 is
waterschappen, de provincie Utrecht en stakeholders aan een circa 104.000 tot 125.000 volgens de prognoses die samen met de
Regionale Energiestrategie (RES). We staan voor een ingrijpende Provincie zijn opgesteld. De groei van de regio en met name stad
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Utrecht vertaalt zich naar een groei van ten minste 80.000 arbeidsplaatsen tot 2040 (Bron: STEC). Voor Energie willen we in de U16 in
uitwerking van de landelijke doelstelling en in relatie tot onze eigen
ambities ten minste 1,8 TWh duurzame opwek realiseren in 2030
(landelijk 35TWh). De opgave voor mobiliteit is groot. Als voorwaarde voor de woningbouwopgave is een schaalsprong van met name
het regionale OV-systeem benoemd.

2.3 Gemeentelijk beleid

De Omgevingsvisie Stichtse Vecht staat niet op zichzelf, maar is geënt op het nationale, provinciale en regionale beleid. Ook hebben we
als gemeente Stichtse Vecht de afgelopen jaren meerdere beleidsstukken en toekomstvisies vastgesteld, waarover we met de samenleving in gesprek zijn geweest. Deze visies en beleidsstukken vormen
bouwstenen van de voor u liggende Omgevingsvisie. Voorbeelden
van deze bouwstenen zijn het rapport ‘Verleden, heden, toekomst:
De opgaven voor de gemeente zoals deze omschreven is in het IRP trendlijnen Stichtse Vecht’, de ‘Toekomstvisie Bedrijventerreinen’ en
zijn gelijk met de voorliggende Omgevingsvisie.
de ‘Perspectiefnota Landbouw’. Uiteraard hebben we de eerder hiervoor gedane participatie niet opnieuw gedaan, maar meegenomen
Als Regio Utrecht kiezen we ervoor om de grote woningbouwop- in de vorming van deze Omgevingsvisie.
gave te concentreren in stedelijk kerngebied en in een aantal grotere
regionale kernen. Voor de selectie van potentiële locaties zijn als
voorwaarden nabijheid, goede bereikbaarheid en de te verwachten
regionale mobiliteitsbehoeften gebruikt. Zo is in de regio gekozen
voor de volgende ladder (=voorkeursvolgorde) van verstedelijking:
• op binnenstedelijke/dorps locaties dichtbij bestaande
OV-knooppunten
• op buitenstedelijke/dorps locaties dichtbij bestaande
OV-knooppunten
• ontwikkelkansen dichtbij nieuwe OV-knooppunten en buitenstedelijk met hoogwaardige OV.
Het grootste deel van de woningbouwopgave wordt in de stad
Utrecht opgevangen. Met deze keuze wordt het landelijk gebied ontzien. Voor de resterende opgave zijn zeven regiopoorten aangewezen, waaronder Breukelen. In het Ontwikkelperspectief is ruimte om
na 2030 nog 30.000 woningen te bouwen in de zeven regiopoorten.
Naast deze kwantitatieve opgave speelt er ook nog een kwalitatieve
opgave. Met de “Regiodeal Aanpak Vitale wijken” heeft de U10 regio
met het Rijk afspraken gemaakt over het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in wijken.
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Perspectiefkaart: Regio Utrecht in 2040

egio Utrecht 2020
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Perspectiefkaart: Regio Utrecht in 2040

Zoekgebied regionaal bedrijventerrein
Groene scheggen
Landbouw
Bosgebied / Utrechtse Heuvelrug
Groenblauwe verbindingen
Nieuwe bedrijventerreinen
Woningbouwontwikkeling
Intensivering stedelijk gebied
Historische kern
Huidige bedrijventerreinen
Groenblauwe verbindingen

Zoekgebied regionaal bedrijventerrein

Groene scheggen

Groene scheggen
Landbouw

Landbouw

Huidige steden
Weg
Fietsroute
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Groene scheggen
Landbouw

Treinstation aan het wiel
Treinstation (zwaar)

Intensivering stedelijk gebied

Treinstation

Historische kern

Spoor met treinstation Bosgebied / Utrechtse Heuvelrug
Groenblauwe verbindingen
Tramlijn

Huidige bedrijventerreinen

HOOFDSTUK 2 - GEZOND LEVEN IN EEN STEDELIJKE REGIO VOOR IEDEREEN

Nieuwe bedrijventerreinen
Woningbouwontwikkeling
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Tram-/bushalte
HOOFDSTUK
2 - GEZOND LEVEN IN EEN STEDEL

Huidige steden
Vitale kernen
Weg
Fietsroute

Intensivering stedelijk gebied
Historische kern
Huidige bedrijventerreinen

Utrecht Centraal

Kaart Integraal Ruimtelijk Perspectief U16
steden
Bestaande situatie regio UtrechtHuidige
in 2020

Utrecht Centraal

Utrecht Centraal

Nieuwe bedrijventerreinen
Woningbouwontwikkeling

Zoekgebied regionaal bedrijventerrein

Vitale kernen
Weg
Fietsroute

Vitale kernen
Weg
Fietsroute

Bosgebied / Utrechtse Heuvelrug
Groenblauwe verbindingen

Bosgebied / Utrechtse Heuvelrug

Huidige steden

Kaart Integraal Ruimtelijk Perspectief U16
Treinstationregio
aan het
wiel in 2040
Perspectiefkaart:
Utrecht
Treinstation (zwaar)
Treinstation
28
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Tram-/bushalte
HOOFDSTUK
2 - GEZOND LEVEN IN EEN STEDELIJKE REGIO VOOR IEDEREEN
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Kaart: specifieke gebiedsdoelen
uit beleid

Foto: Boerenland wandeling westelijk veenweidegebied
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Data en technologie in
omgevingsbeleid
Hier gaan we in op de kansen die data en
technologie bieden voor het omgevingsbeleid. Deze technologische ontwikkelingen
zijn veelal autonome ontwikkelingen voor de
gemeente. Ze komen op ons af en we moeten/willen er wat mee. De opgave rond technologie is om de impact en mogelijkheden
te duiden én om ze adequaat te begeleiden.

Technologie

Een belangrijke ontwikkeling is de technologische ontwikkeling. Vooral digitalisering
heeft grote gevolgen. Deze gaat vaak sneller
dan we denken. De landbouwbedrijfsvoering
is volop aan het veranderen en technologie en robotisering zijn daar een steeds belangrijker onderdeel van. Op het gebied van
toerisme en recreatie spelen diverse ontwikkelingen. Eén voorbeeld daarvan is de introductie van ‘real time’ informatie over een
gebied. Hoeveel mensen zijn er aan het recreëren langs de Vecht of zitten op het plein
in Breukelen?, is er ergens een bepaalde vogel gespot?, is er een ‘pop-up’-nachtelijk (en
illegaal) evenement langs de Maarsseveense
plassen? ‘Virtual en augmented reality’ ontwikkelen zich snel. Dit opent geheel nieuwe
mogelijkheden voor de beleving van onze
omgeving. Stel je voor dat je met een AR-bril
op langs de Vecht beweegt en dat de landhuizen zich aan je tentoonstellen met een
verhaal? Dit is geen sciencefiction, maar een
van de commerciële lijnen van technologie.
Technologische ontwikkelingen zijn, vanuit
gemeentelijk perspectief, autonome ontwikkelingen. Ze vragen een lokaal antwoord en
een inbedding. Wie de ontwikkelingen rond
26

Airbnb in Amsterdam volgt, ziet dat dat nog Kennis ontwikkelt zich in een kennisketen.
een hele klus kan zijn.
De hoofdstappen zijn:
• Data (geregistreerde gegevens);
De opgave rond technologie is om de im- • Informatie (toegankelijk gemaakte data);
pact en mogelijkheden van ontwikkelingen • Kennis (betekenisvolle informatie);
te duiden (omdat ze nieuw zijn is dit wezen- • Actie (toegepaste kennis).
lijk, er is geen bestaand kader voor) én om Verspreid door deze Omgevingsvisie zijn
ze adequaat te begeleiden.
kennis en technologievoorstellen opgenomen. Om deze voorstellen ook te kunnen
Kennis
uitvoeren is een structuur nodig waarbinnen
Waar technologie een voortdurende motor beslissingen over kennis genomen kunnen
achter verandering is, komt kennis in onze worden. We gaan een start maken met techsamenleving centraal te staan. Met kennis nologie en kennisbeleid. In eerste instantie
kun je de samenleving beïnvloeden, orga- willen we een fundament rond de kenniskeniseren én inspelen op mogelijkheden van ten opbouwen.
technologie. Daar komt bij dat het bewaren van gegevens zo goedkoop geworden Datagerichte beleidsontwikkeling,
is dat er geen (bewaar)selectie meer nodig datamining, privacy en monitoring
is. Kennis is dermate waardevol geworden In 2020 en 2021 maken we als samenleving
dat er een soort ‘jacht op data’ ontstaan is. intensief kennis met datagerichte beleidsOmdat kennis zo waardevol is, is het onver- ontwikkeling rond de pandemie. Er worden
antwoord deze te verspillen. Overheden, ook meetbare doelen gesteld (aantallen ziekenwij als gemeente Stichtse Vecht zijn een van huisopnames), signaalwaarden gezocht,
de grootste dataverzamelaars en de grootste en voortdurend wordt er door middel van
speler in de verdeling van rechten op data; trail- and error beleid rond openstelling van
direct en indirect. Zo registreren wij bijvoor- de economie ontwikkeld. Langzaamaan ontbeeld alle verhuisbewegingen van onze in- staat zo inzicht in de relatie tussen de bewoners. Maar wij doen daar niets collectiefs leidskeuzes enerzijds en de effecten andermee, wij weten bijvoorbeeld niet welke veral- zijds. Dit is een ‘lerende beleidsomgeving’.
gemeniseerde verhuisbewegingen er binnen Dergelijke lerende beleidsomgevingen zijn
bij ons in ieder geval zinvol rond vragen
onze gemeente zijn.
van verkeersstromen, dalende veenbodems,
De opgave voor kennis is dat we als over- recreatief gebruik van het gebied, waardeheid een strategie voor het omgaan met ontwikkeling (cumulatie van kennis), optikennis en data ontwikkelen. Een onderdeel maal woninggebruik, bezoekersstromen in
daarvan is het afdwingen en organiseren van grote kernen en de ontwikkeling van ons
kennisdeling.
energiegebruik.

Rond deze onderwerpen zullen we dan ook
gaan bouwen aan een lerende beleidsomgeving. Daarmee borgen we direct ook de
monitoring van beleid die de Omgevingswet
van ons vraagt.
Het verzamelen van data die de basis van
deze lerende beleidsomgevingen kunnen
zijn is een belangrijk punt. Hoe kun je de privacy waarborgen, hoeveel kosten wil je maken om data te verzamelen, waar bewaar je
de data, van wie zijn ze, etc?
Voor ons als overheid is de situatie vrij eenvoudig. Wij verzamelen soms persoonsdata

omdat dat wettelijk moet. Daarnaast kunnen
wij alleen data verzamelen die in anonieme
vorm waarde hebben of openbaar gemaakt
kunnen worden, dus in principe anoniem
zijn. Als wij bijvoorbeeld verkeersbewegingen tellen dan is de registratie van een ‘band
over een lint’ een anonieme registratie maar
een registratie van een nummerbord niet.
Registratie van nummerborden kan alleen
als daar een wettelijke basis onder ligt. En als
we stellen dat opbrengstgegevens van zonnepanelen realtime met ons gedeeld moeten
worden dan is het voor ons uitstekend als
de eigenaar van de data die anoniem doorgeeft, bijvoorbeeld via de leverancier van de
panelen.

Eerste stappen naar kennisbeleid

In vervolg op deze Omgevingsvisie zullen
we een technologie- en kennisvisie maken
die aangeeft op welke manier we de lerende
omgevingen rond de genoemde onderwerpen kunnen gaan opbouwen. Daarin zal ook
aandacht zijn voor de opslag van data (‘datawarehouse’) en een relatie worden gelegd
met het DSO. Expliciet zal aandacht worden
besteed aan de organisatie van onze beleidsproductie en de dataverzameling die daar
voor nodig is.

Illustratie: De
kennisketen
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3. Strategie
We hebben voor ons als gemeente een strategie opgesteld om het toekomstbeeld voor
2040 helder te hebben.
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Foto:Foto:
Maarssen-Dorp
De Vecht in Oud-Zuilen
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zicht op Vecht en Langegracht

3.1 Hogedrukketel

De gemeente Stichtse Vecht is een hogedrukketel van beschermingswaardige kwaliteiten, ontwikkelkansen en van omgevingsbeperkingen in een dynamische wereld waar demografie, technologie
en klimaatverandering voortdurende verandering nodig maken. Er is
zo’n stapeling van kwaliteiten, kansen en beperkingen dat we er met
keuzes voor het een óf het ander niet makkelijk uitkomen. En niets
doen is lastig, omdat de verandering er nu eenmaal is: het veengebied zakt weg, het toerisme op en langs de Vecht neemt steeds verder toe, de woningen zijn voor velen onbetaalbaar, etc. We mogen
ons gelukkig prijzen met zo’n aantrekkelijke omgeving. Ook al is het
daardoor soms lastig om keuzes te maken.
De algemene strategie is dan ook om alle aspecten die de hogedrukketel veroorzaken te omarmen, ze zijn er gewoon. En de vraag
te stellen: wat kunnen we in deze situatie bedenken? Dat wordt de
grondhouding. Niet of-of maar en-en. Als we gezamenlijk daar contouren van een oplossing zien, dan wordt het duidelijk welke keuzes verstandig en noodzakelijk zijn. Dit betekent ook dat niets zomaar doorgedrukt zal worden in het voordeel van enkele personen.
Iedereen die wat wil, moet mee in de ketel op zoek naar ruimte! Op
zoek naar innovatieve combinatiemogelijkheden en oplossingen.
En dat moet te doen zijn, want in een hogedruk omgeving kan iets
vloeibaar worden en kunnen we nieuwe opties vinden.

3.2 Voortbouwen op kernkwaliteiten

Kernkwaliteiten zijn elementen die van grote waarde zijn voor onze
leefomgeving. Zij geven plekken identiteit en zorgen voor verbondenheid met het verleden en de wereld waarin we leven. We kennen
een grote trots als het gaat om onze cultuur, het unieke landschap
van de Vecht en de veenweidegebieden en de historische dorpen die
als een kralensnoer langs de Vecht zijn verrezen. Tot deze unieke
waarden behoort ook het samenspel tussen de moderne en de historische (wegen)structuren die in de gemeente zij aan zij liggen.
Deze worden de Langzame en de Snelle Vecht genoemd. De twee
structuren functioneren op fameuze wijze naast elkaar. De moderne
verbindingen maken dat Stichtse Vecht optimaal aangesloten is op
de rest van de Randstad. Het oude landschap zorgt voor een aangename leefomgeving met voorzieningen, natuur en cultuur(historie).
Als je verder inzoomt, blijken beide werelden hun eigen sferen
en lokale netwerken en verbindingen te hebben. De kernwaarden
en identiteiten van Stichtse Vecht zijn in beeld gebracht in het
Trendlijnenrapport. Op de volgende bladzijde is een samenvatting
opgenomen.

We bouwen voort op de kernkwaliteiten, want dit is ons DNA. Het
is het vertrekpunt voor de toekomst. Dit doen we door de kernkwaliteiten te behouden en te versterken. Nieuwe ontwikkelingen dragen
hieraan bij. Deze vinden plaats in lijn met de schaal, maat en logica
van de gevormde werelden en gebruiken het erfgoed als inspiratie.
In deze hogedrukketel is het belangrijk om datgene wat we allemaal Zij houden rekening met het laadvermogen van het landschap en de
waarderen te koesteren. We zoeken samen de juiste balans in ver- kwetsbare delen die de gemeente kent. We kijken hierbij locatie-overnieuwen waar nodig en behouden wat goed is.
stijgend naar de opgaven (woningbouw, de energietransitie etc.) die
op ons afkomen, omdat versterking van waarden vaak een grotere
reikwijdte heeft dan de projectlocatie zelf. Ook vanuit recreatie en
toerisme wordt meerwaarde gecreëerd voor landschap, cultuurhistorie en archeologie. We versterken de beleefbaarheid, dragen de
verhaallijnen van Stichtse Vecht uit en ontwikkelen de recreatieve
sector in balans met de omgeving. Deze aanpak leidt tot erkenning
en draagvlak voor ons cultuurschoon. Samen met onze inwoners
en ondernemers bouwen we voort op onze kernkwaliteiten. Dit leidt
tot passende initiatieven die van toegevoegde waarde zijn voor het
gebied.
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Foto: Kasteel Loenersloot
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Kernwaarden en trendlijnen
Kernwaarden:

1. Authentieke en autonome dorpen in totaal verschillende landschappen
2. De ontstaansgeschiedenis: land uit water
3. Glokaliteit: lokaal geworteld en tegelijkertijd verbonden met de wereld
4. Nut en lust
5. Grootse Landschappen
6. Vechts bouwen – continuïteit van karakter
7. Stijl en klasse: goed leven en er goed uitzien, maar niet teveel mee pronken
8. Sociale cohesie en sociale kracht in de
kleine kernen
9. Traditie van kunst en cultuur
Uit: ‘De Kracht van Stichtse Vecht’
https://stichtsevecht.nl/onderwerp/4461/
kernwaarden/

Kaart: conclusie trendlijnen
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Trendlijnen Stichtse Vecht:

• Het watersysteem
• (rivier)dorpen
• Veenontginningen
• Buitenplaatsen
• Waterlinies
• Grote infrastructuur
• Suburbanisatie en industrialisatie
• Het recreatielandschap
Uit: ‘Verleden, heden en toekomst:
trendlijnen Stichtse Vecht’
https://stichtsevecht.nl/onderwerp/2426/
trendlijnen/
https://vechtplassencommissie.nl/wp-content/uploads/2019/05/Rapport-TrendlijnenStichtse-Vecht.pdf

Kaart: Trendlijn watersysteem

De kaarten van de trendlijnen staan
groter afgebeeld in de bijlage. Digitaal
vindt u de kaarten via deze link:
https://kaarten.stichtsevecht.nl/index.php?@Trendlijnen

Matrix trendlijnenrapport

Om te inspireren hoe verantwoord
omgegaan kan worden met ons verleden is een beoordelingskader opgesteld. De geeft inzicht in de gebiedseigen waarden en kwaliteiten. Zie
hiervoor de bijlage aan het einde van
dit rapport.

Kaart: Trendlijn (rivier)dorpen

Kaart: Trendlijn
buitenplaatsen
Kaart: Trendlijn veenontginningen

Kaart: Trendlijn buitenplaatsen

Kaart: Trendlijn waterlinies

Kaart: Trendlijn grote infrastructuur

Kaart: Trendlijn suburbanisatie en
industrialisatie

Kaart: Trendlijn het recreatielandschap
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3.3 Ontwikkelingen aansluiten bij identiteit en
dynamiek gebied

De vier gebieden Langzame Vecht, Snelle Vecht, Veenweidegebied
West en Veenweidegebied Oost (Plassengebied) 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.

Kaart: Deelgebieden
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Foto: winters veenweidelandschap bij Kockengen

Kaart: Deelgebieden
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4. Het verhaal van Stichtse Vecht anno 2021
In dit hoofdstuk geven we een korte kenschets van de gemeente Stichtse Vecht anno 2021.
Wat maakt Stichtse Vecht uniek? Wat is de grote kracht van Stichtse Vecht? Stichtse Vecht
is verdeeld in vier deelgebieden: Langzame Vecht, Snelle Vecht, Veenweidegebied west en
Veenweidegebied Oost (Plassengebied).

36

Foto: Breukelen vanaf de Vecht
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4.1 Een unieke gemeente

Stichtse Vecht is de drie-na-grootste gemeente van de provincie
Utrecht en de één-na-grootste in de samenwerkende Utrechtse regio
U10 (naar inwoneraantal). De gemeente bestaat uit twaalf kernen
met elk een eigen identiteit en karakter, die samen Stichtse Vecht
vormen en haar zo uniek maakt. De gemeente is bijzonder door
haar diverse karakter: een combinatie van verschillende landschappen en karakters. Stichtse Vecht kent namelijk twee systemen en
snelheden naast elkaar: de ‘snelle Vecht’, gekenmerkt door bedrijvigheid en de bundel infrastructuur die de strategische ligging tussen Utrecht en Amsterdam belichaamt; en de ‘langzame Vecht’,
gekenmerkt door de afwisseling van beschermde dorpsgezichten,
buitenplaatsen, landhuizen, kastelen, boerderijen en rivieren. Soms
zijn die twee snelheden nauw met elkaar verweven, zoals in de plaatsen Breukelen en Maarssen. Bovendien kennen we een uniek veenweidegebied met veenplassen die in trek zijn bij recreanten en die
van grote ecologische en natuurlijke waarde zijn.
De Vechtstreek verbindt de agglomeraties van Utrecht en
Amsterdam. Kenmerkend voor Stichtse Vecht is de ruimte: met haar
ligging tussen Utrecht en Amsterdam, in een sterk groeiende regio
die overvol raakt, wil Stichtse Vecht een gemeente zijn waar ruimte
is voor dynamiek én voor ontspanning en recreatie. Stichtse Vecht
is met haar natuurgebieden, water en cultureel erfgoed voor recreanten de achtertuin van de Randstad. Deze unieke combinatie van
kernkwaliteiten, (ruimte voor) bedrijvigheid, recreatie, rust, openheid, toegankelijkheid en een krachtige en vitale samenleving biedt
veel kansen voor inwoners, ondernemers en bezoekers.

4.2 Grote kracht

De gemeente Stichtse Vecht is op 1 januari 2011 ontstaan door
een samenvoeging van voormalige gemeenten Breukelen, Loenen
en Maarssen en bestaat uit twaalf kernen: Breukelen, Kockengen,
Loenen aan de Vecht, Loenersloot, Maarssen, Maarssenbroek,
Nieuwersluis, Nieuwer Ter Aa, Nigtevecht, Oud-Zuilen, Tienhoven/
Molenpolder en Vreeland. Elke kern heeft haar eigen identiteit en
karakter en samen geven zij de gemeente Stichtse Vecht haar unieke
karakter.
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De snelle Vecht, de langzame Vecht en het veenweidegebied geven de gemeente een grote kwaliteit. De moderne verbindingen
maken dat Stichtse Vecht optimaal aangesloten is op de rest van
de Randstad en andere delen van Nederland. Het oude landschap
zorgt voor een aangename leefomgeving met voorzieningen, natuur
en cultuur. In een regio die groeit en overvol raakt, biedt Stichtse
Vecht ruimte voor ontspanning en recreëren.
In bepaalde delen van de gemeente liggen deze snelheden een eind
uit elkaar; in andere delen zijn de structuren juist veel meer verweven, bijvoorbeeld in Maarssen en Breukelen. Ook dat is uniek.
Binnen de Randstad komt zo’n rijke schakering van sferen en snelheden verder niet voor. Dit is de unieke waarde van Stichtse Vecht:
ruimte voor de eigentijdse en de historische structuren die zij aan
zij liggen.

4.3 Snelle Vecht

De snelle Vecht wordt gekenmerkt door dynamiek. Stichtse Vecht
grenst aan de grote Nederlandse steden Utrecht en Amsterdam. Er
is een corridor ontstaan die qua omvang in Nederland zijn evenknie
niet kent. De infrastructuur belichaamt de strategische ligging als as
tussen Utrecht en Amsterdam: de autosnelweg A2 kent 10 rijstroken, de spoorlijn Utrecht-Amsterdam 4 sporen en het AmsterdamRijnkanaal is ter plekke 120 meter breed. Ook is er een netwerk van
hoogspanningsleidingen en onder de grond ligt de WRK waterleiding (Waterleiding Rijn - Kennemerland). Deze vormt samen met
o.a. de Bethunepolder de belangrijkste slagaders voor de drinkwatervoorziening in Noord-Holland.
Het A2-traject tussen Amsterdam en Eindhoven werd in 2018 door
ING uitgeroepen als economische slagader van Nederland.
Onderdeel van deze snelle Vecht zijn bijvoorbeeld de suburbanisatie
Maarssenbroek en stationsgebied Breukelen. Breukelen ligt precies
halverwege het traject tussen Amsterdam en Utrecht en vormt dan
ook een essentiële knoop in het (Utrechtse) ov- netwerk. Kortom,
de snelle Vecht is een modern landschap dat volop in ontwikkeling is. Je voelt er de dynamiek en de snelheid van bedrijvigheid en
verandering.

Foto: A2 en hoogspanningsleidingen
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Fotograaf: Willem Mes

4.4 Langzame Vecht

gekenmerkt door ruimte. In het oosten liggen watergebieden met
Stichtse Vecht heeft een groot aantal rijksmonumenten en diverse deels nog aanwezige pet- of trekgaten en landelijk gebied. De plasbeschermde dorpsgezichten. Rondom de rivieren de Vecht en de sen zijn het gevolg van grootschalige turfwinning in de 18e en 19e
Angstel lijkt het soms of de tijd heeft stilgestaan. Dat gebied wordt eeuw. Dit gebied is nu grotendeels een natuur- en recreatiegebied.
gekenmerkt door een afwisseling van dorpen, buitenplaatsen, landhuizen, kastelen, boerderijen en rivieren. Langs de rivier de Vecht 4.6 Kwaliteiten vanuit historische ontwikkeling
werden kastelen en voorname huizen gebouwd waarvan er nog landschap
vele overeind staan, zoals Slot Zuylen, kasteel Nyenrode en ridder- De verdeling van Stichtse Vecht in de vier deelgebieden: de
hofstad Gunterstein. In de 17e en 18e eeuw bouwden vooral rijke ‘Langzame Vecht’, de ‘Snelle Vecht’, het westelijk veenweidegebied
kooplieden hun buitenhuizen aan de rivier. De zomerse stank van en het oostelijk veenweidegebied (plassengebied) is gebaseerd op
de Amsterdamse singels en grachten dreef hen naar de Vechtstreek. de historische ontwikkeling van het landschap. Alle vier deze gebieBekende voorbeelden van de in totaal 72 buitenplaatsen binnen de den hebben hun eigen kwaliteiten en identiteit.
gemeentegrenzen zijn Goudestein, Over-Holland en Rupelmonde. • De langzame Vecht bestaat uit een rijke historie rondom de
Het bracht rijkdom en welvaart in de dorpen aan de Vecht. De verVecht. Vanaf de ijzertijd (prehistorie), in de middeleeuwen
bindende weg tussen de verschillende kernen is de N402: een in
en latere perioden is het gebied bewoond en benut. De ge1812 door Napoleon aangelegde weg als onderdeel van Route imschiedenis is zichtbaar in een lint van onder meer dorpen en
périale 2 tussen Parijs en Amsterdam. Deze van oudsher aanwebuitenplaatsen.
zige Rijksstraatweg langs de Vecht heeft nog altijd een belangrijke • De snelle Vecht is een bundel van infrastructuur, zoals de snelontsluitingsfunctie in de gemeente. Door deze ontsluitingsfunctie
weg en het spoor, waar de dynamiek overal is.
in combinatie met de Vecht zijn in het verleden ook vele bedrijven • Het oostelijk en westelijk veenweidegebied zijn van oudsher
gevestigd langs de Vecht. Bijvoorbeeld de voormalige steen- en
landbouwgebieden, waar ondernemers zich inzetten voor veedakpannenfabriek Vecht en Rhijn, de rijtuigenfabriek Soeders in
teelt en agrarisch natuurbeheer. Dit landelijk gebied kent een
Maarssen en het huidige Greiff in Vreeland. In de loop van tijd zijn
rijke historie, ondergronds ligt een prehistorisch landschap op
de meeste fabrieken met de daarbij horende overlast en verontreinihet hogere dekzand, en bovengrond is sprake van de kenmerging verdwenen en hebben plaats gemaakt voor woningbouw.
kende historische open landschappen. Kenmerkend voor deze
gebieden is de combinatie van landbouw en natuur op een natte
4.5 Westelijk en oostelijk veenweidegebied
en dalende ondergrond.
Aan de oostzijde (Tienhoven) en aan de westzijde (met Kockengen
en Nieuwer Ter Aa) van de gemeente liggen unieke veenweidege- Juist de verschillende tijdslagen die over en naast elkaar bestaan in
bieden. Het westelijk veenweidegebied bestaat uit deels veengrond Stichtse Vecht maken dit gebied zo boeiend. Daarbij is de langzame
en deels rivierklei. De rivierklei bevindt zich bij de gebieden gelegen Vecht het visitekaartje van de Gouden Eeuw. De snelle Vecht brengt
langs de kleine riviertjes. De ontwikkeling van het veenweidegebied ons in de moderne tijd vanaf de industrialisatie. Het veenweidelandis het resultaat van twee economische cycli: het in cultuur brengen schap toont hoe wij Nederlanders het land naar onze hand gezet
van het Hollands-Utrechtse veenmoeras voor het agrarisch gebruik hebben. Tegelijkertijd toont dit landschap ook de kracht van de naen het winnen van veen als brandstof. De ontginning van het veen- tuur. Verschillende stadia van veenontginning en turfwinning liggen
moeras en het gebruik van de landbouwgrond worden gestuurd door in dit landschap naast elkaar. De kernen van Stichtse Vecht hebben
de waterstand te regelen (waarbij het gebruik de peilmaat bepaalt). een duidelijke relatie met het landschap en ontlenen er een belangOntwatering heeft als gevolg dat de bodem daalt. Aan de westzij- rijk deel van hun identiteit aan. We zijn trots op onze geschiedenis
de van de grote infrastructuur ligt een veenweidegebied dat wordt en zien het als kracht van Stichtse Vecht dat verleden, heden en toekomst zo verweven met elkaar zijn.
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Foto:Theekoepel langs de Vecht
met op de voorgrond een fietser
Fotograaf: Juliette Jonker
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Kleine kernen
Identiteit kernen - landschap

De identiteit van de kernen wordt sterk beïnvloed door het omliggende landschap en
de ontstaansgeschiedenis. Op basis hiervan onderscheiden wij: veenweidedorpen,
Vechtdorpen en Plassendorpen.
Veenweidedorpen: Het open veenweidegebied ten westen van het AmsterdamRijnkanaal hoort bij het Groene Hart. In dit
typische Nederlandse landschap liggen twee
kernen: Nieuwer ter Aa en Kockengen.

werden weer dwarsvaarten en -kaden aangelegd om het water van het nog niet ontgonnen veenmoeras op te vangen. Het moeras
werd in fasen, van dwarsdijk tot dwarsdijk,
ontgonnen. Langs deze dwarsdijken ontstonden de kenmerkende bebouwingslinten
Tienhoven, Oud-Maarsseveen, Maarsseveen
en Molenpolder. Vanaf de 17e eeuw is veen
afgegraven voor de turfwinning. Door de
vele turf die gewonnen werd, veranderden
de legakkers in petgaten en plassen.
In de 19e eeuw is een start gemaakt met
het droogleggen van de Bethunepolder. De
polder werd pas echt droog in 1930 toen
het gemeentelijk Waterbedrijf Amsterdam
begon met het oppompen van zeer schoon
kwelwater. Daardoor is veeteelt mogelijk in
het grootste deel van de Bethunepolder. Het
noordwestelijke deel bleef echter te nat en
bestaat nog steeds uit elzenbroekbos en uitgestrekte rietlanden.
De Maarsseveense Plassen zijn ontstaan
door het afgraven van zand dat gebruikt
is voor de aanleg van de wijk Overvecht in
Utrecht.

Vechtdorpen: Vroeger was de Vecht de
belangrijkste ontwikkelingsader tussen
Amsterdam en Utrecht. In de 17e eeuw
bouwden veel rijke Amsterdamse kooplieden buitenplaatsen langs de Vecht (en de
Angstel). Hier verbleven ze dan de hele zomer. Langs de Vecht ligt een kralensnoer van
buitenplaatsen, landgoederen en kastelen.
Ook zijn hier veel forten te vinden van de
Hollandse Waterlinie. Aan de Vecht liggen
van oudsher dan ook veel dorpen. Een aantal
daarvan zijn uitgegroeid tot grote, meer stedelijke kernen: Maarsen-Dorp en Breukelen.
Andere zijn klein en pittoresk gebleven:
Nigtevecht, Vreeland, Loenen aan de Vecht, Veenweidedorpen
Nieuwersluis, Oud-Zuilen. Loenersloot, ook Nieuwer ter Aa
een kleine kern, ligt aan een zijrivier van de Nieuwer ter Aa is een klein dorp (ca. 700 inVecht: de Angstel.
woners). De kerk speelt een grote rol bij (de
indentiteit van) veel dorpelingen. Het is een
Plassendorpen: De plassen tussen de hechte gemeenschap. Er heerst een mentaliUtrechtse Heuvelrug en de Vecht zijn ont- teit van hands-on en aanpakken. Dorpshuis
staan door turfwinning. Vanaf de 12e eeuw ‘Ons Genoegen’ wordt gerund door een kleizijn de veengronden ontgonnen. De oever- ne groep vrijwilligers die ook de hulpvraag
wal van de Vecht was de belangrijkste ont- bedient. Nieuwer ter Aa ligt aan het riviertje
ginningsbasis waarop de sloten min of meer de Aa.
loodrecht zijn gegraven. Loodrecht hierop
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Vechtdorpen
Nigtevecht

Nigtevecht is een klein dorp (ca. 1.300 inwoners) helemaal in het noorden van Stichtse
Vecht. Het dorp ligt in de oksel van de Vecht
en het Amsterdam-Rijnkanaal. Qua voorzieningen zijn de mensen hier georiënteerd op
het vlakbij liggende Weesp. In Nigtevecht
wonen steeds meer mensen uit Amsterdam,
die rustiger willen wonen. Het dorp heeft
een dorpshuis, een kussenmakerij, een voetbalclub en een paar restaurants. Het meest
bekend is Nigtevecht door Fort Nigtevecht.
Sinds 2018 is er een fietsbrug nabij het fort
over het Amsterdam–Rijnkanaal, die het
kleinschalige rivierenlandschap ten westen
van het kanaal (Gein, Angstel, Winkel en
Waver) verbindt met het Vechtgebied. Vooral
voor het regionale recreatieve fietsverkeer is
de brug van grote betekenis.

Vreeland

Vreeland is een klein dorp aan de Vecht (ca.
1.500 inwoners), dat ook vlakbij het plassengebied ligt. De drukke N201 die Hilversum
en Aalsmeer met elkaar verbindt, vormt de
zuidgrens van het dorp. Vreeland heeft een
uitstekende autobereikbaarheid. Het dorp
heeft een buurtsuper, diverse restaurantjes en een ijssalon. Hier zit ook een goede
eetgelegenheid en hotel met sterstatus. In
de dorpshuiskamer zijn veel vrijwilligers
actief. Er wordt o.a. taalles gegeven aan
vluchtelingen.

Loenersloot

Loenersloot ligt aan de Angstel. Ondanks
dat Loenersloot niet aan de Vecht ligt, voelt
het zich wel een Vechtdorp en wordt het ook

Luchtfoto Nieuwer ter Aa (Google Earth)

Luchtfoto Nigtevecht (Google Earth)

Luchtfoto Vreeland (Google Earth)

Luchtfoto Loenersloot (Google Earth)
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zo behandeld. De Rijksstraatweg, die grotendeels langs de Vecht loopt, steekt van Loenen
ook door naar Loenersloot. Het is een klein
dorp (ca. 500 inwoners) dat behoorlijk ingeklemd ligt tussen de A2, het spoor, het
Amsterdam-Rijnkanaal en de N201. Deze
provinciale weg splitst het dorp zelfs in tweeën. De N201 is erg druk en de Provincie kijkt
naar oplossingen om het dorp te ontlasten.
De parel van het dorp is kasteel Loenersloot.

Nieuwersluis

Nieuwersluis is een klein, oud dorpje aan
de Vecht (ca. 250 inwoners), gelegen tussen
Loenen aan de Vecht en Breukelen. Langs de
Vecht staan grotere huizen en in de Nieuwe
Wetering liggen woonboten. Het dorpje
ligt tussen Fort Nieuwersluis en de vrouwengevangenis. In de zomer ontstaan in
Nieuwersluis bij de Nieuwersluisbrug vaak
opstoppingen voor zowel auto’s als boten.
Qua recreatieve voorzieningen is er een natuurzwembad en start hier de fietsboot over
de Vecht. Voor de voorzieningen gaan de inwoners zowel naar Loenen aan de Vecht als
naar Breukelen. Het is een hecht dorp: ons
kent ons. Er is een actieve dorpsraad.

Oud-Zuilen

Oud-Zuilen is een klein, historisch dorpje
aan de Vecht (ca. 600 inwoners) tussen
Maarssen-Dorp en Utrecht. Het dorpje ligt
bijna tegen de stad Utrecht aan. De inwo-
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ners zijn heel erg gehecht aan de groene omgeving. Slot Zuylen met haar kasteeltuin en
landerijen is een parel. De inwoners weten
elkaar te vinden als er wat speelt.

Plassendorpen
Tienhoven en Oud-Maarsseveen

Tienhoven en Oud-Maarsseveen zijn lintdorpen met veel boerderijen, bruggetjes en
doorkijkjes naar de Tienhovense Plassen en
de Bethunepolder. Langs de hoofdas staan
veel verschillende woningen qua grootte,
soort en vorm. Het zijn woongemeenschappen met weinig bedrijvigheid. Deze kleine
kernen zijn te klein voor een volwaardig
voorzieningenniveau. Wel zijn er een aantal
basisvoorzieningen zoals een basisschool,
een gezondheidscentrum, een kleine dorpswinkel, een dorpshuis, diverse verenigingen
en cafés.

Lintdorpen

Naast de kernen liggen door de hele gemeente verschillende lintdorpen ontstaan
door agrarische bedrijfsvoering. In het noorden en westen zijn deze echt nog zichtbaar.
Een goed voorbeeld hiervan is Portengen.

Bij Maarssen zijn deze lintdorpen verder ontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn
Maarsseveen en Molenpolder . Maarsseveen
ligt ten zuiden van de Maarsseveense
Plassen en Molenpolder ligt er ten noorden van. Naast een lintdorp is Molenpolder
ook een beschermd natuurgebied van circa
75 ha. Kenmerkend voor Molenpolder is de
aanwezigheid van diverse recreatieparken
met permanente bewoning. Hier wonen
vooral eenpersoonshuishoudens.
Kenmerkend voor Maarsseveen is de grote
hoeveelheid bedrijven langs de Gageldijk
(hoofdas). Het gebied is daarmee een overgangsgebied tussen het platteland en het
stedelijk gebied. In deze kleine kernen zijn
bijna geen voorzieningen. Er is een kerk, een
snackbar en een groentewinkel.

Luchtfoto Nieuwersluis (Google Earth)

Luchtfoto Oud-Zuilen (Google Earth)

Maarsseveen en Molenpolder (Google Earth)

Bethunepolder, Tienhoven en Oud-Maarsseveen (Google-Earth)
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Middelgrote kernen
Veenweidedorpen
Kockengen

Kockengen is een relatief grote kern (ca.
3.500 inwoners). Ook hier speelt de kerk een
grote rol. De saamhorigheid is hier goed. Bij
de kern Kockengen horen ook de bebouwingslinten Portengen en Portengensebrug. De
dorpsraad denkt actief na over de leefbaarheid. De winkelvoorzieningen zijn hier goed
met zowel een supermarkt als kleinere ondernemers: een slager, een bakker, een bloemist en een doe-het-zelf winkel. Daarnaast
wordt door vrijwilligers een buitenzwembad
gerund, heeft Kockengen een druk verenigingsleven en is er nieuwbouw bijgekomen.

Vechtdorpen
Loenen aan de Vecht

Luchtfoto Kockengen (Google Earth)

Loenen aan de Vecht is een relatief grote kern
(ca. 4.500 inwoners). Hier zijn dan ook meer
voorzieningen: supermarkt, wijnhandel,
modezaak, veel restaurants en horeca, een
voetbal- en een hockeyclub, etc. Opvallend
is de aanwezigheid van twee sterrenrestaurants. De aangrenzende jachthavens horen
bij gemeente Wijdemeren. Omdat Loenen
wat groter is, zijn hier ook woonwijken met
seriebouw (dezelfde soort huizen) en sociale
woningen. Het centrum is niet zo uitgebreid
als in de drie grote kernen, maar de inwoners
uit de omliggende kleine kernen komen hier
wel naar toe voor de voorzieningen.
Luchtfoto Loenen aan de Vecht (Google Earth)
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Foto: terras in Loenen aan de Vecht
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Grote kernen
Breukelen

Breukelen (ca. 10.500 inwoners) is een levendig Vechtdorp met een uitgebreid winkelaanbod, diverse basis- en middelbare
scholen, veel sportfaciliteiten, een gezellige
weekmarkt en diverse restaurants en terrassen. Het is een langgerekt dorp dat tussen de A2 en de Vecht ligt. Het spoor en
het Amsterdam-Rijnkanaal doorsnijden het
dorp. Het woongebied ligt hoofdzakelijk
tussen het kanaal en de Vecht. De bedrijven liggen veelal in het westelijke deel aan
de grote infrabundel: A2, spoor en kanaal.
Een bekend beeld dat veel mensen zullen
herkennen, is het in Chinese stijl gebouwde
Hotel Breukelen met de oer-Hollandse molen ernaast.
Het oude centrum van Breukelen is gelegen op de kruising van de Straatweg, de
Dannegracht en de rivier de Vecht. Langs
de Vecht liggen prachtige kastelen en buitenplaatsen, zoals Nyenrode (Nyenrode
Business University), landgoed Gunterstein,
Queekhoven en Boom en Bosch (met de
raadszaal in het koetshuis).
Het dorp bestaat naast het centrum (middengebied) uit verschillende gebieden:
(Breukelen) Noord, Broeckland, Scheendijk
en Rode Dorp. In Noord en Broeckland liggen woonwijken, waarbij de hoogbouw langs
het kanaal kenmerkend voor Noord is. Het
Rode Dorp is een kleine wijk tussen het station en het kanaal in. Scheendijk is een re-
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creatieve voorziening aan de Loosdrechtse
Plassen. Op de legakkers staan veel vakantiehuizen met een mooi uitzicht op het water. Het is een paradijs voor vaarliefhebbers.
Er zijn veel jachthavens. Het is nu een rommelig geheel, maar plannen voor kwaliteitsverbetering van Scheendijk zijn in ontwikkeling in samenspraak met de bewoners.

Maarssen-Dorp

Maarssen-Dorp (ca. 16.000 inwoners)
heeft een historisch centrum en langs de
Vecht liggen hier prachtige buitenplaatsen:
Doornburgh, Goudestein (gemeentehuis),
Vechtenstein, Leeuwenburg, etc. Deze buitenplaatsen zijn na de Gouden Eeuw door
rijke Amsterdammers gebouwd. Het historische deel van Maarssen-Dorp ligt net
als alle oude Vechtdorpen op de hoger gelegen oeverwallen en stroomruggen van
de Vecht. Er staan veel gemeentelijke en
rijksmonumenten in Maarssen-Dorp. Het
voorzieningenaanbod is groot met diverse
supermarkten, winkels, restaurants, horeca, etc. In Maarssen-Dorp zijn ook een
aantal grootschalige woningbouwprojecten
geweest; toch is het hier minder stedelijk
dan in Maarssenbroek. Op Buuren is een
bijzondere wijk, die ontstaan is op de gronden van de Nederlandse Kininefabriek. Het
is een voorbeeld van retro-architectuur, geïnspireerd op de historische bouwstijlen in
de kernen langs de Vecht. Het is een nieuw
‘slaap-werk dorpje’.

Maarssenbroek

Maarssenbroek (ca. 23.000 inwoners) is
de grootste en meest stedelijke kern van
Stichtse Vecht. Er is hier een zeer compleet
voorzieningenaanbod, zowel qua winkels,
horeca, scholen als sportfaciliteiten. Tot
circa 1970 was het huidige Maarssenbroek
agrarisch gebied. Na 1970 is door grootschalige nieuwbouw Maarssenbroek ontstaan.
De kern ligt tussen de A2, de Zuilense Ring,
het Amsterdam-Rijnkanaal en Haarrijn in
en bestaat uit 14 wijken. Langs de A2 ligt
een groot wijkpark dat meteen ook als buffer naar de A2 fungeert. Het centrum van
Maarssenbroek is de wijk Bisonspoor. Hier
bevinden zich kantoren en woningen in
grote torens boven op het overdekte winkelcentrum. Het station Maarssen bevindt
zich ook hier (knooppunt Maarssenbroek).
Tegen het Amsterdam - Rijnkanaal De kern
ligt tegen het bedrijventerrein Lageweide
(tegenwoordig Utrecht) aan. Zelf heeft
Maarssenbroek ook nog veel bedrijven
(Planetenbaan). Maarssenbroek is de enige
echt nieuwe kern in de gemeente Stichtse
Vecht.

Luchtfoto Breukelen (Google Earth)

Luchtfoto Maarssenbroek en Maarssen-Dorp (Google Earth)

Bibliotheek in Breukelen

Foto: Kerk in Maarssen-Dorp
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5. Thema’s
Voor de Omgevingsvisie Stichtse Vecht zijn bij de start drie overkoepelende opgaven
geformuleerd:
• Aantrekkelijke, bereikbare en gezonde leefomgeving voor wonen, werken en recreëren
• Versterken van de kwaliteit van cultuurhistorie, archeologie, landschap en natuur
• Inspelen op klimaatverandering en ruimte maken voor de energietransitie
Uit het proces met de samenleving en de betrokkenen van de gemeente is een behoorlijke lijst met actuele onderwerpen naar voren gekomen waar de Omgevingsvisie op in
zou moeten gaan. Hieruit hebben we de rode draad van spelende thema’s en opgaven
gedestilleerd.
Het gaat om de volgende opgaven en verantwoordelijkheden:
• Gezondheid voor iedereen
• Ruimte voor de verstedelijkingsopgaven (wonen en werken)
• Goede bereikbaarheid in een steeds vollere regio
• Prettig leven in de kernen
• Ruimte voor recreatie
• Toekomstbestendig vitaal platteland
• Werken aan klimaatverandering
Per thema behandelen we steeds wat er speelt, de visie voor 2030/2040 en de programma’s die nodig zijn om de visie te realiseren. In hoofdstuk 6 doen we dit gebiedsgericht.
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Foto: Wandelend langs de Vecht
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5.1 Gezondheid voor iedereen
Wat speelt er?

Het aspect gezondheid bestaat uit gezondheidsbevordering en
gezondheidsbescherming. De eerste is het bevorderen van een
gezonde leefstijl en de tweede het bieden van een gezonde leefomgeving. Juist omdat niet iedereen zelf kan beslissen over alle
aspecten die van invloed zijn op zijn/haar gezondheid, is het belangrijk dat wij als overheid verantwoordelijkheid nemen hierin.
De Omgevingswet verplicht ons daarnaast om bij afwegingen
over de toekomst van de fysieke leefomgeving gezondheid expliciet mee te nemen.
Elkaar ontmoeten en bewegen (bijvoorbeeld in groene gebieden)
is goed voor de gezondheid. Niet alleen voor de sociale cohesie,
maar ook voor de mentale gezondheid is het belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten. Bijvoorbeeld bij een (sport)vereniging, in
de openbare ruimte of culturele hotspots. In de coronatijd is extra
duidelijk geworden dat er een grote behoefte is aan mogelijkheden
om te ontspannen. Zowel vlakbij huis als bijvoorbeeld op een half
uur fietsen. Groen en water in de buurt dragen bij aan een gezonde
leefomgeving en dagen ook uit tot bewegen. Iedere inwoner heeft
in zijn levensfase een andere behoefte aan bewegen. Voor zowel
jong als oud dient hier rekening mee gehouden worden. Naast
voldoende recreatieve mogelijkheden heeft recht op werk en onderwijs ook invloed op de mentale gezondheid en draagt bij aan
een fijne leefomgeving en heeft ook invloed op de sociale cohesie.
De grote infrabundel met de A2, het spoor, het AmsterdamRijnkanaal zorgt naast een goede bereikbaarheid ook voor een minder gezond leefmilieu in de buurt van deze infrabundel. Inwoners
geven aan dat zij de meest stedelijke gebieden in de nabijheid van
deze grote infrabundel en/of de Zuilense Ring (ringweg Utrecht)
als ongezond zien. De luchtverontreiniging, de geluidsoverlast en
het transport van gevaarlijke stoffen zijn hier van invloed op. De
geldende normen zoeken de grens op m.b.t. gezondheid. Niet een
zo goed mogelijke gezondheid is het uitgangspunt, maar wat nog
net toelaatbaar is. Dit leidt tot de volgende opgaven:
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• Een gezonde leefstijl stimuleren bij alle inwoners van Stichtse
Vecht. Hiervoor zijn nodig: ruimte voor ontmoeten, een groene
leefomgeving en mogelijkheden tot bewegen.
• Negatieve gezondheidseffecten van de grote infrabundel en
de Zuilense Ring zoveel mogelijk beperken/oplossen. Hierbij
spelen de aspecten luchtkwaliteit, geluid en externe veiligheid.

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. Een gezonde leefstijl stimuleren we bij al onze inwoners door in te zetten op ruimte voor ontmoeten, een groene leefomgeving en mogelijkheden om te bewegen. De inrichting van de
openbare ruimte is groen en nodigt voor iedereen uit tot bewegen
en elkaar ontmoeten. Zie ook 5.4, 5.5 en 5.7. Voor de mentale gezondheid is het recht op werk ook belangrijk. We bieden ruimte
voor werkgelegendheid, zowel op de bedrijventerreinen als voor
thuiswerken.
We nemen het gezondheidsaspect expliciet mee in de belangenafweging bij alle ruimtelijke keuzes (bijvoorbeeld woningbouw). Zo
borgen we het gezondheidsbelang. We zoeken daarbij naar oplossingen die recht doen aan alle belangen. Daarbij letten we op (komende) innovaties en nieuwe technische oplossingen. Deelname
aan het Schone Luchtakkoord (SLA) laat zien dat we gezondheid
erg serieus nemen.
De gebieden vlak langs de grote infrabundel en de Zuilense Ring
hebben een ongezond leefmilieu en zijn daardoor minder geschikt
voor nieuwe woningen. Er zijn verschillende opties voor nieuwe
woningen: verder weg bouwen, de infrabundel minder vervuilend
maken (hier hebben we weinig invloed op) of aangepast bouwen.
De laatste optie moet dan wel een zo gezond mogelijke leefomgeving creëren door maatregelen te nemen voor een goede luchtkwaliteit, geen/weinig geluidsoverlast, veilige vluchtwegen in geval van calamiteiten, schone en veilige bodem en water.

Woordenwolk: Gezondheid voor iedereen
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In plaats van normen te hanteren die de grens opzoeken van
wat nog net toelaatbaar is qua gezondheid, gaan we onze normen zoveel mogelijk baseren op de WHO-streefwaarden
(Wereldgezondheidsorganisatie). In deze normen staat een goede
gezondheid waarborgen centraal. Als de WHO (nog) geen streefwaarden heeft voor bepaalde aspecten, dan kijken we ook naar
andere normen, die de gezondheid voorop zetten. Voor water en
bodem kunnen dit bijvoorbeeld Europese normen (EFSA) zijn. We
bouwen de komende jaren een portfolio op van voorbeelden van
en kennis over deze normen.
Het negatieve gezondheidseffect van de grote infrabundel wordt
kleiner als steeds meer mensen een elektrische auto gaan rijden
in plaats van een benzine- of dieselauto. Of een ander type schone
auto. Dit geldt vooral voor de luchtkwaliteit. Toch blijft de luchtkwaliteit ook dan matig door fijnstof van bandenslijtage. De gemeente stimuleert en faciliteert duurzaam vervoer (zie 5.3).

Visie gezondheid voor iedereen:
• Inrichting openbare ruimte en aanwezigheid sportaccomodaties en/of sportvoorzieningen stimuleert gezonde leefstijl voor
alle inwoners m.b.t. bewegen, ontmoeten en groen.
• Iedereen kan meedoen: inclusiviteit.
• Altijd en expliciet gezondheidsaspect meenemen bij ruimtelijke
keuzes.
• Ongezond leefmilieu langs grote infrabundel zoveel mogelijk
mijden of maatregelen treffen m.b.t. luchtkwaliteit, geluid en
externe veiligheid.
• Normen baseren op WHO-streefwaarden en andere normen,
die gezondheid voorop zetten (bijvoorbeeld EFSA).

Gegevens gezondheidsmonitor: % inwoners (>19 jaar) dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn,% inwoners met BMI op
'Overgewicht' en % dat 'Mantelzorger' is.

Gegevens gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid
en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd
van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.
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Opdrachten voor programma’s

Om de Omgevingsvisie te realiseren is het nodig om de volgende opdrachten mee te nemen in de bestaande en nieuwe
programma’s:
• Programma Geluid (verplicht)
• Opdracht Portofolio streefwaarden WHO en andere normen
• Opdracht Gezondheid in de openbare ruimte
• Opdracht Gezondheid bij nieuwbouw
• Opdracht Beleid sport en bewegen

Kaart: Stikstofdioxide 2018
Bron: Omgevingsdienst regio Utrecht

Kaart: Geluidscontouren 2030 wegverkeer
Bron: Omgevingsdienst regio Utrecht
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5.2 Ruimte voor de verstedelijkingsopgaven
Bij dit thema gaan we in op de grote woningbouwopgave bij de
OV-knooppunten en de bedrijvigheid. De kleinere woningbouwopgave bij de kernen behandelen we in 5.4.

Werken van de Provincie Utrecht). Stichtse Vecht draagt het mkb
een warm hart toe en wil graag ontwikkelingsruimte bieden voor
kleine, lokale ondernemers buiten de bedrijventerreinen.

Wat speelt er?

Dit leidt tot de volgende opgaven:
• Grootschalige woningbouw nabij OV-knooppunten in binnenstedelijk gebied, waarbij OV-knooppunt Breukelen in beeld is.
• Meer ruimte zoeken voor uitbreiding van bedrijven, zowel op
bestaande als nieuwe bedrijventerreinen.
• Ontwikkelruimte zoeken voor de kleine, lokale ondernemers

Stichtse Vecht is een aantrekkelijke vestigingsplaats voor veel
mensen. Er is een enorme behoefte aan woningen vanuit de regio
en vanuit Stichtse Vecht zelf. 76,1% van de inwoners gaf dan ook
aan behoefte te hebben aan meer woningen in de eigen kern (enquête zomer 2020). Een betaalbare woning vinden die past bij je
levensfase is erg lastig voor de inwoners van Stichtse Vecht. Er is
zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve woningbouwopgave.
Gemiddeld is de groei van de woningbouw in Nederland 1%. Een
groei van 1% voor de komende 20 jaar zou circa 5.600 nieuwe
woningen betekenen voor Stichtse Vecht (in 2020 telde Stichtse
Vecht 28.206 woningen). Stichtse Vecht ligt echter in de snelst
groeiende regio van Europa. De ligging van Stichtse Vecht in deze
hoog dynamische regio, tussen Utrecht en Amsterdam, vraagt om
en rechtvaardigt een versnelde groei van woningen.
Conform het provinciale beleid (POVI) kunnen grote aantallen woningen het beste bij binnenstedelijke, bestaande OV-knooppunten
worden ontwikkeld. Daarom bouwen we al zo’n 3000 woningen in
Maarssenbroek (Planetenbaan, Haagstede en Bisonspoor). Voor
de langere termijn is OV-knooppunt Breukelen in beeld.
Ook voor bedrijven is Stichtse Vecht een aantrekkelijke vestigingsplaats, o.a. vanwege de uitstekende bereikbaarheid en de zichtlocaties langs de A2. We hebben: (zware) maakindustrie, logistiek,
(hoofd) kantoren van lokale en nationale handels- en dienstverlenende organisaties, Nyenrode University en innovatieve ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf (mkb). Vanuit de regio is
er een enorme vraag naar nieuw bedrijventerrein (maar liefst 322
ha. tot 2040). Deze enorme regionale behoefte aan bedrijventerreinen is in de POVI en het IRP/REP opgenomen. Ook lokaal is er
ruimte nodig voor bedrijven om door te kunnen groeien (9 tot 12
ha.). Vanuit de provincie geldt de wens om de bedrijventerreinen
in Stichtse Vecht te intensiveren (zie ook Programma Wonen &
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Visie

Ruimte voor verstedelijking maken we op drie punten:
• Grote aantallen nieuwe woningen
• Kansen voor OV-knooppunt Breukelen
• Toekomst voor bedrijvigheid
We gaan een flinke inhaalslag (circa 1,5% per jaar) maken en grote
aantallen nieuwe woningen realiseren in de periode tot 2030 en
ook daarna. We hebben al plannen voor 4.400 woningen: 3.000
woningen bij Planetenbaan en Bisonspoor in Maarssenbroek en
1.400 woningen bij de kernen in de periode tot 2030(zie 5.4). Deze
plannen willen we versnellen. We bouwen voor onze eigen bevolking én voor de regio. Bij de grote woningbouwplannen krijgt iedereen gelijke kansen. Bij de kleine kernen geven we zoveel mogelijk mensen uit de kern voorrang d.m.v. kernbinding. (zie 5.4) We
hanteren een norm van 30% sociale woningbouw. Daarbij kijken
we ook naar de mogelijkheden voor een volkshuisvestingsfonds
/ sociaal woningbouwfonds. We streven naar zoveel mogelijk klimaatadaptief bouwen, waaronder natuurinclusief bouwen. Voor
de gehele periode tot 2040 gaat het dus in Stichtse Vecht om minimaal 4.500 en maximaal 7.500 woningen.
OV-knooppunt Breukelen en omgeving
We zien kansen voor OV-knooppunt Breukelen en omgeving.
Op termijn onderzoeken we of het potentieel van stationsgebied
Breukelen en omgeving te benutten is door het werkgebied tussen de snelweg en het Amsterdam-Rijnkanaal te transformeren
naar een aantrekkelijk woon- en werkgebied. Hierbij creëren we
ontwikkelruimte door bestaande functies efficiënter en in hogere

Woordenwolk: Ruimte voor verstedelijkingsopgaven
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dichtheid te ordenen en zoeken we naar oplossingen om de P&R
voorzieningen anders te gebruiken en in te richten. Ook de stationsomgeving zelf wordt aangepakt, zodat een aantrekkelijk verblijfsgebied ontstaat.
Na 2030 is de omgeving van OV-knooppunt Breukelen een zoekgebied voor grote aantallen nieuwe woningen. We doen daarom
goed onderzoek naar hoe we het beste om kunnen gaan met
het bodem- en watersysteem, het verkeersgeluid en de luchtkwaliteit. Naast een uitstekende bereikbaarheid spelen de gezonde en toekomstbestendige leefomgeving een belangrijke rol.
Natuurinclusief en klimaatbestendig bouwen is daar onderdeel
van. We onderzoeken de mogelijkheden en kansen rond de grote
infrabundel en specifiek OV-knooppunt Breukelen.
Toekomst voor bedrijvigheid
We bieden bedrijven en ondernemers een goede vestigingsplaats
in Stichtse Vecht. Om ruimte te bieden aan de enorme regionale en
lokale behoefte aan bedrijventerreinen, gaan wij in Stichtse Vecht
nieuwe ruimte maken voor bedrijven. Hierboven is het inzetten
op een aantrekkelijk woon-en werkgebied nabij OV-knooppunt
Breukelen al genoemd. Onderdeel daarvan is het ontwikkelen van
Breukelerwaard met tot 2030 9 tot 12 ha. bruto nieuw hoogwaardig en toekomstbestendig bedrijventerrein. Daarnaast bieden we
ontwikkelingsruimte aan bedrijven door bestaande bedrijventerreinen te intensiveren, te herverdelen en kwalitatief te verbeteren.
We zorgen voor voldoende woonruimte voor werknemers. Dit
geldt ook voor arbeidsmigranten. We werken al langer aan leefbare bedrijventerreinen, duurzaamheidsvoorzieningen en een buitenruimte die uitnodigt om te bewegen zijn daarin de norm. We
zetten in op natuurinclusief bouwen en maximale energieopwekking. We streven naar netto 100% van de floorprint van gebouwen
met zonnepanelen.
Kleine ondernemers gaan we de mogelijkheid bieden om gemakkelijk aan huis te ondernemen. Dit geldt voor kleine ondernemers
in de kernen en het buitengebied. Naast ruimte om te ondernemen willen we ondernemers ook uitdagen om bij te dragen aan de
maatschappelijke ontwikkeling van de gemeente en aan de aantrekkelijkheid van de centra.
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Visie Ruimte maken voor de verstedelijkingsopgaven:
• Voor elke ontwikkeling geldt dat het beoordelingskader (bijlage
1) als leidraad wordt meegenomen.
• Grote aantallen woningen bouwen voor de eigen bevolking en
de regio. Versnelde groei.
• Onderzoeken en ontwikkelen: plannen OV-knooppunt
Breukelen en omgeving:
- Op termijn: hoogwaardig woon- en werkmilieu direct rondom
OV-knooppunt;
- Op lange termijn: kansen voor een grote woningbouwlocatie. 		
Eerst goed onderzoek doen.
• bedrijven goede vestigingslocaties bieden door:
- Revitaliseren en kwaliteitsverbetering bestaande 			
bedrijventerreinen;
- Hoogwaardig en toekomstbestendig ontwikkelen en uitbrei		
den bedrijventerrein Breukelerwaard;
- Mogelijkheid onderzoeken voor extra ruimte voor bedrijven		
terrein voor in de toekomst
- Ruimte voor kleine ondernemers om te ondernemen aan huis,
zowel in kernen als buitengebied.

Opdrachten voor programma’s

Om de Omgevingsvisie te realiseren is het nodig om de volgende opdrachten mee te nemen in de bestaande en nieuwe
programma’s:
• Opdracht volkshuisvestingsfonds / sociaal woningbouwfonds
• Opdracht Hoogwaardig en toekomstbestendig bedrijventerrein
Breukelerwaard
• Opdracht Ontwikkelingsmogelijkheden rondom OVknooppunt Breukelen
• Opdracht Huisvesting arbeidsmigranten
• Opdracht Intensiveren en kwaliteitsverbetering bestaande
bedrijventerreinen
• Opdracht Ondernemen aan huis
• Opdracht Handreiking initiatieven met focus op kwaliteit en
identiteit (zie opdrachten Ruimte voor recreatie)
• Programma woningbouwopgave: combinatie van een aantal opdrachten over woningbouw. Kwantitatief en kwalitatief.
Klimaatadaptief bouwen (waaronder natuurinclusief bouwen).

Foto: Bedrijventerrein Breukelen
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5.3 Goede bereikbaarheid in een steeds vollere regio
Wat speelt er?

Via het spoor en de A2 zijn de inwoners van Stichtse Vecht snel en
gemakkelijk in Utrecht en Amsterdam. De goede bereikbaarheid
is een belangrijke kwaliteit van de Stichtse Vecht. Er is wel een
duidelijke wens om de OV-frequentie naar Utrecht, Woerden en
Amsterdam te vergroten.
Vanuit de steden komen via deze infrabundel ook heel veel recreanten naar Stichtse Vecht. Deze recreanten bezoeken vooral
de Vecht en omgeving. De huidige drukte leidt er al toe dat inwoners langs de Vecht overlast ervaren door drukte zowel op de weg
als op het water. De inwoners geven aan zich zorgen te maken
over de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid (enquête 2020).
De verwachting is dat in de toekomst de toestroom van recreanten groeit. We willen een oplossing voor de te grote drukte op en
langs de Vecht, zonder dat we daarbij de goede bereikbaarheid
voor onze eigen inwoners aantasten.
Door filevorming op de A2 en de N230 zien we dat de andere
wegen in de gemeente veelal gebruikt worden als ‘sluiproute’. De
grote infrabundel, bestaande uit A2, spoor en kanaal, is een grote
barrière in oost-westrichting. Ook de Vecht is een barrière. Er zijn
slechts een aantal locaties waar je deze barrière geheel kunt passeren. We willen de oost-west verbindingen dan ook verbeteren.
Met name voor fietsers en wandelaars is het vervelend om extra
kilometers te maken om bij een brug en/of onderdoorgang te komen. De redelijk nieuwe fietsbrug over het kanaal bij Nigtevecht is
een waardevolle aanvulling.
We willen duurzame en schone verkeersvormen, waaronder de
fiets, voor lokaal en recreatief verkeer stimuleren. Daarvoor zijn
korte en aantrekkelijke fietsroutes tussen de kleine kernen, bedrijventerreinen en de voorzieningencentra nodig. Ook het platteland
moet recreatief beter ontsloten worden. Naast duurzame en schone vervoersmiddelen is het interessant om ook te kijken naar minder vervoersmiddelen. Daarbij is deeleconomie, waarbij het draait
om autobeschikbaarheid in plaats van autobezit, interessant. Ook
de innovaties op het gebied van informatie-intensief verkeer hebben de aandacht.
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Dit leidt tot de volgende opgaven:
• Goede bereikbaarheid met de auto en fiets van de kernen en
de bedrijventerreinen behouden. Inzetten op meer gebruik van
de treinstations.
• Minder overlast door recreatief verkeer langs en op de Vecht
zonder de goede bereikbaarheid voor de eigen inwoners aan te
tasten.
• Aantrekkelijker maken om binnen de gemeente de fiets te
pakken. Informatie-intensief, duurzaam en schoon vervoer
bevorderen.

Visie

Centraal staat de balans tussen bereikbaarheid aan de ene kant
en leefbaarheid en gezondheid aan de andere kant. In de huidige
situatie leveren leefbaarheid en gezondheid te veel in. Dat moet
anders. Omdat we de goede bereikbaarheid voor onze inwoners
en bezoekers willen behouden, richten we ons op het verminderen
van de omgevingsruimte die de vervoersmiddelen gebruiken. Op
deze manier wordt de overlast minder en de balans beter. We gaan
voor een transitie naar duurzaam en schoon vervoer. Daarvoor
draaien we aan verschillende knoppen: Groene Poorten, een aantrekkelijk en volledig fietspadennetwerk (zie 5.5), herbezinning
wegontwerp, smart mobility en optimaal gebruik van stations.
Ook koesteren we het langzaam verkeer aan de oostzijde van de
Vecht.
Recreanten en toeristen die met de auto komen, stimuleren we
om bij Groene Poorten over te stappen op stille en schone vervoersvormen.(zie ook 5.5) Bij OV-knooppunt Breukelen en de
Maarsseveense Plassen komt in ieder geval een Groene Poort
(versterking Toeristisch Overstap Punt). Mogelijke duurzame vervoersvormen om te recreëren in Stichtse Vecht zijn: (elektrische)
fietsen, wandelen, kanoën, steppen, elektrische boten, suppen,
etc. Hierdoor verminderen we de overlast (geluid en drukte) en
stimuleren we de mensen om meer te bewegen.
Voor lokaal en recreatief verkeer maken we het fietsen en wan-

Woordenwolk: Goede bereikbaarheid in
een steeds vollere regio
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delen belangrijker. We gaan ze faciliteren met een volledig en
fijnmazig routenetwerk (zie 5.5). Op twee plekken is een nieuwe
fietsverbinding over het Amsterdam-Rijnkanaal gewenst: een directe verbinding van station Breukelen naar het centrum en tussen Maarssen-Dorp en Maarsenbroek aan de noordzijde.
Daarnaast willen we een structurele herbezinning op ons wegontwerp. Langzaamverkeersvoorzieningen zijn geen ‘bijvoorzieningen’ van autostraten maar zelfstandige straten. Fietsstraten,
waar de auto op bezoek is, zijn daar een voorbeeld van.
We willen dat onze stations steeds meer gebruikt worden. In het
programma Intensiveren gebruik stations onderzoeken we hoe
we dat voor elkaar kunnen krijgen. We gaan voor een ‘lerend
systeem’, waarbij we steeds meer inzicht in krijgen.
We gaan de inzet van Smart Mobility en deeleconomie bevorderen en actief onder de aandacht brengen. De inzet van innovatieve ICT-oplossingen en data draagt, net als de deeleconomie, bij
aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van Stichtse Vecht. Om
een auto te rijden, hoeft deze geen eigen bezit te zijn. Als meer
mensen een deelauto gebruiken, zijn er minder parkeerplaatsen
nodig en is er meer ruimte voor groen. In het programma Smart
Mobility en deeleconomie werken we dit verder uit. Ook andere
vormen van deelgebruik worden onderzocht, bijvoorbeeld electrische scooters of fietsen.
De grote infrabundel en de Vecht werken als fysieke barrières.
Enerzijds is dat hinderlijk voor fietsers en wandelaars die daardoor extra afstand moeten afleggen. Anderzijds zijn de gebieden
Veenweide Oost en West daardoor nu rustiger dan de Snelle en
Langzame Vecht. Deze rust (relatief weinig autoverkeer) koesteren we. Bij ontwikkelingen kijken we of we die rust kunnen
intensiveren.
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Visie Goede bereikbaarheid in een steeds vollere regio:
• Inzetten op duurzaam, schoon en informatie-intensief vervoer.
• Voor langzaamverkeer de barrières verminderen en rechtstreekse routes maken.
• Bezoekers via Groene Poorten over laten stappen op schone,
duurzame en stille vervoersvormen
• Lokaal en recreatief fietsgebruik stimuleren met fijnmazig en
compleet routenetwerk.
• Herbezinning op wegontwerp waarbij langzaam verkeer belangrijker wordt.
• Het gebruik van de stations intensiveren en zorgen voor een
doelmatig OV-netwerk. De kernen, bedrijventerreinen en werklocaties zijn goed bereikbaar met zowel het OV, de auto als de
fiets.
• Rust oostelijke en westelijke veenweidegebieden koesteren en
bij ontwikkelingen verbeteren.

Opdrachten voor programma’s

Om de Omgevingsvisie te realiseren is het nodig om de volgende opdrachten mee te nemen in de bestaande en nieuwe
programma’s:
• Programma Mobiliteit
• Opdracht Smart Mobility en deeleconomie
• Opdracht Intensiveren gebruik stations

Infographic: resultaten inwonersenquête 2020
Thema Verkeer & vervoer
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5.4 Prettig wonen in de kernen
Wat speelt er?

Voor de vitaliteit van de kleine kernen is het belangrijk dat er een
goede bevolkingsbalans is. Er is in de kleine kernen behoefte aan
nieuwe woningen voor jongeren/starters en ouderen (doorstromers). We houden tot 2030 rekening met circa 1.400 woningen,
verspreid over de verschillende kernen. Bevolkingsopbouw, leefbaarheid, economie en woningmarkt hangen met elkaar samen.
Het perspectief voor de kleine kernen is dus een integraal vraagstuk. Inwoners weten zelf het beste wat een goede leefbaarheid
voor hun dorp inhoudt. Duidelijk is al wel dat de inwoners van de
kleine kernen ruimte voor initiatieven vanuit het dorp willen en dat
economie en sociale cohesie aandacht behoeft. Op dit moment
waarderen de inwoners het wonen in Stichtse Vecht met een 7,9
(enquête 2020).
Stichtse Vecht heeft drie grote kernen met een volledig en uitgebreid aanbod van voorzieningen. (zie 6.5 De drie grote kernen)
Hiervan maken ook de kleine kernen gebruik. Het is voor de vitaliteit van de kleine kernen belangrijk dat die voorzieningen goed bereikbaar zijn. Daarnaast moet een aantal basisvoorzieningen in de
kleine kernen kunnen blijven bestaan. Deze basisvoorzieningen
zijn namelijk erg belangrijk voor de leefbaarheid en sociale cohesie. Per kleine kern is het maatwerk, niet elke kleine kern heeft dezelfde basisvoorzieningen nodig. Het gaat uiteindelijk om de som
der delen die een evenwichtig voorzieningennetwerk oplevert.
Dit leidt tot de volgende opgaven:
• Integrale aanpak voor de vitaliteit in de kleine kernen: bevolkingsopbouw, leefbaarheid, economie en woningen.
• Het waarborgen van de eigen identiteit van de kernen.
• De samenleving ruimte bieden voor werk, cultuur, ontmoeting
en eigen initiatief.
• Een goed voorzieningennetwerk, waarbij de voorzieningen
voor alle inwoners bereikbaar zijn.
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Visie

Wij waarborgen de hoge waardering van de inwoners (maar liefst
een 7,9) voor de toekomst door het goede te behouden en met
maatwerk te verbeteren. We willen een gemeente zijn waarin jong
en oud fijn wonen en werken. Een gemeente met een vitale, krachtige én inclusieve samenleving.
We willen de inwoners zoveel mogelijk zelf de regie geven. Daarom
gaan we SAMEN met de inwoners aan de optimale leefbaarheidsbalans voor hun kern (wijk) werken. Dit is maatwerk. Omdat elke
kern uniek is, varieert de leefbaarheidsbalans per kern. In de leefbaarheidsbalans gaan we in ieder geval in op de gewenste bevolkingsopbouw, de noodzakelijke voorzieningen (kern en omgeving), de benodigde woningen (type en hoeveelheid) en de ruimte
voor economische dynamiek.
Elke kern heeft een eigen identiteit waar de inwoners trots op zijn.
Deze eigen ruimtelijke identiteit behouden we. Nieuwe ontwikkelingen borduren voort op deze identiteit. Hiervoor faciliteren en
promoten we actief de verhaallijnen van de Stichtse Vecht, zodat
initiatiefnemers ook goede aanknopingspunten hebben.
Een vitale en krachtige samenleving staat het best in haar kracht
als er ruimte voor eigen initiatief en ontmoeting is. Dit betekent
dat de gemeente de samenleving faciliteert met duidelijke regels
en meer meedenken in de bedoeling van plannen. Denken vanuit
kansen en minder vanuit risico’s.
We willen dat de voorzieningen voor iedereen goed bereikbaar en
toegankelijk zijn. Dit betekent dat we streven naar een volledig
voorzieningennetwerk, waarbij de inwoners uit de kleine kernen
ook gebruik maken van de centra van de grote kernen. We investeren in de centra en bieden hier ondernemersruimte. Kleine kernen
hebben (aanvullend op elkaar) basisvoorzieningen.

Woordenwolk: Prettig wonen in de kernen
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Bij de kleine kernen bouwen we nieuwe passende woningen t.b.v.
de leefbaarheid. Tot 2030 bouwen we circa 1.400 nieuwe woningen bij de kernen. Door nieuwe woningen te bouwen voor de
juiste doelgroepen per kern, ontstaat een gemengde en evenwichtige bevolkingsopbouw, die weer zorgt voor bestaansrecht voor
de voorzieningen. In de kleine kernen bouwen we specifiek voor
jongeren (instromers) en ouderen (doorstromers). Bij nieuwbouw
gaan we voor 30% sociale woningbouw.
De aanwezigheid van groen en landschap is zeer bepalend voor
het woongenot (en klimaatbestendigheid). Wij vinden dat voor
elke inwoner een parkje, natuurgebied of het omliggende landschap bereikbaar moet zijn binnen loop- en/of fietsafstand. We
vergroenen straten, leggen parkjes en groene speelplekken aan en
maken goede, korte verbindingen naar het omliggende landschap.
Daarnaast kan elke inwoner van Stichtse Vecht binnen 10 minuten
fietsen in een groot natuurgebied of aantrekkelijk groen landschap
zijn, waar hij/zij kan fietsen of wandelen.
Ontwikkeling van de wijken
Er staat veel op stapel in de wijken. Veel van onze wijken zijn toe
aan een gedeeltelijke herontwikkeling. We zien ook veel veranderingen: de wijken worden steeds gemengder qua bevolkingsopbouw, er wordt steeds meer gewerkt (‘aan huis’) de openbare
ruimte is aan vervanging toe, we gaan van het gas af, de woningen
moeten beter geïsoleerd worden en we moeten ons voorbereiden
op extremer weer (warmte, droogte en wateroverlast). Het autogebruik is aan het veranderen en er moet meer ruimte voor beweging komen.
Een pragmatische wijkgerichte benadering om deze vraagstukken
aan te pakken is voor de hand liggend. Daarbij is het van belang
dat er daadwerkelijke veranderingskracht ontwikkeld wordt.
Een kracht van onze gemeente is de nabijheid van het groene gebied. Van belang vinden dat die groene gebieden ook bereikbaar
zijn. Tussen Maarssen-Dorp en Maarssenbroek is daartoe een extra fiets/wandelverbinding over het Amsterdam-Rijnkanaal nodig.
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Visie Prettig leven in de kernen
• Samen met de inwoners maken we de optimale leefbaarheidsbalans per kern (wijk).
• De eigen identiteit van elke kern behouden we. Nieuwe initiatieven dragen bij aan de identiteit.
• De samenleving ruimte bieden voor ontmoeting en eigen
initiatief.
• We zorgen voor een volledig voorzieningennetwerk, waarbij de
voorzieningen zo goed mogelijk bereikbaar zijn voor iedereen.
• We bouwen nieuwe passende woningen bij de kleine kernen
t.b.v. de vitaliteit. Dit is maatwerk per kern.
• We bieden ruimte aan werken in de kernen.
• We zetten in op groen in en rondom de kernen. Elke inwoner heeft in de buurt een parkje, natuurgebied of omliggend
landschap.

Opdrachten voor programma’s

Om de Omgevingsvisie te realiseren is het nodig om de volgende opdrachten mee te nemen in de bestaande en nieuwe
programma’s:
• Opdracht Elke kern (wijk) een eigen leefbaarheidsbalans
• Opdracht Ruimte voor eigen initiatief en ontmoeting
• Opdracht Volledig voorzieningennetwerk
• Opdracht Bouwen bij de kleine kernen
• Opdracht Groen in en rondom de kernen
• Opdracht Centrumvisie maken voor Loenen en Kockengen
• Opdracht Handreiking initiatieven met focus op kwaliteit en
identiteit (zie opdrachten Ruimte voor recreatie)
• Programma woningbouwopgave: combinatie van een aantal
opdrachten over woningbouw. Kwantitatief en kwalitatief.
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Omgevingsvisi
O
mgevingsvisiee
Leefomgeving

De inwoners van
Stichtse Vecht geven
hun woonplezier
gemiddeld een 7,9.

7,9

Wat zou je 8
woonplezier
vergroten?

1

Het is fjn wonen in de gemeente Stichtse Vecht. De inwoners
zijn trots op hun kernen met allemaal een eigen karakter.
Ze gebruiken woorden als groen en sfeervol. Deze woorden
komen ook terug als het gaat over de omgeving, met daarin
veel natuur en cultuur. De toeristische trekpleisters de Vecht
en het plassengebied zijn dichtbij en nodigen uit tot recreëren.
De mensen zijn redelijk positief over de voorzieningen in de
buurt. En steden als Utrecht en Amsterdam liggen op steenworp
afstand en zijn goed bereikbaar.

5

Wat ervaar je als
positieve kenmerken?

1

2

Dichtbij
voorzieningen
(o.a. winkels, zorg,
sport, cultuur en
scholen).

Verkeer
Zoals autoluwe kernen en
handhaving op/verlaging
van de maximum snelheid.

2
Groenonderhoud
Meer en beter groenonderhoud
en het minder laten verstenen
van tuinen.

“Het is hier heerlijk wonen. Genoeg
groen en ruimte om te wandelen en
te ontspannen. Mensen kijken nog
om naar elkaar.”
– Inwoner Tienhoven

top

Dichtbij
de natuur.

Uitdaging
Inwoners vinden het belangrijk
dat de kernen hun karakter
en identiteit behouden. Met
daarin aandacht voor een
goede, gezellige sfeer en
sociale verbondenheid. De
dorpen moeten niet opgeslokt
worden door de uitbreiding
van Utrecht en Amsterdam.
Ook vinden ze dat het
toerisme niet de overhand
moet krijgen.

3
Onderhoud
Beter onderhoud
van de buitenruimte,
zoals stoepen, wegen,
fetspaden en tunneltjes.

4
Woningen
Meer (betaalbare) woningen
voor senioren en starters,
maar ook aandacht voor
natuurbehoud.

3

Verbondenheid
met andere
inwoners.

4

Bereikbaarheid.

5

Betaalbaar
wonen.

5
Geluidsoverlast
Tegengaan van geluidsoverlast
door o.a. het verkeer (A2,
N230, N201), hangjongeren,
recreanten en evenementen.

6
Parkeren
Meer parkeerplekken
en beboeten van
foutparkeerders.

7
Afval
Tegengaan van zwerfafval
en uitbreiden van de
openingstijden van de
afvalstations.

8

Infographic: resultaten
inwonersenquête 2020
Thema Leefomgeving

Kansen
De kernen bieden veel kansen voor recreatie en toerisme. Suggesties
van inwoners om de levendigheid te vergroten zijn: meer horeca,
markten en braderieën en een veelzijdiger winkelaanbod.

2

Handhaving
Meer handhaving en toezicht
door de gemeente en politie
op o.a. hondenpoep, drugshandel,
diefstal en vernieling.

Terugkoppeling Omgevingsvisie

Omgevingsvisie
Wonen

“Er moeten nu echt eens starters huur- en koopwoningen
worden gerealiseerd i.p.v. dure kavels en woningen voor yuppen
uit Amsterdam. Nu jagen we alle jongeren ‘t dorp uit!”
– Inwoner Loenen aan de Vecht

Veel inwoners willen meer betaalbare woningen voor starters
en senioren. Terwijl een vergelijkbaar aantal inwoners de open
ruimte en het groen wil behouden en geen voorstander van
bouwen is. De uitdaging voor de gemeente is het vinden van
een balans hierin. Men is kritisch over hoogbouw. De hoge
prijzen van woningen en het versoepelen van bouwregels zijn
verbeterpunten.

6,6

Inwoners van Stichtse Vecht
geven de gezondheid van
hun woonomgeving (o.a.
luchtkwaliteit, geluid en
trillingen) gemiddeld een 6,6.

Balans
Heb je behoefte
aan meer woningen
in jouw kern?

76,1%
Ja

23,9%
Nee

top
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3

Infographic: resultaten
inwonersenquête 2020
Thema Wonen

Voor alleenstaanden.

1
Voor jongeren
en starters.

2

Voor senioren.

4

Waar zou je nieuwe woningen
bouwen binnen de gemeente?

53,9%

32,6%

13,5%

Bij alle kernen
een beetje.

Dichtbij openbaar
vervoer, o.a.
trein- en busstations.

Vooral bij de
grote kernen.

4

Voor gezinnen
met kinderen.

Terugkoppeling Omgevingsvisie
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Omgevingsvisie
Voorzieningen, winkels
& horeca

“Het zou fijn zijn als er wat meer winkels zouden
zijn, een supermarkt, een kapper, een paar extra
andere winkels, waardoor het een écht dorp zou
zijn, en geen openluchtmuseum voor toeristen.”
– Inwoner Vreeland

Leegstand van winkels is in heel de gemeente een punt van
zorg. Inwoners vragen zich ook af of de bestaande winkels
het nog wel gaan redden. Wel is er verschil tussen de zorg van
inwoners uit kleine en grote kernen. Gaat het in kleine kernen
vooral om het behoud van de bakker, slager of buurtsuper, in
de grote kernen willen inwoners juist een meer divers aanbod.

Houden en onderhouden
Inwoners noemen het behouden en onderhouden
van speeltoestellen en sportvoorzieningen als punt
van aandacht. Dat wat er is, moet er blijven en in
goede staat zijn. Ook het schoonhouden van deze
plekken (afval) en handhaven op overlast worden
hierbij genoemd.

Als het gaat om horeca is er geen verschil in wensen. Inwoners
willen graag meer terrassen, bij voorkeur aan een gezellig
dorpsplein. Ook is er behoefte aan restaurants, (bruine) cafés
en kofetentjes.

Waar heb jij
behoefte aan in
jouw kern? top
6

DORPSHUIS

1 (Buurt)winkels.

Infographic: resultaten
inwonersenquête 2020
Thema Voorzieningen, winkels &
horeca

2

Horeca.

3

(Speel)voorzieningen
voor kinderen.

4

Ontmoetingsplekken,
zoals een buurthuis.

5 Cultuur en uitgaan

(o.a. theater, bioscoop
en cultureel centrum).

6

“Er zijn genoeg voorzieningen (bakker, restaurant,
snackbar, scholen) dichtbij. Deze moeten blijven.”
– Inwoner Nigtevecht

10
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Omgevingsvisie
Recreatie & toerisme

“Het is een mooi wandel- en
recreatiegebied met veel groen
en ruimte.”
– Inwoner Oud-Zuilen

De mooie monumentale panden en de waterrijke omgeving
van de gemeente hebben een grote aantrekkingskracht.
Natuurlijk speelt de Vecht met haar vele buitenplaatsen daarbij
een belangrijke rol. Dit biedt volgens inwoners vele kansen
om recreatie en toerisme te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door
uitbreiding van de wandel- en fetspaden, zodat men van de
natuur kan genieten. Er liggen ook kansen voor recreatie op en
langs de Vecht, de plassen en riviertjes: zwemvoorzieningen,
kano- en boottoerisme, strandjes en zeilen.

Nigtevecht

Vreeland
Loenersloot
Loenen aan
de Vecht

Geen uitbreiding
Niet iedereen wil uitbreiding van de recreatieve en toeristische
activiteiten. Het is druk genoeg of al te druk, is de mening van
een grote groep inwoners. Geluidsoverlast op de Vecht en door
evenementen worden hierbij genoemd. Zij vinden het belangrijk
dat de balans tussen leefbaarheid en recreatie bewaakt wordt.

Nieuwer
ter Aa

Nieuwersluis

Breukelen

Tienhoven

Kockengen
Maarssen

“Mijn woonplaats is beter als niet elke motorclub
toertocht, puzzelrit en wielrenner dwars door ons
mooie dorp rijdt met de eerste zonnestralen.”
– Inwoner Kockengen

De mooiste gebieden
om naartoe te gaan
in je vrije tijd

Infographic: resultaten
inwonersenquête 2020
Thema Recreatie & toerisme
12

68

Maarssenbroek

Terugkoppeling Omgevingsvisie

Oud-Zuilen

Sportvoorzieningen.

Foto: Visser aan het Zandpad bij Breukelen
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fotograaf: Willem Mes
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5.5 Ruimte voor recreatie
Wat speelt er?

Het buitengebied van Stichtse Vecht is populair als groen uitloopgebied bij zowel de inwoners uit Utrecht en Amsterdam als de
inwoners uit Stichtse Vecht zelf. Dit brengt kansen met zich mee,
maar ook uitdagingen. Zo neemt de druk op de ruimte toe door
de verstedelijkingsopgaven en de verschillende transities die het
landelijk gebied raken. Door de groeiende bevolking neemt ook de
recreatiedruk nog verder toe.
Bezoekers vanuit de regio komen graag naar Stichtse Vecht vanwege de bijzondere kwaliteiten. De kastelen en buitenplaatsen aan
de rivier de Vecht zijn al vanaf de 17e eeuw nationaal en internationaal beroemd onder de fijnproevers. Samen met de historische
vechtdorpen vormen zij een bijzonder parelsnoer waar we trots op
zijn. Het verhaal van de gouden eeuw, de stelling van Amsterdam
en de Waterlinies geven ons inzicht in ons verleden en de ontwikkeling van de bijzondere ruimtelijke kwaliteiten en diversiteit van
het gebied. We ontlenen hieraan onze identiteit en dragen deze
trots uit.
Het buitengebied herbergt diverse kwaliteiten en kent per gebied
een eigen dynamiek. Het omvangrijke westelijke veenweidegebied
biedt rust, ruimte en pittoreske dorpskernen karakteristiek voor
het Groene Hart. Het open landschap is ook herkenbaar voor de
Boerenvecht in het Noorden en de Oostelijke Vechtplassen in het
oosten. De naastgelegen Bethunepolder herbergt bijzonder natuurwaarden en ligt weer dicht tegen de Maarsseveense Plassen
waar veel mensen uit de regio in de zomer recreëren.
Favoriete trekpleister is de Vecht. Op mooie zomerse dagen is
het erg druk op en langs de Vecht. De inwoners van de (kleinere)
Vechtdorpen ervaren dan overlast. Zij ergeren zich vooral aan gemotoriseerd verkeer (o.a. auto’s en boten). Het agrarische buitengebied wordt amper recreatief benut, terwijl recreatie voor veel
stoppende en omvormende agrariërs een interessant verdienmodel kan zijn. De uitdaging is het reguleren en spreiden van de recreantenstroom. Een belangrijke basis voor recreatie en toerisme
is een aantrekkelijk decor: natuur, landschap en erfgoed. Om dit
decor te behouden is geld nodig.
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De Maarsseveense Plassen zijn een populair recreatiegebied in
de regio. Het biedt ruimte aan een concentratie van dagrecreatieve functies en is één van de drukstbezochte recreatieterreinen
van de Provincie Utrecht met een regionale functie. Ook hier ervaren we een druk op de beschikbare ruimte en werken we samen
in de regio om te voorzien in een eigentijds en passend voorzieningenniveau. Het is belangrijk dat er meer mensen hier, en in
de omgeving, aangenaam kunnen ontspannen en recreëren. De
‘Toekomstvisie Scheendijk’ draagt hier aan bij door de beoogde
duurzame ontwikkeling van dit gebied in beeld te brengen.
Dit leidt tot de volgende opgaven:
• Een goede balans vinden tussen het profijt en de overlast die
we hebben van de recreanten.
• Het goed reguleren en spreiden van de groeiende
recreantenstroom.
• Onze beleefbare historie in het decor van natuur, landschap en
erfgoed blijven benutten. We ontlenen hieraan onze identiteit
en dragen deze trots uit.
• Om het aantrekkelijke decor van natuur, landschap en erfgoed
te behouden is geld en/of andere inzet nodig.
• Het bieden van een eigentijds en passend voorzieningenniveau en een betere ontsluiting bij de Maarsseveense Plassen.
Vanwege het bovenlokale belang doen we dit samen met onze
partners in de regio.

Visie

Recreanten en toeristen vanuit de regio zijn van harte welkom
in Stichtse Vecht. We creëren een goede balans tussen enerzijds
ruimte maken en geven aan recreatie en anderzijds het voorkomen van overlast door recreatie. Zowel de natuur als de omwonenden kunnen overlast ervaren. We willen de overlast op en
langs de Vecht zeker niet verergeren en bij voorkeur verminderen.
Daarom gaan we bijvoorbeeld onze gemeente niet promoten bij
de toeristen in Amsterdam. In deze visie voorzien we in ondernemersruimte en een goede beleving van de uitzonderlijke kwaliteiten van Stichtse Vecht. Dit vraagt om inzet op voldoende banen en
bestedingen van recreanten en toeristen. We creëren meer ruimte
voor recreatie.

Woordenwolk: Ruimte voor recreatie
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We gaan de recreanten beter spreiden over de hele gemeente.
Hiervoor zetten we in op:
• Het aantrekkelijker maken van de hele gemeente met een impuls op Veenweidegebied West.
• Een fijnmazig routenetwerk voor wandelaars en fietsers.
• Sturen door aanbod.
Door de hele gemeente aantrekkelijker te maken voor recreanten,
neemt de druk op de Vechtstreek af en is de groeiende recreantenstroom beter op te vangen. In het Plassengebied vergroten we
de opvangcapaciteit door de Maarsseveense Plassen en omgeving
verder te ontwikkelen. Nabij de Maarsseveense Plassen zien we
graag een versterking van de Groene Poort als uitvalsbasis naar het
Noorderpark, de Loosdrechtse Plassen en de Vecht. We verleiden
de recreanten om Veenweidegebied West te bezoeken en maken
hier meer recreatieruimte. We streven naar een gebied met meer
belevingsmogelijkheden en een grotere opnamecapaciteit voor recreatieve functies. Nieuwe recreatieve mogelijkheden bieden een
kans en verdienmodel aan agrarische en andere ondernemers.
We ontwikkelen een volledig en fijnmazig routenetwerk voor
wandelaars en fietsers, inclusief goede oost-west verbindingen
over en onder de A2, het spoor, het Amsterdam-Rijnkanaal en
de Vecht. Hierdoor zijn de Groene Poorten (zie 5.3) interessant
als beginpunt van een fiets- en/of wandeltocht. Hier stappen recreanten over van de auto op de fiets (of een ander duurzaam
vervoermiddel).
We sturen door middel van het aanbod op de hoeveelheid recreanten in de verschillende hele mooie, maar gevoelige gebieden.
Specifieke aandacht krijgt de Vechtstreek. Door in te zetten op
kleinschalige voorzieningen, wordt er geen massatoerisme aangetrokken. Andere speerpunten voor het toekomstbestendig en
duurzaam ontwikkelen van recreatie en toerisme zijn:
• Individueel bezoek staat voorop. We stimuleren dus geen
groepsbezoeken.
• Focus op bezoekers uit de directe regio. Wel is iedereen
welkom.
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• Faciliteren van doordeweeks zakelijk bezoek als aanvulling op
de pieken in de weekenden.
• Naast dagbezoek ook aandacht voor verblijfsrecreatie.
We hebben een enorme schat aan kwaliteiten in Stichtse Vecht.
Recreatie en toerisme leveren een bijdrage aan deze kwaliteiten
door hierover te vertellen en onze trots uit te dragen. Deze bron
van recreatieve aantrekkingskracht koesteren, behouden en ontwikkelen we. Door te focussen op de kwaliteiten, trekken we de
juiste bezoekers aan en bezoekers dragen zo bij aan de instandhouding en ontwikkeling van aantrekkelijke voorzieningen. We
koesteren het gedeelde belang tussen inwoners, bezoekers en
bedrijven. We hebben hierbij oog voor de diversiteit en kijken telkens naar de passende maat en schaal van ontwikkelingen. De
gemeente zet zich dienstbaar in om de kwaliteiten van erfgoed,
cultuur en natuur te behouden en versterken. Hiervoor is structureel geld nodig.
Duurzame vrijetijdsmobiliteit is uitgangspunt. Recreatief gemotoriseerd verkeer faciliteren we niet. Je kunt overstappen via Groene
Poorten op duurzame vervoersvormen, zoals kano’s, suppen,
elektrische boten, fietsen, steppen en wandelen. We stimuleren
ondernemers om met initiatieven voor duurzame vrijetijdsmobiliteit te komen. Hierdoor dragen we bij aan de vermindering van de
overlast (geluid en drukte) door gemotoriseerd vaar- en autoverkeer. Ook bevorderen we zo de gezondheid.
Er zijn grote kansen voor ondernemers op het gebied van recreatie- en ontspanningseconomie. Stichtse Vecht biedt ondernemersruimte als de ontwikkeling bijdraagt aan de kwaliteiten/
identiteit. Hiervoor gaan we de verhaallijnen van Stichtse Vecht
goed faciliteren, zodat ondernemers hier gemakkelijk op in kunnen springen. Als gemeente maken we dit, waar mogelijk, aantrekkelijker en gemakkelijker. We werken als gemeente samen met
ondernemers, verbeteren onze dienstverlening verder en bieden
ondersteuning bij het netwerken van ondernemers. We denken
actief mee met agrarische ondernemers die willen verbreden t.b.v.
de gewenste landbouwtransitie naar Kringlooplandbouw en duurzaam toerisme.

Tekening: Spreiding recreatie over
de hele gemeente
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Visie Ruimte voor recreatie:
• We zorgen voor een betere spreiding van de recreanten over de
hele gemeente.
• Door te focussen op kwaliteiten trekken we de juiste
bezoekers.
• De recreatieve aantrekkingskracht is toekomstbestendig door
de verschillende identiteiten van Stichtse Vecht te koesteren.
We werken gebiedsgericht en gaan zorgvuldig om met de
waarden.
• We zetten in op duurzame en schone vrijetijdsmobiliteit.
• We bieden ondernemersruimte in de recreatie- en ontspanningseconomie als de ontwikkeling bijdraagt aan de kwaliteiten/identiteit. Hiervoor gaan we de verhaallijnen goed
faciliteren.

Opdrachten voor programma’s

Om de Omgevingsvisie te realiseren is het nodig om de volgende opdrachten mee te nemen in de bestaande en nieuwe
programma’s:
• Opdracht Betere spreiding van recreanten
• Opdracht Handreiking initiatieven met focus op kwaliteit en
identiteit
• Opdracht Faciliteren verhaallijnen
• Opdracht Ondernemerskansen in recreatie- en
ontspanningseconomie

Opdracht Handreiking initiatieven met focus op
kwaliteit en identiteit

De opdracht Handreiking initiatieven met focus op kwaliteit en
identiteit is overkoepelend en betreft in minder of meerdere mate
alle thema’s. Voor de thema’s ruimte voor recreatie, toekomstbestendig vitaal platteland, prettig wonen in de kernen en ruimte
voor verstedelijking is deze opdracht het meest expliciet.
Een intitiatief kan op verschillende manieren bijdragen aan de
kwaliteit en identiteit. Dit kan bijvoorbeeld door in te spelen op
de cultuurhistorische verhaallijnen of door een verdienmodel te
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ontwikkelen voor het behoud en/of de ontwikkeling van algemeen
goed ofwel het aantrekkelijke decor van natuur, landschap en
erfgoed. Veel voorwerk voor deze opdracht is al verricht. In ‘De
kracht van de Stichtse Vecht’ staan de verhaallijnen en kernkwaliteiten goed beschreven. In het ‘Trendlijnenrapport’ is aangegeven
hoe cultuurhistorie en landschap meegenomen moeten worden in
de integrale belangenafweging. Om te inspireren hoe verantwoord
omgegaan kan worden met ons verleden is een beoordelingskader
opgesteld. Deze geeft inzicht in de gebiedseigen waarden en kwaliteiten. Zie hiervoor de matrix in bijlage 1.
De bestaande beleidsnota Waardevol Toerisme wordt (onderdeel
van) een omgevingsprogramma. Bovenstaande opdrachten worden zoveel mogelijk ondergebracht in de bestaande thema’s en
programms’s. Dit zijn:
• Beleefbare kastelen en buitenplaatsen
• Beleefbare waterlinie
• Stimuleren van duurzame vrijetijdsmobiliteit
• Buitenrecreatie
• Unieke kwaliteiten kernen/dorpen

Foto: Fietsers over Kanaaldijk Oost in Breukelen
Fotograaf: Willem Mes
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5.6 Toekomstbestendig vitaal platteland
Wat speelt er?

In het veenweidegebied is de melkveehouderij de belangrijkste
drager en beheerder van het landschap. Qua beeld en beleving
worden de kenmerkende groene weilanden met sloten en koeien
door de meeste mensen hoog gewaardeerd. De agrarische sector
staat echter onder druk. De komende jaren zullen veel agrariërs
gaan stoppen. Dit komt onder andere door de opgaven en verantwoordelijkheden die op het buitengebied en dus de agrarische
sector afkomen. De bodemdaling, de veenoxidatie en de stikstofproblematiek kunnen hebben gevolgen voor het gebruik van de
landbouwgronden (zie ook 5.7). Het Rijk en de Provincie schrijven
een transitie voor om tot kringlooplandbouw te komen. We nodigen agrariërs nadrukkelijk uit om hierop te anticiperen.
Naast landbouw vragen de verstedelijkingsopgaven, de toenemende recreatiedruk, de energietransitie en de urgentie om de
biodiversiteit te verhogen ook om ruimte in het buitengebied. De
agrarische sector staat voor de uitdaging om de bedreigingen om
te buigen in kansen. Een nieuwe balans is nodig voor het platteland. Voorop staat dat we op het platteland een aantrekkelijk
ondernemersklimaat willen bieden. Essentieel daarin zijn goede/nieuwe verdienmodellen voor de (agrarische) ondernemers.
Daarvoor moeten we samenwerken met de inwoners, (agrarische)
ondernemers en organisaties.
Onderdeel van een toekomstbestendig platteland is een kwantitatief en kwalitatief goed natuurnetwerk. In de gemeente Stichtse
Vecht is veel waardevolle natuur aanwezig:
• Natura 2000 gebied: de Oostelijke Vechtplassen
• Natuur Netwerk Nederland: o.a. buitenplaatsen langs
de Vecht, Polder Mijnden, trekgaten bij Scheendijk,
Polderreservaat Kockengen, de Aa, de Nieuwe Wetering, etc.
• Natte parels: gebieden met hoge potentie op het gebied van
waternatuur en -kwaliteit (waterparels)
• Weidevogelkerngebied: westelijk veenweidegebied ten noorden
en westen van Kockengen
• Weidevogelrandzone: westelijk veenweidegebiedten oosten
van Kockengen en rondom Nieuwer Ter Aa.
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Het overgrote deel van het westelijke veenweidegebied is weidevogelgebied. Het oostelijk veenweidegebied / Plassengebied is
grotendeels natuurgebied (Natura 2000 en NNN). Aanvullend
hierop zijn groene contour gebieden (toekomstig NNN) en ecologische verbindingen aangewezen. De door de Provincie Utrecht en
regio gewenste robuuste ecologische verbindingen verbinden het
westelijke en oostelijke veenweidegebied (en Plassengebied). We
gaan invulling geven aan deze robuuste ecologische verbindingen.
Dit leidt tot de volgende opgaven:
• Een nieuwe balans vinden op het platteland, die enerzijds
anticipeert op de bodemdaling, veenoxidatie, waterhuishouding, en stikstofproblematiek en anderzijds op de toenemende
ruimteclaims vanuit de verstedelijkingsopgave, recreatie, duurzame energie en de wens om de biodiversiteit te vergroten.
Essentieel hierin zijn goede en duurzame verdienmodellen.
• Een bijdrage leveren aan de transitie van het platteland in het
hele buitengebied. Het veenweidegebied is hierbij aandachtsgebied. Hierbij nadrukkelijk de samenwerking opzoeken met
de agrariërs, natuurorganisaties, regio, provincie en Rijk.
• Mede invulling geven aan de robuuste ecologische verbindingen uit de provinciale Omgevingsvisie.

Visie

We zetten ons zoveel mogelijk in op een buitengebied met (economisch) gezonde melkveehouderijen. Het buitengebied is divers
en heeft een eigen dynamiek en is voortdurend in beweging. Door
verschillende oorzaken zal het gebruik gedeeltelijk veranderen,
waarbij nieuwe verdienmodellen ontstaan. We zien de volgende
knoppen waaraan gedraaid kan worden om die verandering te
begeleiden:
• Economie en gebruik
• Verbreding in de landbouw
• Een integrale, gebiedsgerichte benadering
Als het gaat om economie en gebruik dan willen we dat er ondernemersruimte is om binnen de landbouw te ontwikkelen en

Kaart: natuur
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om te verbreden. Ontwikkelruimte binnen de landbouw is er als
het omgevingsbeslag van de landbouwproductieprocessen niet
toeneemt. Verdere uitbreiding van de agrarische bedrijven, buiten
de verleende Natuurbeschermingswet-vergunning, is moeilijk. De
stikstofproblematiek zorgt ervoor dat beleid vanuit het Rijk en de
Provincie erop gericht is dat de agrarische bedrijven minder milieuruimte innemen. Met bedrijfsprocessen die minder externe effecten hebben is er meer ondernemersruimte. Professionalisering,
modernisering, innovatie in combinatie met verbreding dragen hier
gezamenlijk aan bij. Bij uitbreiding van een bedrijf zullen melkveehouders intern moeten salderen of stikstofdepositie ruimte van
een ander agrarisch bedrijf moeten overnemen, extern salderen.
Bij die overname speelt stikstof een rol. Hier wordt het landelijk
en provinciaal beleid gevolgd. Als gemeente denken we mee, verbinden we en brengen mogelijkheden in beeld. Ook geven we aan
in welke gebieden het niet wenselijk is dat stikstofruimte van stoppende agrariërs wordt overgekocht. Dit maakt onderdeel uit van
het programma VAB-beleid (Vrijkomde Agrarische Bebouwing).
Landelijk is de belangrijkste trend in de afgelopen decennia schaalvergroting van de hoeveelheid vee. Schaalvergroting kan bij voorkeur alleen wanneer dit past bij de bedrijfsvoering en wanneer in
onbruik geraakte bijgebouwen gesloopt worden. Samen met de
agrariërs willen we kijken hoe we ruimte kunnen geven aan groei
met behoud van de erfstructuur en de landschappelijk waarden.
Hierbij kan ontwikkeling van de landbouw richting natuur-inclusief en kringlooplandbouw tot de mogelijkheden behoren. Daar
horen professionalisering, modernisering en innovatie bij.
In de ‘Perspectiefnota Landbouw’ (2021) worden de volgende
trends gesignaleerd voor de melkveehouderij in Stichtse Vecht:
• Business as usual
• Duurzamer en natuurinclusiever
• Verbreding van activiteiten
• Functieverandering inclusief bedrijfbeëindiginig
Op de kaart hiernaast is aangegeven waar wij als gemeente het
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accent qua landbouw graag willen zien. Voor de Belevingszone
Vecht geldt dat we de meeste kansen zien voor verbreding, aansluitend bij de hoge cultuurhistorische en recreatieve waarden van
dit gebied. Voor het Veenweidegebied West geldt dat we agrariërs willen stimuleren in te zetten op verbreding en duurzamer/
natuurinclusiever. Op deze manier dragen zij bij aan een hogere
recreatieve waarde van dit gebied. Business as usual vraagt in
Veenweidegebied west wel om actie tegen de bodemdaling en
veenoxidatie. Rondom Kockengen wordt al gewerkt met waterinfiltratiesystemen. De landbouwgebieden op de klei hebben dit probleem niet, waardoor zij gemakkelijker op de huidige wijze door
kunnen boeren (Business as usual). Uiteraard binnen het geldende beleid en regelgeving. In en nabij het natura 2000 gebied en
het weidevogelgebied ligt het accent op duurzamer/natuurinclusiever. In en nabij het natura 2000 gebied is het streven dat de
stikstofruimte afneemt. Stikstofruimte van stoppende boeren kan
hier niet overgenomen worden.
Wij zien met name veel kansen voor groei van de economische
omvang van de landbouw in verbreding, over de hele gemeente.
We denken aan hoogwaardige en lokaal verkochte producten, recreatieve en andere functies die toegevoegd worden en groen/
blauwe diensten. (Groen/blauwe diensten zijn bovenwettelijke,
vaak gesubsidieerde activiteiten van grondeigenaren gericht op de
realisatie van maatschappelijke wensen of doelen op het gebied
van natuur, landschap en water.) Hiermee wordt aangesloten op
de visie op recreatie en wordt de gebruikswaarde van het landelijk
gebied voor iedereen groter. Dit wordt momenteel ondersteund
met de mogelijkheden die geboden worden in de bestemmingsplannen. Met toekomstig beleid kijken we of verruiming nodig en
wenselijk is.
Wij zien agrarische bedrijven als individuele ondernemingen die
een individueel bedrijfsmodel ontwikkelen. De economische omvang van een bedrijf ontstaat door combinaties van verschillende
bedrijfsonderdelen en bedrijfsprocessen. Er zijn dus geen generieke verdienmodellen. Wij stimuleren het ondernemerschap door
ruimte te maken voor dat individuele bedrijfsmodel waar wij daar

Kaart: Accent landbouw
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invloed op hebben, en wij nodigen de ondernemers uit om daar
ook op in te spelen. We denken dat dat de meest kansrijke economische groeimogelijkheden in ons gebied in de verbreding zitten.
De bodemdaling en veenoxidatie zijn een serieus probleem in de
veenweidegebieden. Met name in het westelijke veenweidegebied
zijn er grote aanpassingen nodig om de bodemdaling en veenoxidatie te stoppen of te vertragen. Echt duurzame landbouw draagt
hieraan bij. Hiervoor zetten we voorlopig in om via een waterinfiltratiesysteem de bodemdaling te verminderen. Met een waterinfiltratiesysteem is de veenoxidatie en daarmee de bodemdaling
tot ongeveer de helft te verminderen. Belangrijk voordeel van deze
aanpak is dat het toepassen van een waterinfiltratiesysteem nauwelijks effect heeft op de agrarische bedrijfsvoering. Dit geeft ons
én de agrariërs tijd om over de toekomst na te denken. Dergelijke
ingrijpende veranderingen vragen om een integrale en gebiedsgerichte aanpak. Deze problemen spelen niet alleen in Stichtse
Vecht, maar in de hele regio. Daarom zien we een leidende rol
voor de Provincie(s) en sluiten wij graag aan als partner. Voor het
veenweidegebied West willen we samen met de inwoners, organisaties, ondernemers en agrariërs onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een of meerdere integrale, gebiedsgerichte en
toekomstbestendig plannen.
We gaan invulling geven aan de (robuuste) ecologische verbindingszones in Stichtse Vecht, die vanuit de Provincie op kaart zijn
gezet. Bij nieuwe ontwikkelingen anticiperen we op de gewenste
ecologische verbindingen. We werken samen met de verschillende
initiatiefnemers om beetje bij beetje de gewenste natuurverbindingen te realiseren. Hier kijken we ook naar het realiseren van
recreatieve verbindingen.
In de toekomst is er nog 40% van de huidige agrarische bedrijven
over. Naast ruimte voor de agrariërs dient ook nagedacht te worden over vervolgfuncties voor de stoppende agrarische bedrijven.
Wonen, recreatie en natuur zijn de meest voor de hand liggende
opties. Daarbij moet wel goed afgewogen worden wat dit betekent
voor de agrariërs die wel doorgaan. Denk hierbij aan de mogelijkheid om extern te salderen, maar ook aan de transitie naar duur82

zamere en natuurinclusievere landbouw. De agrariërs hebben hier
mogelijk meer ruimte (grond) voor nodig. Behoud van de oude
erfstructuren en het tegen gaan van vertuinen van het landschap
zijn daarbij belangrijk. Bedrijven die niet gelieerd zijn aan het onderhoud van het agrarisch landschap zijn niet gewenst.
Visie Toekomstbestendig vitaal platteland:
• We bieden ontwikkelruimte binnen de agrarische bedrijfsvoering als het omgevingsbeslag (negatieve invloed op het milieu)
niet toeneemt. Dit kan door intern salderen of extern salderen.
Professionalisering, modernisering, innovatie in combinatie
met verbreding dragen hier aan bij.
• De meest kansrijke economische groeimogelijkheden voor de
landbouw zitten in de verbreding en in duurzamer/natuurinclusiever. De gemeente stimuleert en faciliteert waar mogelijk
de agrariërs die willen verbreden en/of duurzamer en natuurinclusiever willen worden.
• We gaan naar een multifunctioneler platteland. Daarbij streven
we naar een gevarieerder, duurzamer/natuurinclusiever en
multifunctioneel landschap met een hogere opvangcapaciteit
voor nevenfuncties en natuur.
• De bodemdaling en veenoxidatie willen we stoppen of vertragen. Voor dit transitieproces is een integrale en gebiedsgerichte aanpak een geschikt middel. Wij zetten de huidige
samenwerking met de agrarische sector, buurtgemeenten en
Provincie voort. Wij vinden dat de Provincie (en/of Rijk) hier
een leidende rol heeft. We winnen tijd door de bodemdaling en
veenoxidatie te vertragen m.b.v. een waterinfiltratiesysteem.
• We onderzoeken samen met de samenleving de mogelijkheden voor een toekomstbestendig, integraal en gebiedsdekkend
plan voor Veenweidegebied West. Dit kunnen ook meerdere
kleine plannen worden. Indien gewenst gaan ook aan de slag
in de andere gebieden.
• We geven mede invulling aan de ecologische verbindingszones uit de provinciale Omgevingsvisie (POVI). De provincie
Utrecht is hiervoor verantwoordelijk.
• We gaan richtlijnen maken voor hoe om te gaan met vrijkomende agrarische bebouwing (VAB’s) en de bijbehorende
stikstofruimte.

Woordenwolk: Toekomstbestendig vitaal platteland
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Opdrachten voor programma’s

Om de Omgevingsvisie te realiseren is het nodig om de volgende opdrachten mee te nemen in de bestaande en nieuwe
programma’s:
• Opdracht Handreiking initiatieven met focus op kwaliteit en
identiteit (zie opdrachten Ruimte voor recreatie)
• Programma Veenweide West: toekomstbestendig, integraal en
gebiedsdekkend plan(nen) voor het westelijk veenweidegebied
• Opdracht ontwikkelruimte versus omgevingsbeslag
• Opdracht Verbreding van de landbouw
• Opdracht andere vormen van landbouw (zie 5.7 en 7.1)
• Opdracht Ecologische en recreatieve verbindingszones
realiseren
• Opdracht direct en eenduidig aanspreekpunt agrarische
bedrijven
• Opdracht Plattelandsraad
• Opdracht VAB-beleid
• Opdracht Promotie agrarische sector
• Opdracht Experimenteerruimte
Bovenstaande opdrachten zijn beschreven in de notitie
‘Opdrachten voor programma’s’.
Voor de onderstaande onderwerpen geldt dat de gemeente
Stichtse Vecht graag meedoet als partner in een grotere gebiedsgerichte aanpak. De gemeente Stichtse Vecht neemt hiervoor niet
het eerste initiatief.
• Gebiedsgerichte aanpak stikstof
• Kavelruil
• Grondbank
• Gebiedsfonds
Gebiedsgerichte aanpak stikstof
De aanpak van het stikstofvraagstuk zal deels gebiedsgericht
plaatsvinden onder regie van de provincie. In die gebiedsgerichte
aanpak kunnen ook andere maatschappelijke opgaven, zoals het
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anticperen op de klimaatverandering, worden meegenomen. Door
samen te werken met de agrariërs kunnen waarschijnlijk de beste
resultaten worden geboekt.
Kavelruil
Melkveehouders in Stichtse Vecht zullen graag extra grond willen
t.b.v. het vergroten, meer grondgebonden of natuurinclusiever maken van hun melkveehouderij. Geregisseerde kavelruil, ook over
de gemeentegrenzen heen, kan helpen om de landbouwstructuur
te verbeteren. Ook hier zien wij een rol voor de provincie of regio.
Grondbank
In heel Nederland ontstaan initiatieven waarbij niet-agrariërs investeren in boerenland. Reden hiervoor is zorg en betrokkenheid
van veel burgers voor het landschap en hun leefomgeving. Naast
private grondbanken zijn er ook publieke grondbanken. Aan het
verpachten van de gronden zitten dan voorwaarden verbonden
waaraan de pachter moet voldoen. Stichtse Vecht particpeert
graag als de provincie Utrecht een grondbank start.
Gebiedsfonds
De gemeente participeert graag in een gebiedsgericht fonds vanuit de regio, provincie of ander samenwerkingsverband.

Omgevingsvisie
Natuur & landbouw
Inwoners van Stichtse Vecht zijn trots op de natuur in hun
gemeente. Ze vinden het belangrijk dat deze behouden blijft
en dat woningbouw beperkt wordt. Anderen vinden vooral een
goede balans belangrijk tussen natuur enerzijds en bijvoorbeeld
de bouw van woningen of aanleg van zonnevelden anderzijds.

78%

De inwoners van Stichtse Vecht
vinden dat er voldoende natuur
is in hun woonomgeving.

Stellingen
Ben je het ermee eens?
(ja/nee)

Landbouw
Er wordt verschillend gedacht over
landbouw. Een deel van de inwoners
is voorstander van kleinere boerenbedrijven en vindt dat de landbouwsector
biologischer en duurzamer moet gaan
werken. Andere inwoners zien kansen
om een deel van de landbouwgrond te
gebruiken als bijvoorbeeld natuurgebied
of voor de aanleg van zonnevelden. Er
is ook een groep inwoners die geen
noodzaak ziet tot verandering. Een
ruime meerderheid van de inwoners
vindt dat de gemeente een belangrijke
rol speelt op dit terrein.

“Stichtse Vecht heeft een mooi,
divers landschap dat behouden
moet worden, d.w.z. weidelandschap
en karakteristieke Vecht.”
– Inwoner Breukelen

Wat voor landbouw past er in
de toekomst van Stichtse Vecht?

94,9%

Ja, de bestaande natuur moeten
we in ieder geval behouden.

72,2%

Ja, groen in mijn kern
is belangrijker dan veel
parkeerruimte.

Meer groen
Het aanleggen van nieuw groen wordt vaak genoemd
door inwoners. Het gaat hierbij om het planten van
meer bomen en bloemen en het aanleggen van
plantsoenen. Dit is goed voor insecten en vogels.
Om het groene karakter van kernen te behouden,
pleiten inwoners voor een belasting of verbod op het
volledig betegelen van tuinen.

Infographic:
resultaten inwonersenquête 2020
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35%

Kleine(re) agrarische
bedrijven die zich
richten op de regionale
en nationale markt.

61,8%

Ja, ruimte voor natuur
is belangrijker dan
ruimte voor landbouw.

25%

Een combinatie van
voedselproductie en andere
functies, zoals recreatie,
horeca, winkel, etc.

15,6%

Ja, natuur moet
altijd toegankelijk
zijn voor recreanten.
Ook als dit de natuur
schaadt.

10%

28%

Kringlooplandbouw:
waarbij mest van het
vee teruggaat naar de
plek waar hun voer
groeide, om daar weer
te dienen als voeding
voor nieuwe gewassen.

2%

Grote agrarische
bedrijven die aan Europa
vlees en zuivel leveren.

Waterlandbouw (vis, algen,
rijst, etc.) in een deel van de
huidige veenweidegebieden.

Terugkoppeling Omgevingsvisie
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5.7 Werken aan klimaatverandering
Wat speelt er?

Het klimaat verandert wereldwijd, veroorzaakt door de uitstoot
van koolstofdioxide en andere broeikasgassen. Ook in Stichtse
Vecht ervaren we veranderingen en zien we dat het weer extremer
is en nog extremer wordt in de toekomst. We krijgen te maken met
meer regenval en extreme buien, langere perioden van droogte en
meer hittegolven. Ook stijgt het risico op overstromingen door
grotere rivierafvoeren. Om onze omgeving nu en in de toekomst
leefbaar en aangenaam te houden, werken we via twee sporen aan
klimaatverandering:
• We passen ons aan aan de gevolgen van klimaatverandering
(klimaatadaptatie).
• We beperken verdere klimaatverandering door minder broeikasgassen uit te stoten (klimaatmitigatie).
Aanpassen aan het veranderende klimaat vraagt om (veelal ruimtelijke) maatregelen. Weersextremen veroorzaken wateroverlast,
droogte, hittestress en een grotere kans op overstromingen. We
zullen onze systemen en ruimtelijke inrichting hierop moeten
aanpassen. We hebben meer ruimte voor water en groen nodig.
Hierdoor kunnen we:
• meer waterberging creëren, waardoor we minder wateroverlast
krijgen;
• het grondwater aanvullen, waardoor we beter bestand zijn
tegen droge perioden;
• meer bomen laten groeien, die zorgen voor schaduw en verkoeling tijdens hete perioden.
De opwarming van de aarde kunnen we beperken door minder
broeikasgassen uit te stoten. Naast het stoppen/vertragen van de
veenoxidatie met de bijbehorende CO2 uitstoot, is een ingrijpende
verandering in ons energiegebruik nodig. Vermindering van het
energiegebruik, maar ook het duurzaam opwekken is nodig. Als
land hebben we de ambitie bepaald om in 2030 35 TWh (terawattuur) elektriciteit duurzaam op land op te wekken. Op regionaal niveau onderzoeken we hoeveel we hier als regio aan gaan bijdragen
(RES: 1,8 TWh in 2030). Stichtse Vecht heeft de lokale opgave voor
het opwekken van duurzame energie vastgesteld op minimaal 0,1
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TWh in 2030 en minimaal 0,2 TWh in 2040. De focus ligt hierbij in
de nabije toekomst op zonne-energie. Daarnaast hebben we nog
een besparingsopgave en een warmteopgave.
Bodemdaling door zetting en veenoxidatie speelt in het veenweidegebied al sinds de 12e eeuw. Bij zetting daalt de bodem onder
het eigen of erbovenop geplaatste gewicht. Dit speelt bij wegen en
gebouwen en dus vooral in de kernen. Zetting wordt niet veroorzaakt door klimaatverandering, maar kan wel worden verergerd
door droogte. Als veen, door een dalende grondwaterstand, aan
de buitenlucht wordt blootgesteld, verbrandt of verdampt het langzaam. Dat heet oxideren. Door klimaatverandering zullen er vaker
en langer drogere perioden voorkomen waardoor de grondwaterstand daalt en er meer veenoxidatie plaatsvindt. Door veenoxidatie komt het broeikasgas koolstofdioxide vrij, wat bijdraagt aan
verdere klimaatverandering. We moeten oplossingen bedenken
hoe we samen met de onze inwoners, agrarische ondernemers
en organisaties kunnen werken aan een toekomstbestendig veenweidegebied. Daarbij zal naast een goed verdienmodel voor de
agrariërs ook een oplossing gevonden moeten worden voor het
stoppen/vertragen van veenoxidatie.
Het is ook belangrijk om bodemdaling door zetting te voorkomen.
Dat verkleint de kans op wateroverlast doordat wegen minder snel
zakken en de berging in de watergangen vermindert. Daarnaast
hoeven de wegen dan minder vaak opgehoogd te worden. Het regelmatig ophogen van de wegen is een grote kostenpost voor de
gemeente (en dus de maatschappij).
Dit resulteert in de volgende opgaven:
• Aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering en hier
ruimte voor zoeken.
• Stoppen/vertragen bodemdaling: veenoxidatie in veenweidegebied en zetting in de kernen.
• Minder broeikasgassen uitstoten door: minder veenoxodatie,
minder energieverbruik en opwekken van duurzame energie.

Omgevingsvisie
Duurzaamheid & milieu

Ervaar je overlast
van extreem weer
of bodemdaling?

Dat het klimaat verandert en we daar rekening mee moeten
houden, wordt door vrijwel iedereen gezien. Inwoners noemen
het tegengaan van de efecten van die verandering, onder
meer door het verminderen van fjnstof en CO2-uitstoot en
de verduurzaming van de landbouw. Ook bodemdaling en het
onder controle houden van het grondwaterpeil staan op het
lijstje van problemen. Hoe we met elkaar het milieu leefbaar
kunnen houden, levert verdeeldheid op. De gemeente zal met
duidelijk beleid moeten komen hoe ze dit samen met inwoners
en ondernemers wil aanpakken. Dit geldt niet alleen voor
klimaatverandering, maar ook voor verduurzaming van
Stichtse Vecht.

Stellingen
Ben je het ermee eens?
(ja/nee)
93,7%

87,6%

Ja, het weer is de afgelopen
jaren veranderd.

Ja, er zijn maatregelen
nodig om de gevolgen van
extreem weer te beperken.

20%
Geen overlast

80%
Overlast

top

4

1

2

3

4

Planten en bomen
drogen uit.

Eigen woning
wordt erg warm.

Openbare
ruimte is aan
het verzakken.

Straat minder goed
begaanbaar na regen.

“Er zou meer aan duurzaamheid gedaan
moeten worden, zoals lantaarnpalen op
zonne-energie, meer zonnepanelen op
daken of meer groen rondom scholen.”
– Inwoner Maarssen

Maatregelen
Inwoners stellen maatregelen voor om de
gevolgen van de klimaatverandering tegen te
gaan. Bijvoorbeeld het stimuleren van groenere
tuinen voor de waterafvoer en de aanleg van groene
daken. In het verlengde van deze oplossingen doen
inwoners ook suggesties voor verduurzaming.
Denk aan het plaatsen van zonnepanelen en
meer laadpalen voor elektrische auto’s.

50,8%
72,2%
Ja, ik maak mij
zorgen over de
klimaatverandering.

79,5%

Ja, mijn buurt blijft ook
zonder aanpassingen in
de toekomst aangenaam.

Ja, gebieden met grote
bodemdaling zijn geen
geschikte locaties om
te bouwen.

Infographic:
resultaten inwonersenquête 2020
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Visie

We werken aan klimaatverandering via twee sporen:
1. Klimaatadaptatie: het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering op de thema’s wateroverlast, droogte, hitte en
overstromingen. We werken aan een groener en klimaatbestendiger Stichtse Vecht.
2. Klimaatmitigatie: het beperken van klimaatverandering door de
uitstoot van broeikasgassen te verminderen.
1. Klimaatadaptatie
Klimaatverandering vergroot de kans op: wateroverlast door hevige regenbuien, langere periodes van droogte, hittestress en overstromingen. Om de overlast en schade te beperken zijn ruimtelijke maatregelen én brede bewustwording nodig. Klimaatadaptatie
vraagt om een lange adem en continuïteit in beleid. Daarvoor is
draagvlak nodig. 87,6% van de inwoners vindt dat er maatregelen
nodig zijn.
Bij hevige regenbuien komt water op straat te staan. Dit kan noodzakelijk zijn om grote overlast in woningen te voorkomen. Dat is
niet te voorkomen en moeten we accepteren. Wel proberen we
om ernstige overlast te beperken en schade aan bijvoorbeeld woningen en vitale en kwetsbare functies te voorkomen. Ook blijven hoofd- en ontsluitingswegen zo veel mogelijk begaanbaar.
Geplande werkzaamheden, zoals nieuwbouwplannen en onderhoudscycli van bijvoorbeeld infrastructuur, riolering, groen en gebouwen, benutten we zoveel mogelijk benut om een klimaatbestendige inrichting te realiseren.
We gaan meer ruimte creëren voor water, bomen en groen in en
nabij de kernen en op werklocaties. Hiermee houden we regenwater langer vast volgens de trits: vasthouden-bergen-afvoeren en
zorgen we voor schaduw en verkoeling in hete zomers. Wanneer
het regenwater wordt afgevoerd, gebeurt dat zoveel mogelijk gescheiden van het vuilwater. We stimuleren inwoners en bedrijven ook om hun eigen terrein groener te maken en regenwater af
te koppelen van de riolering. Meer ruimte voor water, bomen en
groen gaat ook hittestress tegen. Hittestress speelt in het stedelijk
gebied van Maarssenbroek.
We nemen de natuur mee in onze plannen en kiezen voor ‘natuurinclusief bouwen’. Dat betekent dat we bewust ruimte creëren
voor de natuur in de groenstructuur (bijvoorbeeld door planten
te gebruiken die als voedselbron voor dieren dienen) en in ge88

bouwen (bijvoorbeeld door schuil- en nestelgelegenheden in het
gebouw te integreren). Daarnaast willen we ook de aanwezigheid,
gezondheid en het welzijn van dieren in onze openbare ruimte
beschermen en waar nodig bevorderen. Op die manier kunnen we
de natuurbeleving van mensen in hun woonomgeving versterken.
Samen met het waterschap en hoogheemraadschap gaan we inzetten op de ontwikkeling van een robuust en toekomstbestendig
bodem- en watersysteem. Onderdeel hiervan is het verbeteren van
de waterkwaliteit. Dit is belangrijk voor de natuur en de landbouw,
maar komt ook ten goede aan andere functies zoals recreatie, wonen en werken. De manier waarop de omgeving gebruikt wordt,
heeft zijn weerslag op de waterkwaliteit en -kwantiteit. Ook wordt
er ook gekeken naar meer biodiversiteit.
Bij nieuwe ontwikkelingen is een robuust en toekomstbestendig
bodem- en watersysteem uitgangspunt voor hoe je ontwikkelt en
waar je ontwikkelt. Technische oplossingen kunnen oplossingen
bieden om op, vanuit bodem en water gezien, onlogische plaatsen
toch te ontwikkelen. Het bodem- en watersysteem is gemeente
overschrijdend. Daarom werken we goed samen met waterschappen, buurgemeenten en andere partijen in de regio. Hier wordt
onder andere gekeken naar meerlaagse veiligheid van de dijken.
Daarnaast willen we de gevolgen van droogte beperken en daarmee versnelde veenoxidatie en zetting ten gevolge van droogte
verminderen.
We hebben samen de verantwoordelijkheid om een oplossing
te zoeken voor het op zijn minst vertragen van de bodemdaling
en de daarmee samenhangende veenoxidatie en zetting. Op de
lange termijn is het (steeds verder) verlagen van het waterpeil (in
natte perioden) niet houdbaar in het veenweidegebied. Het waterpeil moet naar een duurzaam niveau. Hiervoor zijn verschillende
oplossingen: een waterinfiltratiesysteem, peilfixatie, permanente
inundatie en optoppen (en afgraven). We willen graag samen
met de agrariërs een toekomstbestendig en gebiedsdekkend plan
maken voor het westelijk veenweidegebied. Dit vraagt om een integrale aanpak en ruimte om te experimenteren. We zoeken een
goede balans tussen vernatten en haalbare verdienmodellen. Met
het toepassen van een waterinfiltratiesysteem zijn al ervaringen
opgedaan. (zie 5.6)

Woordenwolk: Werken aan klimaatverandering
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2. Klimaatmitigatie: de energietransitie
We staan voor een ingrijpende energietransitie. Het Nationaal
Klimaatakkoord geeft richting met een beoogde CO2-reductie van
49% in 2030 t.o.v. 1990. We willen in 2040, uiterlijk 2050, alleen
nog maar duurzaam opgewekte energie gebruiken. Om een groener
en klimaatbestendiger Stichtse Vecht te worden, werken we naast
duurzame energieopwekking aan energiebesparing, duurzame mobiliteit, warmtetransitie (aardgasvrij) en klimaatadaptatie. We beperken ons ruimtegebruik door nieuwe functies slim te combineren.
We zoeken bij het opwekken van duurzame energie zoveel mogelijk
naar een combinatie van functies en/of maatregelen om de natuur-,
landschaps- en cultuurhistorische waarden te verbeteren evenals de
recreatieve beleving.
Uitgangspunten bij de energietransitie:
• We richten ons op vermindering van de energievraag, ofwel energiebesparing. Hoe meer we besparen hoe minder we (grootschalig) hoeven op te wekken èn op het zoveel mogelijk duurzaam
opwekken van de energie die we gebruiken.
• De duurzame energie die we opwekken met grootschalige (zonne)energie is onder voorbehoud van een goede landschappelijke
inpassing, bijdrage aan lokaal eigendom, wederkerigheid en
realisatiemogelijkheden
• De energietransitie is een gezamenlijke opgave. De gemeente is
één van de partijen. Voor grootschalige opwekking en de warmtetransitie hebben wij een regierol. Veel initiatieven voor besparing en opwekking komen van de doelgroepen zelf. Waar mogelijk en waar nodig zullen wij faciliterend optreden.
We dragen bij aan de energiedoelstelling van de regio Utrecht door
binnen Stichtse Vecht in 2030 minimaal 0,1 TWh duurzame elektriciteit op te wekken en in 2040 in totaal minimaal 0,2 TWh . Dit is onder voorbehoud van een goede landschappelijke inpassing, bijdrage
aan lokaal eigendom, wederkerigheid en realisatiemogelijkheden.
De focus ligt hierbij in de nabije toekomst op zonne-energie. Dit is
zowel zon op daken en gevels als zon op land. We realiseren zoveel
mogelijk zon op daken en gevels door inwoners, agrariërs en bedrijven te stimuleren zonnepanelen op hun daken en gevels te leggen.
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Voor grondgebonden zonne-energie hebben we de voorkeursvolgorde vastgelegd in het beleidskader zonnevelden.
1. Ja: Zon op daken en gevels en onbenutte terreinen
2. Ja, mits: Zon op land in de groene en oranje gebieden
3. Nee, tenzij: Zon op land in de rode gebieden
4. Nee: de donkerrode gebieden.
De bijbehorende kansenkaart zonnevelden is hiernaast weergegeven. Zonnevelden zijn het meest kansrijk in de groene gebieden,
daarna in de oranje gebieden en tot slot in de lichtrode gebieden.
en daarna in de oranje gebieden. De rode gebieden zijn uitgesloten voor zonnevelden omdat het hier sprake is van Natura2000. De
kansenkaart is een richtsnoer. Zonnevelden zijn niet overal en niet
overal evenveel mogelijk. Voorwaarden worden gesteld aan aanvragen om de waarden te beschermen. Daadwerkelijke kansrijkheid en
inpassing vindt plaats per initiatief op een specifieke locatie.
Dit betekent dat we met name kansen voor zonnevelden zien in
deelgebied de Snelle Vecht en in de landbouwgebieden op klei ten
westen van de Vecht (deelgebied Langzame Vecht). Zonnevelden
kunnen een (aanvullend) verdienmodel voor stoppende en doorgaande agrariërs vormen. Uit de Plattelandsvisie blijkt dat de agrariërs bereid zijn te investeren in duurzame energie als dat de primaire
functie (landbouw) niet beperkt. Zonnepanelen op staldaken, kleine
windmolens (tot 15 meter ashoogte) of grote windturbines (passen
niet binnen beleid) hebben geen negatief effect op de agrarische
bedrijfsvoering. Verruiming van de netwerkcapaciteit is hierbij wel
cruciaal.
Alleen zonne-energie is niet toereikend is voor de lange termijn
doelstelling. Daarom zetten we ook in op andere vormen van duurzame energie, zoals aquathermie, geothermie, etc. Daarvoor doen
we eerst goed onderzoek (en pilots). We spelen in op nieuwe technologieën. Ook gaan we in gesprek met de buurgemeenten en waar
mogelijk werken we samen. Wij willen voorkomen dat onze inwoners alleen de lasten hebben en niet de lusten.

Kansenkaart zonnevelden
15 dec 2020 vastgesteld voor de gemeenteraad
(bron: gemeente Stichtse Vecht)
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Visie werken aan klimaatverandering
Klimaatadaptatie
• Bewustwording van de ruimtelijke impact van reageren op de
klimaatverandering.
• Meer ruimte voor groen en water t.b.v. verkoeling, water vasthouden en bergen.
• Robuust en toekomstbestendig bodem- en watersysteem leidend
bij ontwikkelingen.
• De bodemdaling en veenoxidatie stoppen/vertragen in
veenweidegebied.
Klimaatmitigatie
• Klimaatbestendiger Stichtse Vecht door slim ruimtegebruik,
duurzame mobiliteit, minder veenoxidatie, energiebesparing,
warmtetransitie (aardgasvrij) en de opwek van zonne-energie.
• Er wordt binnen Stichtse Vecht minimaal 0,1 TWh duurzame
energie opgewekt voor 2030 en minimaal 0,21 TWh voor 2040.
De focus ligt in de nabije toekomst op zonne-energie. Hierbij
hanteren we onze voorkeursvolgorde.
• Voor de lange termijn zetten we ook in op andere vormen van
duurzame energie. Daarvoor doen we eerst onderzoek (en pilots). We bespreken met de buurgemeenten hun energieplannen
en werken waar mogelijk samen.

Opdrachten voor programma’s

Om de Omgevingsvisie te realiseren is het nodig om de volgende
opdrachten mee te nemen in de bestaande en nieuwe programma’s:
• Opdracht Bewustwording reageren op klimaatverandering
• Opdracht Meer ruimte voor water en groen
• Opdracht Bodem- en watergeschiktheid voor ontwikkelingen. Hierin meenemen: actualisatie bodemkwaliteitskaart en
bodembeheerplan
• Opdracht andere vormen van landbouw (zie 5.6 en 7.1)
• Opdracht Integraal en toekomstbestendig plan Veenweide West
(zie 5.6)
• Opdracht Opwek duurzame energie
• Opdracht Uitvoeringsplan zonnevelden (gereed 2021)
• Opdracht Warmtetransitievisie (gereed 2021) Vervolgens per wijk
of buurt concreet maken in wijkuitvoeringsplannen.
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Schets uitleg ontstaan bodemdaling en veenoxidatie en mogelijke oplossingen
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Geschiktheid ondergrond voor bouwen (bron: gemeente Stichtse Vecht)

Inschatting bodemdalingsgevoeligheid (bron: provincie Utrecht)

Stedelijk hitte eiland effect
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6. Gebieden
De visie op thema’s is generiek en geldt voor de hele gemeente. Wel kan een thema in het
ene gebied meer impact hebben dan in het andere gebied. We hebben per gebied de visie
ingekleurd en genuanceerd. We hebben de opgaven, de verantwoordelijkheden en de input
vanuit de samenleving vertaald naar ruimtelijke keuzes voor de volgende gebieden:
1. Veenweide West
2. Snelle Vecht
3. Langzame Vecht
4. Veenweide Oost/Plassengebied
5. De drie grote kernen
Binnen deze 5 gebieden hebben we subgebieden bepaald, waarvoor we verschillende doelen
nastreven. Dit heeft geleid tot een puzzel van verschillende gebieden die gezamenlijk de
gemeente Stichtse Vecht vormen. De visiekaart ‘Kerngezond leven in een stedelijke regio’
biedt het integrale toekomstbeeld voor al deze gebieden en de ruimtelijke keuzes de we
maken. In de volgende paragraaf lichten we de vijf hoofdgebieden toe. Voor de meeste gebieden hebben we al een duidelijk beeld. Bij Veenweide West en Oost geven we een eerste
richting. De komend ejaren gaan we deze met elkaar verder uitwerken.
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Foto: Historische brug over de Vecht
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Bewustwording ruimtelijke impact klimaatverandering

Kaart: Integrale visie
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Bewustwording ruimtelijke impact klimaatverandering

Kaart: Integrale visie
stedelijke ontwikkeling
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6.1 Veenweide West
Wat speelt er?

ven en belangenbehartigers van het gebied. Dit pakken we op in
Door maatschappelijke ontwikkelingen zoals klimaatverandering, de opdracht Integraal, toekomstbestendig en gebiedsdekkend plan
waterkwaliteit en bodemdaling verwachten we in de toekomst ver- Veenweide West (zie ook 5.6).
anderingen. Een landschap met meer biodiversiteit, meer belevingsmogelijkheden en verrassingen. Dit landschap heeft, naast de Opdrachten voor programma’s
agrarische bedrijfsvoering, ruimte voor recreatieve functies en an- • Programma Veenweide West: toekomstbestendig, integraal en
dere functies. Het gebied Veenweide West is een uniek waardevol
gebiedsdekkend plan(nen) voor het westelijk veenweidegebied.
cultuurlandschap, waar ruimte is voor agrarische bedrijfsvoering,
De meeste opdrachten bij het thema toekomstbestendig vitaal
landbouw en natuur, wonen en recreatie. Hierbij hoort een nieuwe
platteland worden hierin specifiek voor dit gebied meegenomen.
governance als koepel voor behoud en versterking van het unieke • Opdracht Handreiking initiatieven met focus op kwaliteit en
copelandschap.
identiteit (zie opdrachten Ruimte voor recreatie)
• Robuust en toekomstbestendig bodem- en watersysteem leidend
Om dit mogelijk te maken komt er meer ruimte voor functieveranbij ontwikkelingen.
deringen. Met name voor (agrarische) bedrijven die zich richten op • De bodemdaling en veenoxidatie stoppen/vertragen in
lokale voedselkringlopen en die direct gericht zijn op de consument.
veenweidegebied
Daarnaast zullen we beleidsruimte maken voor bedrijven die zich • Opdracht Betere spreiding van recreanten
op een breed scala aan recreatieve en maatschappelijke functies • Opdracht Ondernemerskansen in recreatie- en
richten. Daarbij kan de landbouw of het landschap beleefbaar een
ontspanningseconomie
onderdeel van het bedrijfsconcept zijn. We willen dat de functieverandering zoveel mogelijk past bij het unieke copelandschap.
In een deel van dit gebied, met name in de noord-west hoek, zakt
de bodem sneller dan in de overige gebieden. Het stabiliseren van
de bodem hier is een ingewikkeld vraagstuk dat nauwelijks op bedrijfsniveau is aan te pakken. Op bedrijfs- en polderniveau wordt dit
reeds aangepakt. De komende jaren blijven we samen met elkaar
zoeken naar oplossingen.
Een deel van dit gebied ligt binnen een straal van ongeveer 4 kilometer vanaf station Breukelen. 4 kilometer wordt gezien als de ‘langzaamverkeerszone’ (fietsen) rond een station. Dat is voor de langere
termijn en na 2030 een deel van het onderzoeksgebied voor verdere
verstedelijking van de regio.

Visie

De komende jaren zal de visie op het (veen)weidegebied nader
uitgewerkt worden. Dit doen we samen met de inwoners, bedrij-
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6.2 Snelle Vecht
Wat speelt er?

Samen met de regio en provincie is bepaald dat grote aantallen woningen het beste bij binnenstedelijke, bestaande OV-knooppunten
kunnen worden ontwikkeld. Daarom bouwen we al zo’n 3000 woningen in Maarssenbroek (Planetenbaan, Haagstede en Bisonspoor).
Voor de langere termijn is OV-knooppunt Breukelen in beeld.

gezondheid is het uitgangspunt, maar wat nog net toelaatbaar is.
Dit leidt tot de volgende opgave: Negatieve gezondheidseffecten
van de grote infrabundel en de Zuilense Ring zoveel mogelijk beperken/oplossen. Hierbij spelen de aspecten luchtkwaliteit, geluid en
externe veiligheid.

In het stedelijk gebied van Maarssenbroek en Maarssen-Dorp komt
De grote infrabundel met de A2, het spoor, het Amsterdam-Rijnkanaal hittestress voor als gevolg van een grote mate van bebouwd en verzorgt naast een goede bereikbaarheid ook voor een minder gezond hard oppervlak.
leefmilieu in de buurt van deze infrabundel. Inwoners geven aan
dat zij de meest stedelijke gebieden in de nabijheid van deze grote Visie
infrabundel en/of de Zuilense Ring (ringweg Utrecht) als ongezond We maken van de nood een deugd. De zone langs de A2 is zonder
zien. De luchtverontreiniging, de geluidsoverlast en het transport ingrijpende maatregelen voor de luchtkwaliteit en het geluid niet
van gevaarlijke stoffen zijn hier van invloed op. De geldende normen aantrekkelijk/gezond om te wonen. Op een aantal hoog-dynamische
zoeken de grens op m.b.t. gezondheid. Niet een zo goed mogelijke locaties waar de verschillende verkeersmodaliteiten bij elkaar komen
is het toch aantrekkelijk om ingrijpende maatregelen te nemen om
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Foto: station Breukelen, fotograaf Willem Mes
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deze locaties ook op het gebied van gezond wonen aantrekkelijk te • door nieuwe woningen verder van de vervuilende infrabundel te
maken. We zien hiervoor kansen rondom stationsgebied Breukelen.
bouwen (buiten de roetbundel)
• door de infrabundel minder of niet vervuilend te maken (heeft de
Voor de laag-dynamische delen versterken we de huidige functie
gemeente weinig invloed op)
van het visitekaartje van het Groene Hart en daarmee ook Stichtse • door de manier van bouwen aan te passen: gezondheid-inclusief
Vecht. Automobilisten en vrachtwagenchauffeurs genieten van het
bouwen
groene landschap en worden verleid om hier een keer te komen re- • door meer ruimte voor groen te maken
creëren of een bezoek te brengen aan de bedrijven met een prach- We creëren hierbij win-win situaties. Denk bijvoorbeeld aan een matige zichtlocatie.
nier van bouwen voor een wijk, waarbij de (groene) buitenmuur geluid en fijnstof absorbeert.
Belevingszone: snelwegpanorama
Bij een gezonde leefomgeving hoort dat we voldoen aan de streefVanaf de A2 geniet je hier van het weidse uitzicht. Hier heeft de waarden op het gebied van geluid en luchtkwaliteit die de WHO
snelweg nog geen geluidsschermen en ervaar je de ruimte tussen stelt. Middelen daarvoor zijn bijvoorbeeld geluidluwe gevels en geUtrecht en Amsterdam. Hier zie je groene grasvelden met koeien en luidluwe buitenruimte waardoor inwoners kunnen ontsnappen aan
sloten. De oude molen maakt de beleving compleet. Deze beleving hoge geluidsbelasting. Deelname aan het Schone Lucht Akkoord
is een visitekaartje van de Snelle Vecht. Dit gebied heeft minder last (SLA) is een onderdeel van het beleid.
van bodemdaling omdat er klei in de bodem zit.
Goed onderzoek naar ontwikkelingsmogelijkheden rondom knoopAandachtsgebied gezondheid
punt Breukelen
De gebieden vlak langs de grote infrabundel en de Zuilense Ring We nemen de tijd om de verschillende ontwikkelingsmogelijkheden
hebben een ongezond leefmilieu en zijn daardoor minder geschikt rondom knooppunt Breukelen goed te onderzoeken. Voor het planvoor nieuwe woningen. Er zijn verschillende opties voor nieuwe wo- gebied van de knoopontwikkeling gaan we uit van een reikwijdte van
ningen: verder weg bouwen, de infrabundel minder vervuilend ma- de genoemde 4 kilometer. Dan is het station in 20 minuten fietsen
ken (hier hebben we weinig invloed op) of aangepast bouwen. De bereikbaar. Dit betekent nog niet dat we voor alle functies binnen
laatste optie moet dan wel een zo gezond mogelijke leefomgeving deze straal gaan kijken. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek
creëren door maatregelen te nemen voor een goede luchtkwaliteit, is het optimaal benutten van het stationsgebied door dit gebied te
geen/weinig geluidsoverlast, veilige vluchtwegen in geval van cala- transformeren naar een woon-werkgebied. We onderzoeken op bamiteiten, schone en veilige bodem en water.
sis van verschillende modellen hoeveel nieuwe woningen en bedrijven mogelijk zijn in dit gebied. Op het gebied van werken zien we
Nieuwe leefomgeving nabij OV-knooppunt Breukelen
mogelijkheden voor verplaatsing van niet courante kantoren naar
We gaan kijken dat we na 2040 een groot aantal nieuwe woningen knooppunt Breukelen. Hierbij creëren we ontwikkelruimte door benabij OV-knooppunt Breukelen kunnen realiseren op locaties waar staande functies efficiënter en in hogere dichtheid te ordenen en
we een zo gezond mogelijke leefomgeving kunnen garanderen. door P&R-voorzieningen en de stationsomgeving anders te gebruiDaarbij doen we geen concessies aan de goede bereikbaarheid. Juist ken en in te richten.
het feit dat veel verkeersmodaliteiten hier samenkomen is een reden
om hier te willen wonen en werken. Een goede leefomgeving garanderen kan o.a. op de volgende manieren:
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Breukelen is ook een groene poort. Door de aanwezigheid van de
snelweg en het station en de ligging nabij het westelijk veenweidegebied en de Vecht heeft het een bijzondere ligging om als recreatieve
poort te fungeren en waar mogelijk te versterken.

Meer ruimte voor water, bomen en groen
Door in het stenige, stedelijke gebied van Maarssenbroek meer
ruimte voor water, bomen en groen te maken, gaan we hittestress
tegen.

Toekomstbestendig ontwikkelen bedrijventerrein Breukelerwaard
Breukelerwaard is een hoogwaardig bedrijventerrein met bedrijven
met allure. Dit bedrijventerrein aan De Corridor is volledig klimaatproof: duurzame energieopwekking, ruimte voor biodiversiteit,
hoogwaardige inrichting met veel groen en water. De zichtlocatie
langs de A2 is optimaal benut en het hoogwaardige bedrijventerrein is een visitekaartje voor de gemeente. De toename van 9 tot 12
hectare bedrijventerrein is een fantastische injectie voor de werkgelegenheid in de gemeente en regio. Daarnaast kijken we naar vestigingsmogelijkheden voor een regionaal bedrijventerrein.

Opdrachten voor programma’s
•
•
•
•
•
•

•
Revitaliseren en kwaliteitsverbetering bestaande bedrijventerreinen
We maken de bestaande bedrijventerreinen toekomstbestendig.
Hiertoe onderzoeken we de mogelijkheden voor intensiveren. •
Voorop staat een aanzienlijke kwaliteitsverbetering, toekomstbe- •
stendigheid, klimaatadaptief en aandacht voor biodiversiteit.
•
Behoud van groene corridors
Tussen de bestaande verstedelijkingslijn langs de A2 zijn meerdere
groene corridors aanwezig. We streven ernaar deze veel mogelijk
zichtbaar te houden. Hiermee kan de west - oost verbinding versterkt worden welke ook een belangrijk is als verbindingszone voor
het recreatief verkeer.
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Programma Geluid (verplicht)
Opdracht Portofolio streefwaarden WHO en andere normen
Opdracht Gezondheid bij nieuwbouw
Opdracht Hoogwaardig en toekomstbestendig bedrijventerrein
Breukelerwaard
Opdracht Onderzoek ontwikkelingsmogelijkheden rondom OVknooppunt Breukelen
Opdracht Intensiveren en kwaliteitsverbetering bestaande
bedrijventerreinen
Programma woningbouwopgave: combinatie van een aantal opdrachten over woningbouw. Kwantitatief en kwalitatief.
Klimaatadaptief bouwen (waaronder natuurinclusief bouwen).
Programma Mobiliteit
Opdracht meer ruimte voor water, bomen en groen. En daarmee
hittestress tegengaan.
Robuust en toekomstbestendig bodem- en watersysteem leidend
bij ontwikkelingen.

Foto: zicht op Breukelen over het
Amsterdam-Rijnkanaal
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6.3 Langzame Vecht
Wat speelt er?

dorpen aan de Vecht. De verbindende weg tussen de verschillende
Het gebied de Langzame Vecht heeft twee gezichten: de drukkere, kernen is de N402: een in 1812 door Napoleon aangelegde weg als
levendige westzijde en de rustigere, groene oostzijde.
onderdeel van Route impériale 2 tussen Parijs en Amsterdam.
De belevingszone zien we als het gebied waar het samenspel van al
De Straatweg ligt aan de westzijde, net als de oude dorpskernen. De deze elementen beleefbaar is.
oude hoofdweg tussen Amsterdam en Utrecht is tegenwoordig een
relatief drukke provinciale weg. Langs deze weg liggen de (oude)
kernen: Oud-Zuilen, Maarssen-Dorp, Breukelen, Nieuwersluis Visie
en Loenen aan de Vecht. Van Loenen aan de Vecht steekt de De zone tussen Vecht en Amsterdam-Rijnkanaal
Rijksstraatweg door naar Loenersloot en vervolgt zijn weg langs de De westzijde van de Vecht is en blijft een dynamisch gebied. Hier
Angstel. Het Noordelijk deel van de langzame Vecht wordt ook wel wonen de meeste inwoners en er komen veel recreanten. De dorpen
de Boerenvecht genoemd. Ook hier liggen de historische dorpen, groeien geleidelijk door en tussen de dorpen houden we groene geVreeland en Nigtevecht aan de westzijde van de Vecht.
bieden vrij zodat de dorpen niet aan elkaar groeien.
Speciale aandacht is er voor de dorpscentra van alle dorpen aan de
Doordat de wegen en dorpen ten westen van de Vecht liggen en Vecht. De historische delen van die centra zijn van een uitzonderer maar een paar bruggen over de Vecht zijn, is de oostzijde veel lijke kwaliteit en ze hebben een groot potentieel voor blijvende ecorustiger.
nomische activiteit. De kunst is om de beschikbare ruimte in deze
centra zo veel mogelijk te gebruiken voor bezoekers en inwoners
Over het algemeen geldt echter dat er een te grote druk op en langs en ‘omgevingsruimteverslinders’ als motoren en auto’s op afstand
de Vecht ligt. Iedereen wil hier wonen en recreëren. (zie 5.3, 5.4 en te houden. Ook moeten we kritisch blijven op het vaargebruik, we
5.5)
willen de noodzakelijke overgang naar elektrisch aangedreven vaartuigen stimuleren.
Belevingszone Vecht: een tijdloze omgeving
De rivier de Vecht is een omgeving die al honderden jaren mensen Belevingszone Vecht als sturend instrument
aantrekt. Het bijzonderste van dit gebied is de rivier de Vecht zelf. Binnen de belevingszone zijn veranderingen alleen mogelijk als ze
Haar vorm, breedte en vaak beboomde oevers, zijn de basis voor de typische beleving van de Langzame Vecht behouden en/of verde schilderachtige kwaliteit van wat er in eeuwen aan en lang ge- sterken. De bestaande kwaliteiten op het gebied van erfgoed, culbouwd is. Het gebied wordt gekenmerkt door een afwisseling van tuurhistorie en landschap zijn leidend. De belevingszone is over het
dorpen, buitenplaatsen, landhuizen, kastelen, boerderijen en rivie- algemeen maar een smalle zone, zeker in de kernen. Daardoor valt
ren. Langs de rivier de Vecht werden kastelen en voorname huizen een groot deel van het gebied buiten de belevingszone. Hier is de
gebouwd waarvan er nog vele overeind staan, zoals Slot Zuylen, bandbreedte breder voor ontwikkelingen die aanvullend zijn op de
Kasteel Nyenrode en ridderhofstad Gunterstein. In de 17e en 18e typische beleving van de Langzame Vecht.
eeuw bouwden vooral rijke kooplieden hun buitenhuizen aan de rivier. De zomerse stank van de Amsterdamse singels en grachten Specifieke aandacht hebben we voor de zichtlijnen. In de Langzame
dreef hen naar de Vechtstreek. Bekende voorbeelden van de in to- Vecht zijn er zichtlijnen van en naar de buitenplaatsen, de forten
taal 72 buitenplaatsen binnen de gemeentegrenzen zijn Goudestein, (verboden kringen), groepsaccommodaties, molens (molenbiotoOver-Holland en Rupelmonde. Het bracht rijkdom en welvaart in de pen) en beschermde dorpsgezichten.
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Om te inspireren hoe verantwoord omgegaan kan worden met ons
verleden is een beoordelingskader opgesteld. Deze geeft inzicht in
de gebiedseigen waarden en kwaliteiten. Zie hiervoor bijlage 1.

Opdrachten voor programma’s

• Opdracht Handreiking initiatieven met focus op kwaliteit en
identiteit (zie opdrachten Ruimte voor recreatie)
• Opdracht Betere spreiding van recreanten
• Opdracht Ondernemerskansen in recreatie- en
ontspanningseconomie
• Opdracht Belevingszone Vecht als sturend instrument
• Opdracht Ecologische en recreatieve verbindingszones realiseren
• Programma woningbouwopgave: combinatie van een aantal opdrachten over woningbouw. Kwantitatief en kwalitatief.
• Opdracht Volledig voorzieningennetwerk
• Opdracht Bouwen bij de kleine kernen

116

Kaart Langzame Vecht

117

Buitenplaatsen en zichtlijnen
De belevingszone van de Vecht bestaat eigenlijk al honderden jaren. Het kent een cultuurhistorische rijkdom die langs de kronkelende rivier de Vecht is ontstaan. Het is een
gevarieerd landschap met buitenplaatsen,
kastelen, historische dorpen en parken. Het
oude Vechtlandschap zorgt voor een aangename sfeer met voorzieningen, landschap en
cultuur en is aantrekkelijk om te recreëren.
Vraag een willekeurige Nederlander waar hij
aan denkt bij de Vechtstreek en velen zullen
‘buitenplaatsen’ zeggen. De prachtige buitenplaatsen en hun verhaal zijn tot op de
dag van vandaag belangrijke identiteitsdragers van de Vechtstreek. Geen enkele plek in
Nederland kent het beeld wat de Vechtstreek
laat zien, prachtige buitenhuizen, die liggen
te schitteren aan de rivier de Vecht, omgeven door groene tuinen overgaande in grotere landschapsstructuren. Stichtse Vecht
omvat meer dan de helft van de lengte van
de Vecht en heeft zo’n 72 historische buitenplaatsen. Velen hiervan zijn particulier
bewoond. Anderen hebben bijvoorbeeld een
horeca kantoor of museumfunctie. Van origine waren de buitenplaatsen lustoorden.
Het was een ontwikkeling van een snel rijk
wordende burgerij die het zich kon permitteren om ‘s zomers de stinkende drukke stad
(Amsterdam werd ook we de ‘schone maagd
met stinkende adem’ genoemd) kon ontvluchten: naar buiten, vandaar buitenplaats.
Natuurlijk dichtbij genoeg om op snel, binnen een dag op en neer te kunnen om nog
even wat zaken te doen, of voor het weekeinde naar ‘buiten’. Hiermee ontstond een
lint van lustoorden aan de Vecht. Investeren
in de bezittingen hoorde erbij en was een
keuze van de eigenaren. Het eigendom is
118

niet statisch gebleken. Verervingen, andere
woonwensen of te veel zorg voor het onderhoud zijn redenen geweest voor eigenaren
om de buitenplaats te verkopen. De buitenplaats ging dan weer over naar een nieuwe
eigenaar, die met passie voor de buitenplaats
de investering aan durfde. Ondanks deze
passie bij de huidige eigenaren, waarvan we
wel kunnen constateren dat deze aanwezig
is, is er zorg over het onderhoud en beheer.
Met name het groenonderhoud blijkt veel inspanningen te vergen waar beperkte inkomstenbronnen tegenover staan.

op een zichtveld’ over de Vecht. Een zeer
bijzonder voorbeeld van een zichtlijn is die
vanaf de eikenbomenlaan van Gunterstein
(deze ligt naast de weg met de naam Laan
van Gunterstein). Die bomenlaan ligt scheef
in de bestaande verkaveling en is dus met
opzet aangelegd. Als je net ten westen van
vanaf de Scheendijk de bomenlaan inloopt
op weg naar Gunterstein, dan zie je de spits
van de Pieterskerk, die zo’n driehonderd meter ten westen van Gunterstein ligt, precies
boven de ‘lantaarn’ van Gunterstein uitsteken. Die ‘lantaarn’ is het meest in het oog
springende kenmerk van het gebouw. En dat
is ook begrijpelijk want als je op je wandeling op weg naar Gunterstein doorloopt dan
ontstaat er in de laatste paar honderd meter
een intrigerend visueel spel tussen lantaarn
en toren. Op een bepaald punt van je wandeling lijkt de lantaarn de sokkel van de toren
en vervolgens verdwijnt de toren langzaamaan uit het zicht. Dit spel tussen toren en
lantaarn dat nu zichtbaar is, is overigens niet
precies hetzelfde als de oorspronkelijke situatie omdat de toren van de Pieterskerk een
keer ingestort is. Het punt waar de lantaarn
de sokkel van de toren leek lag waarschijnlijk
wat verder naar achteren.
Dit visuele spel is een prachtig voorbeeld
van ‘beleving’. Stel je voor dat je met licht de
effecten nog wat sterker zou maken!

Een ander aandachtspunt is de ruimtelijke
druk in de Vechtstreek. Enerzijds biedt dit
kansen vanwege de recreatieve interesse en het aantrekkelijk vestigingsklimaat.
Anderzijds brengt dit verstedelijking met
zich mee, met mogelijk verstoring, verkeersdruk en aantasting van de cultuurhistorische
en landschappelijke waarden tot gevolg. Dit
heeft ook zijn invloed op de buitenplaatsen.
Als we niet opletten worden buitenplaatsen
verbouwd, gesplitst of volgebouwd (mede in
de zoektocht naar nieuwe economische dragers) of de omgeving zorgt voor verstoring.
We willen dit “goud” behouden. Daarvoor
moeten we mensen inspireren om verantwoord om te gaan met ons verleden. Inzicht
in de gebiedseigen waarden en kwaliteiten
helpt daarbij. Beoordelingskaders hoe we
hiermee om kunnen gaan zijn te vinden in De gemeente beschermt de bijzondere
het trendlijnenrapport en de matrix in de bij- zichtlijnen en zichtvelden. Dit geldt ook voor
lage bij deze Omgevingsvisie.
de verboden kringen rondom de forten en
groepsschuilplaatsen (Nieuwe Hollandse
In de belevingszone van de Vecht zijn zichtlij- Waterlinie en de Stelling van Amsterdam) en
nen en zichtvelden ook een bijzondere kwali- de molenbiotopen rondom de historische
teit. Zo zijn er landgoederen met een ‘recht molens.

Kaart Buitenplaatsen
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Magdalena Poulle met de kaart van de landschappelijke aanleg
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Zicht op Gunterstein en Pieterskerk vanaf de eikenbomenlaan
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Waterlinies
Ontstaan van de Hollandse Waterlinies
Het strategisch gelegen grondgebied van
Stichtse Vecht is in het verleden vaak toneel
geweest van militair machtsvertoon tussen
landsheren, roofridders, bisschoppen, graven en later complete legers. Wat ooit begon met enkele losse kastelen ontwikkelde
zich door de eeuwen heen tot een stelsel van
vestingen, forten en uiteindelijk aaneengesloten waterlinies. In Stichtse Vecht is het
nog allemaal zichtbaar. Meest beeldbepalend zijn de waterlinies. Ogenschijnlijk losse
objecten vertellen het unieke verhaal van de
inzet van water en landschap als bondgenoot in Nederlands streven naar vrijheid en
onafhankelijkheid.
In het rampjaar 1672 rukten de Franse legers al plunderend en brandschattend op tot
aan de Vecht. Vanaf daar werden zij gestuit
door inderhaast op goed geluk onder water
gezette stukken land: De Oude Hollandse
Waterlinie. Deze boog vanaf Nieuwersluis
nog westwaarts af. Dat veranderde in 1815
met de zich zuidwaarts langs De Vecht
rondom de stad Utrecht naar de Biesbosch
voortzettende 85 kilometer lange Nieuwe
Hollandse Waterlinie (NHW). Een nauwkeurig ontworpen stelsel van onderwaterzettingen met afsluitende verdedigingswerken in
een door de verdediger optimaal gecontroleerd landschap.
Hoe werkte het?
De waterlinie was een verdedigingssysteem
waarbij grote stukken land door een netwerk van sluizen, kanalen en kaden 30 tot
60 cm onder water kon worden gezet. Niet
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diep genoeg als vaarwater maar net te diep
voor soldaten om met paarden en kanonnen
doorheen te trekken. De watervlakte onttrok
greppels, wegen en sloten aan het zicht en
transformeerde het landschap tot een voor
de vijand ondoordringbare verraderlijke watervlakte. Voor het noordelijk deel van de
NHW vormde de Vecht de ruggengraat die
het water aanvoerde om het land te ‘inunderen’. De NHW was een paar kilometer
breed, zodat de vijand er aanvankelijk niet
overheen kon schieten. Kwetsbare plekken,
zoals droogblijvende dijken, (spoor)wegen,
bevaarbare kanalen en cruciale sluizen werden beschermd en afgegrendeld door zelfstandig verdedigbare van kanonnen voorziene forten.
Wedloop aanval en verdediging
De waterlinie is ook het verhaal van een
wedloop tussen aanvaller en verdediger in
een steeds veranderend maatschappelijk
landschap. Tot circa 1860 had een verdediger ruimschoots de tijd om de waterlinie
in staat van verdediging te brengen door
de aanvoer van voldoende water en het
voltooien van verdedigingswerken. De industriële revolutie resulteerde echter in de
aanleg van steeds meer wegen en spoorlijnen met nieuwe snelle vervoersmiddelen.
Steeds grotere legers konden in steeds kortere tijd voor de waterlinie verschijnen. Tot
overmaat werd het aanvalsgeschut steeds
beter: het kon steeds verder en gerichter
met steeds zwaardere explosieven de forten
van de verdedigers beschieten en vernielen.
Nieuwe kanalen, dammen, sluizen en afgravingen moesten de wateraanvoer verbeteren

en vooral bespoedigen. Nieuwe forten met
steeds dikkere wallen en gemetselde ‘bomvrije gebouwen’ werden in steeds kortere tijd
aangelegd en weer gemoderniseerd om het
aanvalsgeschut te weerstaan.
De in 1853 ingevoerde en pas in 1963 ingetrokken Kringenwet moest voorkomen dat
het zicht- en schootsveld rondom forten
en vestingsteden werd bebouwd. Tot 1000
meter afstand werden binnen een drietal
‘verboden kringen’ streng gehandhaafde
verboden en geboden opgelegd aan gebouwen. Nieuwe bebouwing mocht binnen de
kringen vanaf zekere afstand en op eigen
risico alleen in hout worden uitgevoerd zodat een gebouw in de kortst mogelijke tijd
zonder omhaal en vergoeding kon worden
platgebrand.
Rond 1885 waren de forten in de NHW net
gemoderniseerd en tragisch genoeg vrijwel
direct weer verouderd door uitvinding en invoering van de ‘brisante granaat’….
Inmiddels was in 1880 begonnen met de
aanleg van een nieuwe moderne waterlinie:
de Stelling van Amsterdam. Deze kringstelling rond Amsterdam moest als laatste
verdedigingslinie en toevluchtsoord functioneren. Tot het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog is aan deze nieuwe waterlinie
met in cementbeton uitgevoerde van stalen
pantserkoepels voorziene forten gewerkt tot
bleek dat ook deze niet bestand waren tegen
de nieuwste Duitse kanonnen…..

Kaart Waterlinies
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Hoewel de forten en vestingen verouderd
waren, bleef het vertrouwen in de kracht van
de waterlinies bij het water. Duitse studies
spraken in 1908 nog met ontzag over de
verdedigingskracht van de Hollandse waterlinies en gingen deze in 1914-1918 daarom
liever uit de weg.
Van fort naar kazemat en groepsschuilplaats
Met de mobilisatie 1914-1918 wordt de geconcentreerde verdediging op en rondom forten
definitief ingeruild voor uitgebreide loopgraaflinies en verspreide infanteriesteunpunten die worden voorzien van diverse in
gewapend beton uitgevoerde schuilplaatsen.
In het interbellum worden bij aanleg van
nieuwe de NHW doorsnijdende wegen ter
compensatie op kosten van de opdrachtgever mitrailleur- en kanonkazematten gebouwd. Dat heeft bijvoorbeeld plaatsgevonden rondom Vreeland bij de aanleg van het
Hilversums Kanaal en de provinciale weg.
Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog
wordt de NHW voor het laatst volgens de
nieuwste inzichten in staat van verdediging
gebracht. Tussen september 1939 en april
1940 start een ongekende bouwcampagne
die resulteert in de aanleg van een in de
diepte uitgebouwde linie met circa 1000 boven het maaiveld opgeworpen in zand uitgegraven groepsnesten, 900 gewapend betonnen groepsschuilplaatsen en 96 gietstalen
mitrailleurkazematten. Tankversperringen
en prikkeldraad zijn werkelijk overal. Nog net
voor de Duitse inval wordt echter gekozen
voor modernisering van een andere waterlinie die beter beschermd is tegen vliegtuigen:
de bosrijke Grebbelinie…
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Het huidige linielandschap
Tegenwoordig liggen de restanten van de
waterlinies verspreid in een open landschap.
Op het eerste zicht zonder enige samenhang en vaak overgeleverd aan de natuur.
Het is moeilijk voorstelbaar dat dit ooit deel
uitmaakte van een ingenieus samenhangend stelsel dat het omliggende landschap
volledig beheerste en controleerde. Een verborgen en tot voor kort geheim landschap
vol inundatiekanalen, inundatievelden, kades, sluizen, duikers, schootsvelden, versperringen, vestingen, forten, fortwachterswoningen, kazernes, commandoposten,
schuilplaatsen, loopgraven, kazematten,
groepsnesten, geschutsopstellingen, verboden kringen en houten huizen. Het is nog
allemaal terug te vinden in Stichtse Vecht;
we moeten het als samenhangend geheel alleen weer zichtbaar en beleefbaar maken. Zo
is Fort Maarsseveen bestemd tot Kunst- en
Cultuurfort. Fort Tienhoven is een fort met
natuurwaarden. Fort Nieuwersluis en delen van de historische vesting zijn een ontmoetingsplaats met BB-museum, horeca en
kantoren. Ook steeds meer losse objecten
worden herbestemd en voor de toekomst
bewaard.
Unesco Werelderfgoed
Sinds 2006 is de NHW ‘Nationaal
Landschap’. Nadien zijn veel objecten in hun
samenhang aangewezen als rijksmonument.
Juli 2021 volgde de bekroning met de toekenning van de UNESCO werelderfgoedstatus.
Na het Nationale Restauratieprogramma
NHW volgt de opgave tot behoud door ontwikkeling. We zijn het daarbij aan toekom-

stige generaties verplicht om de kernkwaliteiten van de NHW blijvend te beschermen
tegen ongewenste ontwikkelingen. Mede
dankzij de NHW beschikken we ten oosten
van de Vecht nog altijd over een open en
goeddeels natuurlijk landschap. Diezelfde
zorg geldt ook voor het linielandschap van
de Stelling van Amsterdam (Unesco werelderfgoed) en de Oude Hollandse Waterlinie.
Waterlinies zijn daarbij robuuste groen-blauwe gordels rondom stedelijke agglomeraties
die veel kansen bieden voor toekomstige
maatschappelijke opgaven.

Fort Nieuwersluis
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6.4 Veenweide Oost / Plassengebied
Wat speelt er?

Het gebied Veenweide Oost/ Plassengebied heeft meerdere gezichten. In het Noorden de Kievitsbuurten / Scheendijk: een watersportgebied met onder andere jachthavens en recreatiewoningen en aan
de andere kant een natuurgebied met trekgaten en legakkers grenzend aan de Loosdrechtse Plassen. Niet ver hier vandaan ligt aan de
nieuweweg een populair recreatiegebied de Strook. Samen met de
Provincie Noord-Holland en Utrecht en de gemeente Wijdemeren
beheren we het plassengebied. Met het Gebiedsakkoord Oostelijke
Vechtplassen werken we samen met betrokken (semi)overheden, bewoners- en natuurorganisaties en ondernemers om het
Plassengebied een kwaliteitsimpuls te geven op het gebied van landschap, natuur, recreatie en toerisme. In deze lijn is er gewerkt aan een
ontwikkelperspectief voor de Kievitsbuurten en een Toekomstvisie
Scheendijk.

Het zuidelijk gedeelte is een kernrandzone, een overgangsgebied
tussen Maarssen en Utrecht met wonen, bedrijven en recreatie. We
willen het gebied behouden en waar mogelijk op het gebied van natuur en recreatie versterken. Het vormt een schakel van de groene
scheg: Polderscheg Lange Linschoten – Woerden – Breukelen en
onderdeel van het IRP. Een natuur-recreatie gebied die loopt van
Kasteel de Haar naar het Noorderpark. Het gebied tussen Maarssen
en Utrecht vraagt wel om een nieuwe visie.
Het gehele gebied is gelegen binnen de Nieuwe Hollandse Waterlinie
(NHW). Omdat dit een uniek stukje Nederlandse erfgoed betreft
met een internationale betekenis staat deze op de lijst van Unesco
Werelderfgoed. Het erfgoed is van uitzonderlijke universele waarde.
Het systeem van de Hollandse Waterlinies bestaat uit drie hoofdelementen: Het strategisch landschap met een reliëf dat het geschikt
maakt voor inundatie, het systeem van waterstaatkundige werken
dat voor de inundatie kan worden ingezet en de strategisch gepositioneerde militaire versterkingen (o.a. forten en groepsschuilplaatsen) die er onlosmakelijk mee verbonden zijn.Nieuwe ontwikkelingen in het gebied mogen geen aantasting opleveren van de unieke
universele waarden van de linie. Het zichtbaar maken en behouden
van het systeem van de Nieuwe Hollandse Waterlinie moet centraal
staan. Dit richt zich op zowel de losse onderdelen zelf als op het beleefbaar houden en herstellen van de samenhang tussen de delen.

In het oostelijk deel is de Bethunepolder gelegen. De Bethunepolder
heeft een rijke historie en is een diepliggende droogmakerij, waar
de kwelwater vanuit heuvelrug en de omgeving heen stroomt. Zij
ontleent haar naam aan de Belgische Markies De Béthune. Vandaag
de dag zijn er nog veel bijzonder historische monumenten en landschappelijke waarden zichtbaar. Het Amsterdamse waterwinbedrijf
wint schone kwel voor het drinkwater voor Amsterdam. De polder is
in het afgelopen decennium opnieuw ingericht en waterpeilen zijn
verhoogd. Het gebied is van vervening en agrarisch gebied nu voor
een groot gedeelte teruggeven aan de natuur. De Bethunepolder is
een natuurgebied (NNN) en grotendeels stiltegebied. Met de bij- De Nieuwe Hollandse Waterlinie biedt ook kansen. De unieke waarzondere aanwezige flora en fauna is het een uniek drinkwatergebied. den dragen bij aan een aantrekkelijke leefomgeving om in Stichtse
Vecht te wonen, werken en recreëren. De aangewezen Unesco staHet Veenweidegebied Oostzijde biedt ook plaats aan een concen- tus vergroot de mogelijkheden voor het versteken van de linie, zotratie van dagrecreatiefuncties bij de Maarsseveense Plassen met wel maatschappelijk als economisch. De te koesteren openheid van
het strandbad, een wellnessvoorziening en diverse horeca- en recre- het linielandschap biedt kansen voor natuurontwikkeling en het saatiefuncties (onder meer pannenkoekenhuis, surfen, duiken, skaten menhangende strategisch landschap biedt kansen om gebieden te
etc.). De Maarsseveense Plassen is een van de drukstbezochte re- verbinden en (recreatief) te ontsluiten. De barrièrewerking van de
creatieterreinen van de provincie Utrecht met een regionale functie. Vecht met een beperkt aantal bruggen voor auto’s zorgt ervoor dat
We werken regionaal samen met gemeenten en de Provincie om het in dit gebied relatief weinig auto’s komen. Dat willen we graag zo
gebied te beheren en ontwikkelen.
houden. We stimuleren schone en duurzame vormen van vrijetijdsmobiliteit: fietsen, wandelen en (elektrisch) varen.
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Visie

Kievitsbuurten en de Scheendijk
De Kievitsbuurten is een bijzonder natuurgebied. Door de beschutte
omgeving van de legakkers is het een aantrekkelijk gebied voor vogels. Samen zetten we in op herstel van de legakkers en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Hierbij geven we invulling aan de
‘Toekomstvisie Scheendijk’, die in 2019 is vastgesteld.
De Scheendijk: Dit watersport- en natuurgebied willen we ontwikkelen tot een uitnodigend overgangsgebied met een meer ‘open’ karakter, waarmee de beleefbaarheid en toegankelijkheid van het achterliggende legakker- en plassengebied ten oosten van de Scheendijk
wordt vergroot en de kwaliteit van de recreatieve bedrijvigheid aan
de Scheendijk wordt versterkt. Ook hierbij geven we verdere uitvoering aan de ‘Toekomstvisie Scheendijk’, die in 2019 is vastgesteld.

Dit geldt ook voor de Maarsseveense plassen. We willen de recreatieve verbindingen met het omliggende gebied binnen de gemeente
en met het Noorderpark versterken. We zien kansen om de huidige
TOP te ontwikkelen tot een groene poort waarmee het een schakel
wordt tussen de tussen verschillende unieke natuur en cultuurhistorische gebieden die om de Maarsseveense plassen heen liggen. We
werken regionaal samen om te zorgen voor een passend en eigentijds voorzieningenniveau.
We hebben het Pact van Ruigenhoek getekend als gemeente. Hierin
staat de ambitie om de Linie te benutten om het ‘waterverhaal’ van
vroeger, nu en de toekomst uit te leggen en verbinding te maken
met thema’s als schoon (drink)water, veilig wonen en waterveiligheid. Op deze manier maken we de rol van water in de geschiedenis
herkenbaar en ontstaat er meer bewustzijn bij het publiek voor de
wateropgave waar we nu voor staan.

Zuidelijk deel
Voor de Bethunepolder heeft de gemeente als doel om met de par- Opdrachten voor programma’s
tijen die betrokken zijn in het gebied door te gaan op de ingeslagen • Opdracht Meer ruimte voor water en groen
weg en te blijven werken aan natuurontwikkeling en natuur inclusie- • Opdracht Bodem- en watergeschiktheid voor ontwikkelingen. Hierin meenemen: actualisatie bodemkwaliteitskaart en
ve landbouw in het gebied. Daarbij geven we ruimte voor recreatie
bodembeheerplan
zowel in de zomer als in de winter.
• Opdracht Natte(re) vormen van landbouw (zie 5.6 en 7.1)
Het gebied gelegen aan de oostrand van Maarssen-Dorp is in de • Opdracht Handreiking initiatieven met focus op kwaliteit en
identiteit (zie opdrachten Ruimte voor recreatie)
loop van de tijd sterk verkleurd door de aanleg van verschillende
recreatieparken en de vestiging van bedrijven. Het resterende agra- • Opdracht natte(re) vormen van landbouw (zie 5.7 en 7.1)
rische gebied heeft te weinig omvang en is daardoor vatbaar voor • Opdracht Ecologische en recreatieve verbindingszones realiseren
verrommeling. De kwaliteiten van het water en de resterende agra- • Opdracht ‘waterverhaal’: koppelen kansen waterlinie aan grote
maatschappelijke vraagstukken zoals verstedelijking, recreatieve
rische gronden zijn onvoldoende met het dorp en de omgeving verdruk, verduurzaming, bereikbaarheid, vergroten biodiversiteit en
bonden. Hoe hier een kwaliteitsverbetering kan worden gemaakt zal
een betere waterkwaliteit.
nader onderzocht moeten worden. Hier wordt een aparte gebiedsvisie voor opgesteld. Waarbij wij streven voor verdere kwaliteitsverbetering van het landschap met doorzichten, natuurlijke randen en We hebben hier ons beperkt tot een greep uit de opdrachten en
programma’s. We hebben hier de meest relevante opdrachten
een betere toegankelijkheid van de Wilgenplas en Stille plas.
opgesomd.
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Foto: Waterleidingkanaal in de Bethunepolder
fotograaf: Emmy van Eck - Doornenbal
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6.5 De drie grote kernen
Wat speelt er?

Stichtse Vecht heeft in totaal 12 kernen, waarvan drie grote kernen.
Dit zijn Maarssenbroek, Maarssen-Dorp en Breukelen.
Centra grote kernen
Stichtse Vecht heeft drie grote kernen met een volledig en uitgebreid
aanbod voorzieningen. Er dreigt (nog) meer leegstand in de centra
als gevolg van online bestellen en corona. Op de culturele hotspots
is de afgelopen jaren bezuinigd. Er is behoefte aan ruimte om creatief te zijn, om muziek te maken en waar mensen bij elkaar kunnen
komen. Om al deze voorzieningen voor de hele gemeente intact te
houden is revitalisering van de drie grote centra nodig.

Visie

Ontwikkeling van de centra
Centra staan onder druk door het veranderende koopgedrag. Wij
vinden het van belang dat Breukelen, Maarssenbroek en MaarssenDorp een compact, levendig en toekomstbestendig functioneel
centrum hebben. De groei van de bevolking van Stichtse Vecht, het
groeiende aantal recreanten, de goede bereikbaarheid en de grotere
ondernemersruimte maken dit ook mogelijk. De gemeente biedt ondernemers de ruimte om te ondernemen en faciliteert. Het centrum
van Breukelen kan door knooppuntontwikkeling Breukelen vanuit
het perspectief van een groeiende kern worden benaderd. Aandacht
moet er zijn hoe de verbinding met het station versterkt kan worden.
Het centrum kan daarnaast versterkt worden door de Hazeslinger te
ontwikkelen naar een parkeer- en verblijfsruimte.
Het centrum van Maarssenbroek (Bisonspoor) wordt momenteel
gerevitaliseerd. Hiervoor is een stedenbouwkundig kader vastgesteld. Deze wordt de komende jaren verder uitgevoerd waarbij ook
de leefomgeving wordt versterkt.
Het centrum van Maarssen-Dorp kent twee gebieden waarbij de rivier de Vecht het gebied doorkruist. Blijvende aandacht is nodig om
deze verbinding te behouden en waar mogelijk te versterken.
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Centra in 2030
Van ‘place to buy’ naar ‘place to be’. Dat is de hoofdrichting van
onze centra. Waar een woongebied een ‘prive’ sfeer met voorspelbare kenmerken die het wonen veilig en prettig maken, is een centrum
een ontmoetingsplek waar je wilt zijn. In Nederland hebben we een
traditie om winkels te concentreren in centra zodat voldoende aanloop gegarandeerd is. Daarom hebben we nauwelijks ‘weidewinkels’
in ons land.
Maar nu winkels een veel minder grote drager van die centra kunnen
worden, verschuift de aandacht naar horeca, cultuur en beleving in
het algemeen.
Centrumgebieden in 2030 hoeven dus helemaal geen winkelgebieden te zijn. Horeca is belangrijk en wordt nog steeds belangrijker.
Horeca kan een centrumplek om zich heen aanzwengelen. Maar ook
dat is niet perse noodzakelijk. Bijzondere omgevingen, of culturele
omgevingen (‘museumparken’) zijn bij uitstek centrumplekken in
stedelijke gebieden, en ontwikkelen zich steeds meer in die richting.
De algemene tendens speelt op verschillende schaalniveau’s. Zo ontwikkelen ook wijkwinkelcentra, sportcomplexen en schoolomgevingen zich tot ontmoetingsplekken en zijn dus lokale centrumplekken.
Een voorbeeld hiervan is Zuilense Vecht.
Dit zijn publiekstrekkende centra die we verder willen ontwikkelen.
Die ontwikkeling speelt op het raakvlak van programmering en ruimtelijke kwaliteit. Programmering gaat over winkels, culturele instellingen, evenementen, kunst, wonen, horeca. Ruimtelijke kwaliteit
gaat over de vechtomgeving, landgoederen, bijzondere gebouwen
etc.
Wij gaan breed kijken naar de ontwikkelingsmogelijkheden van
deze centrumgebieden vanuit het perspectief van programmering
en ruimte. Bepalende factor is of je daar bezoekers (uit onze eigen
gemeente of van elders) mee aantrekt, en hoe die bezoekers samen
meer dan de som van de delen maken: ontstaat er een cultuur van
inspiratie en ontmoeten?

Kaart Grote Kernen
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Opdrachten voor programma’s

• Opdracht Meer ruimte voor water, bomen en groen (tegengaan
hittestress)
• Opdracht Volledig voorzieningennetwerk
• Iedereen kan meedoen: inclusiviteit.
• Altijd en expliciet gezondheidsaspect meenemen bij ruimtelijke
keuzes.
• Programma Geluid (verplicht)
• Opdracht Portofolio streefwaarden WHO en andere normen
• Opdracht Gezondheid bij nieuwbouw
• Opdracht Hoogwaardig en toekomstbestendig bedrijventerrein
Breukelerwaard
• Opdracht Ontwikkelingsmogelijkheden rondom OV-knooppunt
Breukelen
• Opdracht Intensiveren en kwaliteitsverbetering bestaande
bedrijventerreinen
• Programma woningbouwopgave: combinatie van een aantal opdrachten over woningbouw. Kwantitatief en kwalitatief.
Klimaatadaptief bouwen (waaronder natuurinclusief bouwen).
• Programma Mobiliteit
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• Opdracht meer ruimte voor water, bomen en groen. En daarmee
hittestress tegengaan.
• Robuust en toekomstbestendig bodem- en watersysteem leidend
bij ontwikkelingen.
• Opdracht Bodem- en watergeschiktheid voor ontwikkelingen. Hierin meenemen: actualisatie bodemkwaliteitskaart en
bodembeheerplan
• Inrichting openbare ruimte en aanwezigheid sportaccomodaties
en/of sportvoorzieningen stimuleert gezonde leefstijl voor alle
inwoners m.b.t. bewegen, ontmoeten en groen.
• Ongezond leefmilieu langs grote infrabundel zoveel mogelijk
mijden of maatregelen treffen m.b.t. luchtkwaliteit, geluid en
externe veiligheid.

Kaart Grote Kernen
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7. Bijlagen
In dit hoofdstuk zijn twee bijlagen opgenomen:
- Beoordelingskader en kaarten uit het trendlijnenrapport;
- Opdrachten/programma’s verdeeld over de drie hoofdopgaven.
Om te inspireren hoe verantwoord omgegaan kan worden met ons verleden is een beoordelingskader opgesteld. Deze geeft inzicht in de gebiedseigen waarden en kwaliteiten.
Bij de thema’s en gebieden zijn de opdrachten/programma’s opgesomd, die voortkomen
uit deze Omgevingsvisie en die nodig zijn om de Omgevingsvisie te realiseren.
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Foto: Amsterdam-Rijnkanaal bij Maarssenbroek
fotograaf: Merijn van der Vliet
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Kaart: Trendlijn watersysteem
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Kaart: Trendlijn (rivier)dorpen

Kaart: Trendlijn veenontginningen
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Kaart: Trendlijn buitenplaatsen
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Kaart: Trendlijn waterlinies

Kaart: Trendlijn grote infrastructuur
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Kaart: Trendlijn suburbanisatie
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Kaart: Trendlijn recreatielandschap

Kaart: Trendlijn conclusie
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Aantrekkelijke, bereikbare en gezonde
leefomgeving voor wonen, werken en recreëren
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programma Geluid (verplicht)
Opdracht Portofolio streefwaarden WHO en andere normen
Opdracht Gezondheid in de openbare ruimte
Ongezond leefmilieu langs grote infrabundel zoveel mogelijk
mijden of maatregelen treffen m.b.t. luchtkwaliteit, geluid en
externe veiligheid.
Opdracht Gezondheid bij nieuwbouw
Opdracht Beleid sport en bewegen
Opdracht inclusiviteit: iedereen kan meedoen
Opdracht volkshuisvestingsfonds / sociaal woningbouwfonds
Opdracht Hoogwaardig en toekomstbestendig bedrijventerrein
Breukelerwaard
Opdracht Ontwikkelingsmogelijkheden rondom OV-knooppunt
Breukelen
Opdracht Huisvesting arbeidsmigranten
Opdracht Intensiveren en kwaliteitsverbetering bestaande
bedrijventerreinen
Opdracht Ondernemen aan huis
Programma woningbouwopgave: combinatie van een aantal opdrachten over woningbouw. Kwantitatief en kwalitatief.
Klimaatadaptief bouwen (waaronder natuurinclusief bouwen
Programma Mobiliteit
Opdracht Smart Mobility en deeleconomie
Opdracht Intensiveren gebruik stations
Opdracht Elke kern (wijk) een eigen leefbaarheidsbalans
Opdracht Ruimte voor eigen initiatief en ontmoeting
Opdracht Volledig voorzieningennetwerk
Opdracht Bouwen bij de kleine kernen
Opdracht Groen in en rondom de kernen
Opdracht Centrumvisie maken voor Loenen en Kockengen
Opdracht Handreiking initiatieven met focus op kwaliteit en
identiteit
Opdracht Betere spreiding van recreanten
Opdracht Faciliteren verhaallijnen
Opdracht Ondernemerskansen in recreatie- en
ontspanningseconomie
Programma Veenweide West: toekomstbestendig, integraal en
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gebiedsdekkend plan(nen) voor het westelijk veenweidegebied
Opdracht ontwikkelruimte versus omgevingsbeslag
Opdracht Verbreding van de landbouw
Opdracht andere vormen van landbouw
Opdracht Ecologische en recreatieve verbindingszones realiseren
Opdracht direct en eenduidig aanspreekpunt agrarische
bedrijven
Opdracht Plattelandsraad
Opdracht VAB-beleid
Opdracht Promotie agrarische sector
Opdracht Experimenteerruimte
Opdracht Bewustwording reageren op klimaatverandering
Opdracht Meer ruimte voor water en groen
Opdracht Bodem- en watergeschiktheid voor ontwikkelingen. Hierin meenemen: actualisatie bodemkwaliteitskaart en
bodembeheerplan
Opdracht Opwek duurzame energie
Opdracht Uitvoeringsplan zonnevelden (gereed 2021)
Opdracht Warmtetransitievisie (gereed 2021) Vervolgens per wijk
of buurt concreet maken in wijkuitvoeringsplannen.

Versterken van de kwaliteit van cultuurhistorie, Inspelen op klimaatverandering en ruimte
landschap en natuur
maken voor de energietransitie
• Opdracht Handreiking initiatieven met focus op kwaliteit en
identiteit (zie opdrachten Ruimte voor recreatie)
• Opdracht Faciliteren verhaallijnen
• Programma Veenweide West: toekomstbestendig, integraal en
gebiedsdekkend plan(nen) voor het westelijk veenweidegebied
• Opdracht Verbreding van de landbouw
• Opdracht andere vormen van landbouw
• Opdracht Ecologische en recreatieve verbindingszones realiseren
• Opdracht Meer ruimte voor water en groen
• Opdracht Groen in en rondom de kernen
• Opdracht Belevingszone Vecht als sturend instrument
• Opdracht ‘waterverhaal’: koppelen kansen waterlinie(s) aan
grote maatschappelijke vraagstukken zoals verstedelijking, recreatieve druk, verduurzaming, bereikbaarheid, vergroten biodiversiteit en een betere waterkwaliteit.

• Opdracht Bewustwording reageren op klimaatverandering
• Opdracht Meer ruimte voor water,bomen en groen. En daarmee
hittestress tegengaan.
• Opdracht Bodem- en watergeschiktheid voor ontwikkelingen.
Hierin meenemen: actualisatie bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan. Robuust en toekomstbestendig bodem- en watersysteem leidend bijontwikkelingen.
• Opdracht andere vormen van landbouw
• Programma Veenweide West: toekomstbestendig, integraal en
gebiedsdekkend plan(nen) voor het westelijk veenweidegebied
• Opdracht Opwek duurzame energie
• Opdracht Uitvoeringsplan zonnevelden (gereed 2021)
• Opdracht Warmtetransitievisie (gereed 2021) Vervolgens per wijk
of buurt concreet maken in wijkuitvoeringsplannen.
• Opdracht Smart Mobility en deeleconomie
• Opdracht Intensiveren gebruik stations
• Opdracht Groen in en rondom de kernen
• Opdracht ontwikkelruimte versus omgevingsbeslag
• Opdracht Verbreding van de landbouw
• Opdracht andere vormen van landbouw
• Opdracht Ecologische en recreatieve verbindingszones realiseren
• Opdracht Experimenteerruimte
• Ongezond leefmilieu langs grote infrabundel zoveel mogelijk
mijden of maatregelen treffen m.b.t. luchtkwaliteit, geluid en
externe veiligheid.
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