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Geachte heer Verschuure, geachte heer Jansen, 

 
Het college en de gemeenteraad van Stichtse Vecht hebben met interesse kennisgenomen van het 

rapport Contour Integraal Ruimtelijk Perspectief (REP). Wij constateren dat het document na een 

zorgvuldig traject met veel bestuurlijke en ambtelijke inbreng vanuit alle gemeenten in de regio tot 

stand is gekomen. Hiervoor willen wij onze waardering uitspreken. 

  

De Contour REP is op 26 mei 2020 behandeld in de collegevergadering van Stichtse Vecht en 

vervolgens besproken tijdens de commissievergadering van 16 juni 2020.  

De gemeenteraad heeft vervolgens op 15 juli 2020 besloten in te stemmen met het aangepaste 

Beoordelingskader REP. De raad heeft ook het advies overgenomen om in te stemmen met de 

contour REP als onderzoeks-agenda voor een op te stellen integraal REP en fase 3 van het REP. 

Wel is een aantal moties aangenomen. Deze worden hieronder toegelicht: 

 

1. Motie: Raad blijft aan zet, ook bij U10 samenwerking 

In de Governance U10 is onlangs bepaald dat het aan de colleges is om de raden lokaal te 

informeren over en te betrekken bij de ontwikkelingen binnen de U10. Echter de gemeenteraad 

heeft aangegeven dat de U10 wel degelijk een rol heeft in de communicatie zodat alle raden 

eenduidig worden geïnformeerd over de stand van zaken. Tot nu toe was dit tussen de 

verschillende gemeenteraden zeer verschillend. Daarnaast worden de gemeenteraden vaak pas 

na een onderhandelingsproces betrokken. Dit zet de positie van de raden op achterstand, 

waardoor ze hun kaderstellende en controlerende rol in regionaal verband niet efficiënt uit 

kunnen voeren.  

Hierop is de volgende motie aangenomen: 

1) binnen U10 verband aan te dringen op minimaal een actuele en transparante U10 website 

en nieuwsbrief met onder andere vooraf de te bespreken onderwerpen aan de U10 

bestuurstafels; 

2) binnen U10 verband erop aan te dringen om de gemeenteraden eens per kwartaal op de 

hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen de U10 samenwerking. 
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2. Motie: Aanscherpen denkrichtingen knooppunt Loenersloot  

De ontwikkeling van stedelijke knooppunten rondom (NS)- stations is een kansrijke strategie, zo 

blijkt uit de Contour REP. Een nieuw knooppunt bij Loenersloot, is evident en van groot belang, 

zo wordt gesteld in de contour REP. In Stichtse Vecht moeten we ons nog buigen over dit 

vraagstuk. De raad van Stichtse Vecht kan pas goed sturen wanneer er meerdere scenario’s van 

dit nieuwe knooppunt bij Loenersloot worden onderzocht. De huidige onderzoeksagenda van de 

contour REP biedt kansen om zaken verder te laten onderzoeken, in het belang van onze 

gemeente. 

Hierop is de volgende motie aangenomen: 

1) In de verdere uitwerking van de contour REP (onderzoeksagenda) te pleiten voor 

verschillende denklijnen/ scenario’s voor het eventuele nieuwe knooppunt bij Loenersloot/ 

N201, zodat de raad van Stichtse Vecht en inwoners in het participatieproces beter 

geïnformeerd zijn over de wenselijkheid van een ontwikkelingsopgave op deze locatie. 

 

3. Motie: beperken cumulatie geluidseffecten 

In het beoordelingskader REP (pag. 4 en 20) is aangegeven dat een van de hoofddoelen van het 

beoordelingskader is het bevorderen van een gezonde, duurzame en energieke regio. Een van 

de subdoelen hiervan is het bevorderen van een gezonde leefomgeving. Hieronder valt onder 

meer het terugdringen van hinder van geluid en emissies. Geluid is dan ook opgenomen als een 

van de kernindicatoren. Cumulatie van geluidseffecten wordt echter niet specifiek benoemd. 
De raad van Stichtse Vecht heeft aangegeven dat binnen het beoordelingskader onvoldoende 
rekening wordt gehouden met een mogelijke cumulatie van geluidseffecten, waar mensen 
excessief overlast door kunnen ervaren. 
Hierop is de volgende motie aangenomen: 

1) Ervoor zorg te dragen dat in het beoordelingskader een passage wordt opgenomen dat een 

toetsing plaats moet vinden ter voorkoming van een cumulatie van geluidseffecten waardoor 

mensen excessief overlast zouden kunnen ervaren en dat over de afweging ook 

gerapporteerd wordt; 

2) De aanpassing tevens te betrekken bij de omgevingsvisie. 

 

Bij deze doen wij het verzoek om de bovengenoemde moties over te nemen. Indien u niet kunt 

instemmen met de bovenstaande moties dan ontvangen wij graag van u een reactie met daarin een 

motivatie waarom het bovenstaande niet wordt opgenomen.  

 

Beoordelingskader 

In de raadsvergadering van 2 oktober 2019 heeft de gemeente ingestemd met concept 

beoordelingskader MIRT en de uitgangspuntennotitie. De door de raad ingediende moties en 

amendementen op het concept beoordelingskader zijn allen overgenomen en op een na correct 

verwerkt in het voorliggend beoordelingskader. Gebleken is dat het Amendement  “capaciteit 

infrastructuurnetwerken” niet juist is verwerkt. Verzocht wordt dit alsnog aan te passen op basis van 

de gedane toezeggingen.  

 

Vervolg  

Wij herkennen in de Contour REP de vier voor Stichtse Vecht beschreven ontwikkelingen, namelijk 

ontwikkeling van het buitengebied, ontwikkeling knooppunt Breukelen, vitale kernen en ontwikkeling 

van knooppunt N201. Deze ontwikkelingen zien wij als interessante onderzoeksvragen voor de 

komende periode, die wij graag in goede onderlinge samenwerking willen oppakken. De lokale 

Omgevingsvisie zal mede een toetsingscriterium vormen voor de mogelijke ontwikkelingen op het 

gebied van economie, wonen, mobiliteit en infrastructuur en de gewenste ruimtelijke kwaliteit, 

waaronder recreatie, energietransitie, landschap en groen. Wij streven er naar de Omgevingsvisie in 

september 2021 af te kunnen ronden.  
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Indien u nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met Tom Verkammen, telefoonnummer 0346 

25 47 63 of e-mail tom.verkammen@stichtsevecht.nl. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, 

 

 

 

gemeentesecretaris   burgemeester 

drs. F.J. Halsema                                    drs. A.J.H.T.H. Reinders 

 

 


