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Focus op morgen  
Toekomstvisie Stichtse Vecht 2013-2040  
(vastgesteld door gemeenteraad Stichtse Vecht op 29 januari 2013) 
 
 
0.1 Inleiding 
 

‘Het belang van de regio wordt groter. Om Stichtse Vecht heen vindt een enorme dynamiek plaats. 
Daar moet je iets mee, iets van vinden. Sta aan de voorkant van processen, anders kan je alleen 

achteraf zeuren.’ (Hans Mommaas1) 
 
Stichtse Vecht: een jonge gemeente met rijke historie. Onze gemeente, ontstaan in 2011 door een 
fusie van de voormalige gemeente Breukelen, Maarssen en Loenen, wil meer zijn dan de som der 
delen. We willen een stevige positie in de regio innemen. Om dit te kunnen doen is er behoefte aan 
kaders. Kaders om te kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen en kaders die helpen om 
keuzes te maken, die passen bij onze omvang en positie in de regio.  
 
In deze toekomstvisie staat waar we goed in zijn, wat onze kernwaarden zijn, wat we belangrijk vinden 
en graag willen behouden. Maar ook kijken we naar wat op ons afkomt. Het is een visie waarmee we 
een duurzaam afwegingskader neerleggen. Duurzaam in die zin dat we, met het opstellen van deze 
visie voor de toekomst, werken aan robuust beleid waarbij economie en ecologie hand in hand gaan. 
En duurzaam in de zin van het streven duurzaamheid in ons beleid en handelen te verankeren. De 
toekomstvisie biedt een meetlat waarlangs we bestuurlijke en beleidsmatige keuzes kunnen maken.2 
 
Het visieproces is ook een zoektocht. Een zoektocht naar onze identiteit, datgene dat de drie 
voormalige gemeenten verbindt. Behalve dat is het ook een zoektocht naar onze plek in het grotere 
geheel. We zoeken naar onze plaats op de kaart van Nederland en in internationaal perspectief, 
waarbij we willen inspelen op de voortdurende ontwikkelingen en dynamiek die het leven is en vormt. 
De periode tot 2040 moet ook in dit licht gezien worden. Het is geen strakke lijn, maar geeft de intentie 
aan om een robuuste, duurzame visie neer te zetten die boven de politieke verschillen uitstijgt. 
 
 
0.2 Leeswijzer 
Deze toekomstvisie bevat vier hoofddelen: de kernkwaliteiten laten de sterke kanten van dit gebied 
zien. De trends en ontwikkelingen geven aan waar Stichtse Vecht in de toekomst mee te maken 
krijgt. De opgaven en kansen voor de toekomst zijn uitgesplitst naar mensen, gebied, economische 
vitaliteit en bestuurlijke opgaven. Ze laten de strategische vraagstukken, kansen en ontwikkelingen 
zien en welke visie we hierop hebben. Het laatste onderdeel van de visie schetst het vervolg: de 
overdacht aan het college en de nog te ontwikkelen deelvisies.  
 
Bij het tot stand komen van deze visie heeft de raad dankbaar gebruik gemaakt van deskundigen, 
inwoners en ambtenaren. In paragraaf 5.1 wordt de weg naar deze visie beschreven.   
 
De visie bestaat uit een basisdocument, met daarbij flexibele bijlagen. In de loop der tijd kunnen 
bijlagen worden toegevoegd of vervangen. 

 
1  Hans Momaas is onder meer hoogleraar vrijetijdswetenschappen en gespecialiseerd in 

vraagstukken rondom vrije tijd, cultuur en duurzame ruimtelijke ontwikkeling.  
2  Zie ook: Contourennota ‘Stichtse Vecht: twaalf kernen, een gemeente’ (september 2010), pag. 4: 

‘In de toekomstige strategische visie wordt aangegeven wat de kernkwaliteiten van de gemeente 
Stichtse Vecht zijn. Het vormt het algemene, richtinggevende kader, waarbinnen verdere politiek-
bestuurlijke en publieke discussie kan plaatsvinden zoals uitwerking in een ruimtelijke 
structuurvisie.’ 



 

1. Kernkwaliteiten 
 
‘Kernwaarden zijn niet ‘wat je leuk vindt of graag wilt.’ Het gaat om wat je als streek BENT. Het is een 

antropologische zoektocht: wat is eigen aan dit gebied.’ (Hans Mommaas) 
 

De kernkwaliteiten van Stichtse Vecht zijn voor een belangrijk deel gevormd door de ligging en de 
historie van het gebied. Betekenis krijgen deze kernkwaliteiten pas door het belang dat mensen er aan 
hechten. Mensen beïnvloeden het gebied en het gebied de mensen: het is die wisselwerking die het 
DNA bepaalt. Het gebied dat de gemeente beslaat is groot en divers: van landelijk en dorps tot 
stedelijk groot en druk. Toch is een aantal kenmerken te benoemen, dat in ons DNA verankerd zit. 
 

 
1.2 Mensen  
 

‘Van oudsher is dit gebied vrij en tolerant. De Vechtstreek kende vroeger veel migranten zoals 
Mennonieten, Sefardische en Portugese Joden die niet welkom waren in de grote steden.’ 

 (Gary Schwartz3) 
 
Mensen wonen graag in Stichtse Vecht. Stichtse Vecht kent een goed opgeleide beroepsbevolking 
met een hoog welvaartsniveau. De kleinschaligheid en menselijke maat vormen een belangrijke 
kernkwaliteit die zowel in de dorpen als ook in de wijken in Maarssenbroek wordt ervaren. Vanuit de 
historie is Stichtse Vecht een gebied waar mensen uit de drukke stad rust en geborgenheid ervaren, 
ongeacht hun afkomst of religieuze overtuiging. 
 
 
1.3 Gebied 

  
 
 

‘Het unieke van dit gebied is dat het een overgangsgebied is van het Gooi, het plassengebied, de 
Vecht en het veenweidegebied.’ (uit de raad) 

 
Markant is de Vecht met haar prachtige buitenplaatsen en natuurschoon, die samen met de plassen, 
polders en veenweidegebied Stichtse Vecht typeert. Deze ‘zachte kant’ wordt veel genoemd als 
drager van cultuur en identiteit. Ook in historisch opzicht speelt de rust en schoonheid die het 
landschap biedt aan degene die de drukte van de stad wil ontvluchten een grote rol. Het gebied kent 
meer dragers van identiteit: er is ook een ‘harde kant -de ‘harde as’-’ met het Amsterdam-Rijnkanaal, 
het spoor en de A2. 
 
 

                                                      

3 
 

3  Gary Schwartz, kunsthistoricus en Rembrandt-kenner. 
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1.4 Economische vitaliteit 
 

De ‘harde’ en ‘zachte’ kant kunnen niet zonder elkaar: door de aanleg van het druk bevaren kanaal is 
de Vecht behouden gebleven. Anders was de Vecht kapot gevaren.’ (uit de focusgroep4) 

 
De ‘harde as’ vormt een door infrastructuur en bedrijven gedomineerde corridor, die zorgt voor 
uitstekende bereikbaarheid en verbinding met de metropool Amsterdam en de stadregio Utrecht. Ook 
biedt de corridor ruimte aan ondernemerschap en draagt bij aan de economische vitaliteit. De centrale 
positie in het land, uitstekende infrastructuur, de bedrijventerreinen, de business universiteit Nyenrode 
en de nabijheid van luchthaven Schiphol zijn kernkwaliteit binnen deze ‘harde kant’.   
 
 

2. Trends en ontwikkelingen 
 
‘Vandaag zijn in Stichtse Vecht 11 baby’s geboren. 7 hiervan halen het jaar 2100.’ (uit de focusgroep) 

 
In de toekomst kijken kan niemand. Maar er is wel een aantal mondiale, landelijke en regionale 
ontwikkelingen te zien, waar we als gemeente en gemeenschap mee te maken krijgen.  
 
 
2.1 Mondiale en landelijke ontwikkelingen 
 

‘Materiële middelen zullen beperkt zijn in de toekomst. Focus op een aantal haalbare zaken en zet 
daar stappen in. En roep over een aantal jaar weer een focusgroep bij elkaar.’ (uit de focusgroep) 

 
Het Sociaal Planbureau verwoordt de maatschappelijke trends in ‘de vijf I’s’.5 Het individualisme 
neemt toe, waardoor meer keuzevrijheid is ontstaan. De samenleving mondialiseert, doordat mensen 
makkelijker over de aarde bewegen en de economie over postcode-indelingen en grenzen heen is 
georganiseerd. De bevolking leeft intensiever en aan beleving wordt veel waarde gehecht. Informatie 
is makkelijk en voor iedereen toegankelijk en maakt uitwisseling van kennis mogelijk. Tenslotte staat 
informalisering voor lossere verbanden en vermindering van gezag van autoriteiten. 
 
Andere trends en ontwikkelingen: 

- Toenemende globalisering en als reactie meer aandacht voor eigen lokale leefomgeving.6 
- Aandacht voor duurzaamheid en zorg voor de aarde (grenzen hulpbronnen komen in zicht).7 
- Toenemende Verstedelijking. 
- Vergrijzing (verdubbeling aantal 75+ ers tot 2020).8 
- Kleinere huishoudens en veranderende familiesamenstellingen.9 
- Economisch onzekere tijden.10 
- Groei in dienstensector, recreatie en toerisme. Krimp en schaalvergroting in landbouwsector. 
- In kleine kernen staat voortbestaan detailhandel onder druk. 
- Terugtredende overheid en groter beroep op eigen kracht en verantwoordelijkheid inwoners.11 
- Grotere rol sociale media en technologische ontwikkelingen. 

 
Gemeenten hebben te maken met bezuinigingen en een groter takenpakket, opgelegd vanuit de 
Rijksoverheid. Voor de toekomst verwachten we dat deze lijn doorzet. 

 
4  Focusgroep: groep betrokken inwoners die de raad in het visietraject adviseerde. 
5  Bron: Sociaal Cultureel Planbureau, het zestiende rapport kijkt zestien jaar vooruit, 2004. 
6  Trendrapport Vrijwillige Inzet 2011, Movisie in opdracht van het Ministerie VWS, 2011. 
7  Zie ook verklaring van Maarssenveen, met pleidooi duurzaam omgaan met People, Planet en 

Profit. 
8  CBS, Vergrijzing in Nederland, 2012. 
9  CBS, Huishoudensamenstelling in Nederland, 2012. 
10  CBS, Macro Economische Verkenning (MEV), 2012 
11  Bouwen op de kracht van Burgers, VNG, 2012. 



 

2.2 Trends in de regio 
 

‘Trek je niet teveel aan van gemeentegrenzen. Dat doen je inwoners 
ook niet.’ (Hans Mommaas) 
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Wie kijkt naar de kaart van Midden-Nederland, ziet de bijzondere 
positie van Stichtse Vecht als schakel tussen Utrecht en Amsterdam. 
Aan de zuidkant gaat de gemeente met Oud-Zuilen bijna naadloos in 
Utrecht over. De noordelijkste kern Nigtevecht ligt nog geen drie 
kilometer van Amsterdam-Zuidoost. Stichtse Vecht kijkt daarom 
nadrukkelijk naar twee kanten: de stadsregio Utrecht én de metropool 
Amsterdam. Binnen de provincie Utrecht is Stichtse Vecht een serieuze 
partner. Wij behoren tot de zes gemeenten van meer dan 60.000 
inwoners. 
 
Regionale samenwerking is belangrijk voor onze  inwoners en 
bedrijven. Mensen bewegen zich steeds gemakkelijker binnen een 
groter stedelijk gebied. Locatie en bereikbaarheid zijn voor 
woningzoekenden en bedrijven belangrijker dan de postcode. De trend 
is een intensievere samenwerking van de stadregio’s in de 
Noordvleugel. Hoe kan men elkaar aanvullen en versterken? De 

stadseconomie is in opkomst, daar zit de groei en bedrijvigheid. Daar haken creatieve en nieuwe 
bedrijven op aan. Die ontwikkeling is in heel Europa waarneembaar. De netwerksteden worden 
belangrijk. Voorbeelden van intensievere samenwerking betreffen onder meer het 
hoofdkantorenbeleid, topsectorenbeleid en afstemmen plancapaciteit kantoren en bedrijventerreinen.  
 
 

3. Opgaven en kansen 
 
In deze toekomstvisie staat op hoofdlijnen wat we als gemeente belangrijk vinden om te behouden, 
waar we cruciale opgaven zien en welke kansen we willen benutten. Van hier uit kunnen we zelf 
initiatieven nemen, partners zoeken, samenwerken of aanhaken bij initiatieven in de regio. Als we 
weten waar we voor staan en wat we belangrijk vinden om te behouden of te bereiken, dan kunnen 
we verder werken en bouwen aan onze toekomst. Uitgangspunt is inzetten op behoud én 
ontwikkeling. Omdat ontwikkeling behoud mogelijk maakt. 
 
 
3.1 Mensen 
 

‘Wat me treft is de tolerantie en gastvrijheid van ons gebied. Zowel in het heden als verleden. Arm en 
rijk woont en leeft hier door elkaar. Mensen hebben oog voor elkaar, zowel in de dorpen als in het 

meer verstedelijkte Maarssenbroek met zijn hofjesstructuur. Dat behouden is een cruciale opgave.’ 
(burgemeester Mirjam van ’t Veld) 

 
De diversiteit12 in de kernen is van groot belang voor de leefbaarheid. Het sluit ook direct aan bij onze 
kernwaarden: de kleinschaligheid en de menselijke maat. Van hier uit geredeneerd is het belangrijk 
dat elke kern ‘vitaal’ is en dus ook een bepaalde mate van diversiteit qua bevolkingsopbouw kent. 
Hierbij zijn accentverschillen acceptabel: kernen trekken door hun ligging, voorzieningenniveau en 
uitstraling mensen aan of niet. 
 
De diversiteit staat onder druk doordat er geen goede doorstroming is op de woningmarkt. Hierdoor 
zijn er steeds minder huisvestingsmogelijkheden voor starters en ouderen. Een goede verdeling van 
jong en oud is van cruciaal belang voor de vitaliteit van de samenleving. Samen met partners en 

 
12  Diversiteit in leeftijd, opleiding en inkomen. 



ontwikkelaars zal in alle kernen gezocht worden naar mogelijkheden om starters te huisvesten. Zij 
zorgen voor aanwas van de gemeente.  
 
‘Het moet hier geen eliteplek worden. Er zijn meer woningen voor starters nodig. Anders worden we 
straks een uitstervende gemeente naast een jonge Leidsche Rijn.’ (uit de focusgroep) 
 
Naast ruimte voor starters is ruimte voor sociale woningbouw en vestigingsmogelijkheden voor 
middeninkomens nodig. Op deze manier kunnen we doorstroming bevorderen en een diverse 
bevolkingsopbouw nastreven. De bouw moet passen binnen de opgave van behoud van de 
natuurwaarden en het historisch erfgoed in het gebied. Hierbij zal zoveel mogelijk binnenstedelijk naar 
een oplossing worden gezocht. Ook moet rekening gehouden worden met de identiteit en omvang van 
de kernen. De rol van de gemeente is hierbij kaderstellend. De gemeente geeft ook ruimte aan 
zelfbouw en initiatieven die vitaliteit en behoud van historisch erfgoed mogelijk maken. Hierbinnen valt 
ook de mogelijkheid tot verbreding van het gebruik van buitenplaatsen door meerdere functies toe te 
laten (denk aan appartementen en andere woonvormen). Zorg voor het behoud en de uitstraling naar 
buiten toe staat hierbij voorop.  

Voorzieningen spelen een belangrijke rol in het behoud van vitaliteit in de kernen en wijken van 
Stichtse Vecht. Sommige voorzieningen zijn noodzakelijk binnen elke kern. Voor andere is het 
gemeenteniveau de maat. De schaal van de kern speelt hier een rol bij. 

Stichtse Vecht heeft met zijn mooie groene 
leefomgeving veel te bieden. We willen aantrekkelijk 
blijven voor gezinnen, mede om de daling van de 
omvang van huishoudens tegen te gaan. In de regio 
profileert Stichtse Vecht zich als ‘groene gemeente voor 
gezinnen’. Met name Maarssenbroek is een prachtige 
plek om kinderen op te laten groeien in een groene 
omgeving met alle voorzieningen onder handbereik en 
de natuur op een steenworp afstand. Veel van de 
huidige bewoners kwamen in de jaren ‘70 en ‘80 van de 
vorige eeuw naar de toen nieuwe wijken. In een aantal 
wijken is de ontwikkeling zichtbaar van de zogenaamde 
‘empty nesters’ en is de gemiddelde huishoudengrootte 
flink gedaald. In de komende tien tot vijftien jaar start 
een nieuwe cyclus in de wijk. Stichtse Vecht moet ervoor 
zorgen dat de aantrekkelijkheid van Maarssenbroek voor 
de doelgroep van starters van gezinsvorming goed in 
beeld komt. En bovendien zorgen dat de voorzieningen 
zijn afgestemd op deze ontwikkelingen.  

 
Door een toenemend aantal ouderen neemt de druk op (gemeentelijke) voorzieningen voor ouderen 
toe. Door afname van het aantal jongeren neemt het draagvlak onder voorzieningen voor jongeren af 
(scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen). De gemeente zal samen met maatschappelijke 
organisaties een passend aanbod van voorzieningen neer moeten zetten. 
 

‘Er ligt een rol voor de overheid om de kleine kernen sociaal gezond te houden, door onder meer een  
stimulerende, faciliterende en verbindende rol op zich te nemen.’ (uit de focusgroep) 

 
Steeds meer mensen krijgen te maken met de gevolgen van de economische crisis en armoede. De 
gemeente richt zich nadrukkelijk op inwoners die een vangnet nodig hebben en biedt hen dit vangnet 
aan. Belangrijk daarbij is gebruik te maken van de kracht van de samenleving (‘civil society’).13 
Stichtse Vecht staat, net als alle andere gemeenten, voor de uitdaging het sociale domein (zorg, 
welzijn en werken) anders in te richten. Hierbij gaan we uit van de eigen kracht van de inwoners.  
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13  Civil Society: kijk naar de kansen en mogelijkheden die mensen zelf hebben om samen met hun 
omgeving problemen aan te pakken.  



De gemeente heeft een versterkende en verbindende rol, stimuleert de eigen verantwoordelijkheid, 
kracht en betrokkenheid van (on)georganiseerde inwoners. Indien ondersteuning nodig is, staat de 
vraag van de inwoner centraal. Stichtse Vecht zet in op een totaal aanbod van ondersteuning dat 
toegankelijk, bereikbaar, integraal, flexibel en vernieuwend is.  
 
 
3.2 Gebied 

 ‘Beperkt bouwen is belangrijk, ook in de kleine kernen.’ (uit de raad) 
 

Het landschap, ontstaan vanuit de middeleeuwse ontginning (turfstekers), heeft de basis gelegd voor 
het huidige gebruik. Behoud van het landschap met haar eeuwenoude buitenplaatsen en 
ontginningsstelsel geeft onze leefomgeving identiteit en toekomstwaarde.14 Het behoud van het 
landschap zien we als een cruciale opgave voor de toekomst. Voor het dragen van de kosten van 
landschapsontwikkeling zal naar nieuwe vormen van financiering moeten worden gezocht.   
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Stichtse Vecht ligt tussen Utrecht en Amsterdam in en fungeert als een 
rustpunt. Zowel recreatief als op woongebied. Op economisch en 
cultureel gebied kunnen we niet concurreren met deze steden en dit 
moeten we ook niet willen. De komende jaren gaat de vergrijzing hard 
en als we niets doen loopt het aantal inwoners terug. Omdat dit dire
gevolgen heeft voor de vitaliteit van de kernen, de kwaliteit en 
betaalbaarheid van maatschappelijke voorzieningen, is beperkte bouw 
noodzakelijk. Niet als doel op zich maar als een logische ontwikkeling.  
 
Het landschap blijft open en groen. We zijn en blijven een open gebied 
met kleinschalige woonkernen. Dat betekent voor de toekomst dat we 
geen grote, nieuwe en op zichzelf staande uitbreidingslocaties willen. 
Wel zullen we beperkt bouwen toelaten, waarbij het buitengebied zoveel 
mogelijk wordt ontzien. Om het inwoneraantal stabiel te houden is -gelet 
op de demografische ontwikkelingen- extra woningbouw noodzakelijk.  
 

De voorkeur gaat uit naar verdere verdichting van het binnenstedelijk gebied. Daar, maar ook in de 
kleinere kernen, wordt gedacht aan inbreiding- en verdichtingslocaties en creatief omgaan met 
mogelijkheden en kansen. Zoals herbestemming van bedrijfspanden voor starterswoningen of het 
uitplaatsen van bedrijven om ruimte te maken voor (levensloopbestendige) woningen. Dat dit soms 
maatschappelijke onrust met zich meebrengt is de keerzijde. Het ontwikkelen van de open plekken in 
het binnenstedelijk gebied (in de ‘voor- en achtertuin’ van de inwoners) vraagt moed en 
zorgvuldigheid. 
 
‘Koester en versterk je kroonjuwelen! Benut dit bij citymarketing.’ (uit de focusgroep) 
 
Uitgangspunt voor bebouwing is binnen de rode contouren c.q. kernzones.15 De stationsomgeving 
Maarssenbroek en de corridor16 bieden mogelijkheden voor (studenten)huisvesting, kantoren en 
hoogwaardige bedrijven zoals vergaderlocaties en bedrijfsverzamelgebouwen. Zware industrie past 
niet in ons gebied.  
 
Om het landschap en de cultuurhistorische waarden in stand te kunnen houden is creativiteit nodig. 
Dat kan bijvoorbeeld door op duurzame wijze meer toerisme en recreatie langs de Vecht,  

 
14  Een maatschappelijke kostenbaten analyse heeft inzicht geboden dat met goed onderhoud van 

natuur en cultuur de streek miljoenen kan verdienen (Bron: ‘In stand houden loont!’, MKBA 
uitgevoerd door Bos + Witteveen, 2012). 

15  Rode contour: de vastgestelde begrenzing van het stedelijk gebied in de provincie Utrecht. zoals is 
opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Provinciale Ruimtelijke Verordening. 
Een nieuwe visie wordt begin 2013 verwacht. Daarin wordt gesproken over ‘kernzones’. 

16  Zie 1.4: corridor vormt de ‘de ‘harde as’ met het Amsterdam-Rijnkanaal, het spoor en de A2. 
Woningbouw is nu vanwege milieuaspecten beperkt, maar wellicht ligt dit in de toekomst anders. 



in het plassengebied en open weidegebied mogelijk te maken. Ingezet wordt op toeristische 
‘overstappunten/ transferpunten’, bijvoorbeeld in de corridor. Daarbij kan worden gedacht aan het 
kunnen overstappen op stille en schone vervoermiddelen zoals fietsen, elektrische scooters en 
fluisterbootjes en creatieve en innovatieve alternatieven voor gemotoriseerd vervoer. De beleving van 
het landschap voor de bezoekers kan worden vergroot met visuele hulpmiddelen. Er is een dekkend 
plan voor mobiliteit nodig. Hierin kan bereikbaarheid en mobiliteit, een goede aansluiting op de grote 
wegen en het openbaar vervoer, en snelle toe- en afvoer van verkeer verder worden uitgewerkt.  

‘De Vecht, het natuurschoon en de verbondenheid met het water vormen een oase van rust in een 
steeds drukker wordende Randstad.’ (uit de focusgroep) 

 
Binnen de gemeente zijn meer dan 100 agrariërs 
actief. Wij zien hen als beheerders en dragers van 
het landschap. Door ruimte te bieden aan 
verbreding van functies kunnen meer agrariërs 
behouden blijven voor dit gebied. Hierdoor kan het 
landschap zijn cultuurhistorische en 
landschappelijke waarden behouden en versterkt.  
 
Bij verbreding wordt gedacht aan activiteiten op 
een kleinschalig niveau zoals bed- en breakfast, 
agritoerisme, kamperen bij de boer, educatieve 
activiteiten en verkoop van agrarische producten.  

 
 

 
‘De A2 racebaan had ook door het landschap heen kunnen meanderen, zoals bij Eindhoven. Daar 

nodigt de weg niet eens uit tot 130 rijden.’ (Hans Mommaas) 
 
Stichtse Vecht wordt doorsneden door infrastructurele assen: de A2, het Amsterdam Rijnkanaal en het 
spoor. Daarnaast loopt er een tweetal hoogspanningsleiding (150 en 380 KV). Deze werken geven 
niet alleen overlast maar bieden ook kansen en ruimte voor het kleinschalige. De gemeentelijke en 
provinciale wegen tussen en door de kernen worden ontlast. De aanwezigheid van twee stations en 
goed openbaar vervoer vergroten de mobiliteit en stimuleren de plaatselijke economie. De uitdaging is 
om het Vechtlandschap en het Veenweidegebied visueel en of fysiek nader met elkaar te verbinden. 
We vinden het van groot belang dat de landschappelijke kwaliteiten worden behouden en zo mogelijk 
verbeterd. Bij vernieuwing of aanpassing van infrastructurele werken wordt dan ook actief gezocht 
naar samenwerking met rijk en andere partners. 
 
 
3.3 Economische vitaliteit 
 

‘De basis is werkgelegenheid. Zorg dat je bedrijven en industrie hiernaar toe krijgt. Dit hangt samen 
met werkgelegenheid voor jongeren.’ (uit de focusgroep) 

 
Het realiseren van economische vitaliteit is een cruciale opgave juist voor ons mooie, kwetsbare en 
daarmee ook kostbare gebied. De middelen die economische ontwikkelingen opleveren, geven de 
mogelijkheid om op andere gebieden te investeren. Zowel de bestaande als nieuwe economie moet 
worden ondersteund.  
 
Stichtse Vecht heeft een centrale ligging en een groot deel van de beroepsbevolking werkt buiten de 
gemeente.17 We kennen een relatief groot aantal ZZP’ers en een sterk MKB. Een gezonde 
werkgelegenheid en vitale locale economie is van vitaal belang.  
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17  Het aantal banen gedeeld door de beroepsbevolking (rato) is 0,47 (Bron: Staat van Stichtse Vecht 

2012, Telos Tilburg). Vergelijk dit met bijvoorbeeld Amsterdam: rato 1,4. Er zijn dus (veel) minder 
banen dan beroepsbevolking in ons gebied. 



De gemeente voert een (pro)actief economisch beleid, waarbij de gemeente vanuit een gezamenlijke 
visie en doelstelling samenwerkt met bedrijven en ondernemers. Ontwikkelingskansen liggen in de 
corridor van spoor, water en snelweg. Samen met de regio’s Amsterdam, Utrecht en de provincie 
wordt gekeken naar kansen om dit gebied verder te ontwikkelen. Hierbij gaat de voorkeur uit naar 
kleinschalige initiatieven en klimaat- en energieneutraal innovatieve bedrijfsterreinen. 
 
Het duurzaamheidsdenken is de fase van een ideaal van enkelen al lang voorbij. Op alle niveaus 
wordt gewerkt om toekomstige generaties een leefbare planeet te bieden. De veelheid aan 
initiatieven, ambities, voornemens en de enorme reikwijdte van het begrip duurzaamheid, maakt het 
lastig om duurzaamheid handen en voeten te geven. Om als gemeente te kunnen focussen op 
kansrijke ontwikkelingen is een visie op duurzaamheid nodig, naast continue aandacht binnen elk 
beleidsterrein. 
 

‘Joan Huijdecooper heeft als eerste ‘projectontwikkelaar’ veel betekend voor dit gebied. Zijn hart ging 
uit naar zijn bezittingen aan de Vecht. Het superieure buitenleven heeft duurzaam, door de eeuwen 

heen zijn waarde getoond.’ (Gary Schwartz) 
 
Projectontwikkelaars, investeerders en overheid hebben te maken met een nieuwe werkelijkheid. De 
kantorenleegstand in Nederland zal nog verder toenemen. In regionaal verband zijn afspraken 
gemaakt over het maximale aantal m2 kantoren dat gemeenten ontwikkelen.18 De kantorenmarkt 
houdt zich immers niet aan postcode-indeling. Om leegstand te bestrijden en toekomstige leegstan
en  verloedering te voorkomen is het van belang regionale afspraken over het kantorenprogramm
voortdurend tegen het licht te houden. De herinrichting van leegstaande kantoren en 
bedrijventerreinen naar ontmoetingsplaatsen voor (startende) ondernemers en bedrijfjes stimuleren 
we actief. Dit kan naar wonen zijn, maar ook naar andere functies die passend zijn binnen het gebied.  
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 ‘Een van onze sterke kanten is de business universiteit Nyenrode: daar moeten we meer mee doen.’ 

(uit de focusgroep) 
 

 
We zijn trots dat we de business universiteit Nyenrode binnen onze 
grenzen hebben en zoeken bewust de samenwerking. Nyenrode en de 
gemeente Stichtse Vecht willen elkaar versterken. Niet alleen lokaal, 
maar ook  regionaal en internationaal is Nyenrode toonaangevend en 
maakt daarmee deel uit van de kernkwaliteiten van Stichtse Vecht. 
Samenwerking en interactie tussen de studenten en de plaatselijke MKB 
is van belang.  
 
Nyenrode business Universiteit heeft voor de toekomst diverse ambities. 
Nyenrode moet en wil zich ontwikkelen op het vlak van Onderwijs, 
Onderzoek, Ontmoeten en Ondernemen. Op die manier kan Nyenerode 
haar internationale positie handhaven en verder uitbouwen. Dit betekent 
dat de universiteit zowel fulltime als parttime programma’s wil bieden op 
onder meer gebied van bedrijfskunde, accountancy en management. De 
universiteit wil deelnemers aan deze programma’s ook op het landgoed 
kunnen huisvesten. Denk hierbij aan studentenhuisvesting maar ook aan 
verbetering van de hotelfunctie. Ook wil men de congresfunctie 
uitbreiden en ruimte bieden voor startende ondernemers. Deze ambities 
zijn vastgelegd in de ruimtelijke visie universiteit Nyenrode (2012).19 

 
‘De Vecht heeft een maatschappelijke en toeristische waarde, het Amsterdam-Rijnkanaal een 

zakelijke.’ (uit de focusgroep) 

 
18  Hiertoe is het regionaal convenant bedrijventerreinen 2011-2020 met gemeenten en provincie 

opgesteld en ondertekend. 
19  In deze visie is onderzocht en vastgelegd op welke wijze het programma de komende 20 jaar op 

een verantwoorde manier (met behoud van aanwezige landschappelijke, ecologische en 
cultuurhistorische kwaliteiten en waarden van het landgoed) kan worden gerealiseerd. 
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Samenwerking tussen Amsterdam en Utrecht is van belang om de huidige positie in de Europese top 
vijf van stedelijke regio’s te behouden. De regio Utrecht is binnen deze economische actieagenda 
verantwoordelijk voor onder andere ‘Duurzaamheid en Toerisme & Congressen’. In samenwerking 
met Amsterdam en Utrecht wordt ingezet op nieuwe initiatieven en doorlopende toeristische lijnen, 
gericht op cultuurhistorie (Gouden Eeuw) en toerisme via de Vecht. Bijvoorbeeld door het vermarkten 
van een aanbod aan rivier- en kanaalcruises en het samenbrengen van initiatieven die cultuurhistorie 
en toerisme verbinden. De toename van het zakelijk (verblijfs)toerisme zal zowel direct als indirect een 
voordeel opleveren. 
 

 
3.4 Bestuurlijke opgaven 

 
‘De regio’ is een meerlagig geheel van relaties en verbanden. Elke agenda heeft zijn eigen schaal. 

Ken je kernkwaliteiten en schakel daarmee met de kansen van buiten. Benut wisselende schalen en 
coalities. Maak een offensieve (regionale) agenda waarmee je kunt onderhandelen.’  

(Hans Mommaas) 
 

Stichtse Vecht moet bestuurlijk op vele fronten acteren met wisselende partners en agenda’s. We 
kiezen dus niet alleen voor aanhaken bij de ontwikkelingen in de regio Utrecht of bij de Noordvleugel 
(regio Amsterdam). Stichtse Vecht kiest aan de hand van onderwerp en agenda een positie of partner, 
altijd uitgaande van eigen kracht en vanuit het belang van de inwoners.  
 
Voor de verdere toekomst liggen, gezien het Rijksbeleid,20 verdergaande vormen van gemeentelijke 
samenwerking en/ of fusie voor de hand. Uitgangspunten daarbij zijn kostenbesparing, het verhogen 
van het kennisniveau en/ of (bestuurlijke en organisatorische) slagkracht. Formele 
samenwerkingsverbanden worden minder belangrijk. Gedacht wordt aan een netwerkstructuur, 
waarbij zich een kern met een 'flexibele schil' ontwikkelt van terreinen waarop gemeenten in 
wisselende coalities met elkaar samenwerken. Het gaat overigens niet alleen om bestuurlijke 
samenwerking tussen overheden, maar ook om samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten 
en andere maatschappelijke partners.  
 

‘Omgaan met krimp en economische teruggang is ook een uitdaging van de toekomst.’  
(uit de focusgroep) 

 
De regio Utrecht is het economisch gezien in de afgelopen decennia voor de wind gegaan. Nu heeft 
ook deze regio te maken met de gevolgen van de economische laagconjunctuur. We staan voor grote 
maatschappelijke uitdagingen zoals veranderingen in mobiliteit, energietransitie en de druk op 
concurrentiepositie van ondernemingen. Maar denk ook aan leegstand van kantoren, een vastzittende 
woningmarkt, knelpunten op de arbeidsmarkt en stijgende kosten in de zorg. Deze uitdagingen vragen 
om een integrale en innovatieve aanpak. En daarvoor zijn alle krachten in de regio nodig. De overheid 
is steeds meer regisseur in plaats van beslisser. 
 

‘Bewust kiezen is misschien wel het belangrijkste.’ (uit de raad) 
 
De relatie overheid en inwoner verandert en wordt gelijkwaardiger.21 Inwoners worden steeds meer 
partners bij het schoon, leefbaar en veilig houden van hun woonomgeving. De rol van de overheid 
wordt meer die van een goede buur, die er is als je haar nodig hebt. De zelfredzaamheid c.q. ‘samen- 
redzaamheid’ van de inwoners wordt optimaal benut, de gemeente springt bij waar dat nodig is.  
 
Onze wens is om een actieve, doortastende, duidelijke en toegankelijke partner te zijn voor inwoners, 
bedrijven, instellingen en de regio.  
 
Als eerste portaal voor burgers heeft de gemeente een belangrijke maar ook turbulente rol. Het vraagt 
om snel te kunnen schakelen, want nieuwe ontwikkelingen komen in een hoog tempo op ons af. Het 

 
20  Onderdeel van het regeerakkoord Rutte II betreft provinciale opschaling en de wens toe te groeien 

naar 100.000+ gemeenten. 
21  Denk aan bijvoorbeeld Dorpsplan Vreeland, uitgave van de dorpsraad Vreeland, 2010. 



gemeentebestuur draagt zorg voor een organisatie die vooruit kan kijken en kan meebewegen met 
deze ontwikkelingen. Daarbij wordt ingezet op eenduidige, duurzame beleidskeuzes. 
 
 

4. Hoe verder? 
 
Na het vaststellen van deze toekomstvisie begint het eigenlijke werk pas. Deze visie vormt aan de ene 
kant de meetlat waarlangs huidig en toekomstig beleid moet worden gelegd. Het is een 
afwegingskader voor al het te ontwikkelen beleid. Aan de andere kant heeft deze visie een 
strategische functie: het vormt de basis om met diverse partners (‘stakeholders’) in gesprek te gaan. 
 
 
4.1 Overdracht naar college 

 
‘De raad van Stichtse Vecht hanteert een unieke aanpak, want 

nergens voert de raad zelf deze discussie. Zorg voor een 
robuuste agenda die overeind blijft over nieuwe coalities heen.’  
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(Hans Mommaas) 
 
Deze visie is opgesteld onder sturing en verantwoordelijkheid van 
de gemeenteraad van Stichtse Vecht. De gemeenteraad heeft 
hiermee op een unieke manier zijn kaderstellende rol opgepakt. 
Na het vastleggen van deze kaders draagt de gemeenteraad de 
toekomstvisie over aan het uitvoerende orgaan: het college van 
B&W. Het college krijgt de opdracht om met deze visie in de hand 
deelvisies op te stellen op de diverse beleidsterreinen, voor de 
korte en middellange termijn. Deelvisies die verder borduren op 
de hier vastgelegde uitgangspunten en deze concretiseren. 
 
Met deze toekomstvisie legt de raad een kader neer om richting 
te hebben bij toekomstige ontwikkelingen. Maar de toekomstvisie 
is geschreven vanuit het ‘hier en nu’. Elk moment is anders, het 
leven is dynamisch en laat zich niet op papier vastleggen en 
beteugelen. Daarom wordt de visie overgedragen, om met de 
kennis en inzichten die er op dat moment zijn deelvisies uit te 
werken. En om vanuit de in de visie verwoorde uitgangspunten in 

gesprek te gaan met partners en te werken aan een offensieve strategische agenda. 
 
We formuleren deze toekomstvisie in het heden. De omstandigheden in de toekomst kunnen 
aanpassingen van deze toekomstvisie rechtvaardigen. Daarom doet de raad de nadrukkelijke 
uitnodiging aan het college om op momenten met de gemeenteraad in gesprek te gaan. De visie is 
geen statisch product, maar beoogt een gedragen afwegingskader te zijn.  
 

4.2 Concrete uitwerking in deelvisies 
Op een aantal terreinen is in de periode na de fusie in 2011 al beleid vastgesteld of gemaakt. Maar 
veel beleidsplannen ‘wachten’ op deze toekomstvisie om de uitgangspunten die hier worden geschetst 
op te kunnen nemen en te verwerken. Op deze manier dient de toekomstvisie als onderligger en 
meetlat voor al het toekomstig te ontwikkelen beleid. Maar ook kan deze visie als basis dienen om 
keuzes te maken in bezuinigingsrondes en lastige vraagstukken in de toekomst.  
 

‘Giet het niet in beton. Houd beweging in je proces. En haal er af en toe iets uit waarmee je aan de 
slag gaat.’ (Hans Mommaas) 

 
Concrete uitwerking van deze visie moet de komende jaren participatief en gebiedsgericht worden 
opgepakt door het college van B&W. Vroegtijdig in gesprek komen met betrokken partners is hierbij 
cruciaal. De raad wordt hier ook graag bij betrokken, bijvoorbeeld als toehoorder. De eindproducten 
(deelvisies) volgen hun weg richting de gemeenteraad op de gebruikelijke manier. 
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We verwachten verdere uitwerking van deze toekomstvisie in onder meer: 
- een woonvisie,  
- verkeersvisie,  
- duurzaamheidsvisie,  
- participatienota,  
- communicatievisie,  
- economisch-ruimtelijke structuurvisie,  
- vrijetijdsvisie 
- visie vergroening Stichtse Vecht. 

 
 

5. Nawoord 
 

‘Als burgemeester en voorzitter van de gemeenteraad vond ik een toekomstvisie voor onze jonge 
gemeente zo belangrijk dat ik me er persoonlijk aan heb verbonden. Ik ben bijzonder trots op hoe de 
raad het voortouw heeft genomen. We hebben met elkaar een belangrijke stip op de horizon gezet.’ 

(burgemeester Mirjam van ’t Veld)  
 
De weg om te komen tot deze toekomstvisie was bijzonder en ook spannend. Het betrof een 
organisch proces, dat gaande weg soms een hele andere kant opging dan vooraf gedacht. Wat dat 
betreft is er lef getoond door de raad van Stichtse Vecht. Lef om een visieproces in te zetten en aan te 
sturen, onder leiding van de burgemeester. Lef om het vervolgens inhoudelijk deels los te laten, met 
regie op de proceskant.  
 

‘Door deze visie ben ik met een nieuwe manier van kijken geconfronteerd. Dat gaf veel stof tot 
denken.’ (uit de kerngroep van raadsleden) 

 
Het nadenken over de toekomst op hoofdlijnen was ook voor de raad een manier om het strategisch 
vermogen te vergroten en de politieke waan van de dag los te laten. Hierbij is de raad deskundig en 
kritisch ondersteund door Hans Mommaas. 
 
 
5.1 Routebeschrijving en deelnemers 
 

‘Ik ben enorm blij met alle mensen die aan deze visie hebben bijgedragen. Het is bijzonder dat een 
groep visionaire inwoners ons belangeloos heeft willen helpen. Er is zoveel goeds ingebracht! Het 

geeft alle vertrouwen voor de toekomst.’ (burgemeester Mirjam van ’t Veld)  
 
Om deze visie vorm te geven is een aantal stappen gezet. De eerste stap was een inspiratieavond 
voor de raad onder leiding van Gary Schwartz en Hans Mommaas, elk vanuit hun eigen rol en 
deskundigheid. Daarna is in een aantal raadsbrede bijeenkomsten gekeken naar onze kernkwaliteiten 
en opgaven voor de toekomst. Een focusgroep van betrokken inwoners heeft de raad inhoudelijk 
ondersteund bij het formuleren van onder meer de kansen en opgaven voor de toekomst. Het 
visieproces is vanuit de raad begeleid door een kerngroep en ambtelijk ondersteund door een flexibele 
projectgroep. Bestuurlijk opdrachtgever was de burgemeester. 
 
Focusgroep inwoners 
Herman Schiltkamp, Bob Beumers, Marinus Doornebal, Mieke Janssen, Reinko Abels, Dick 
Westerveld, Louise Gunning, Paul Smits, Jan de Ruiter, Sander Griffioen, Juliette Jonker-Duijnstee, 
Bertien Kool-Quarles van Ufford, Jan Willem Bruggenwirth, Gerard Verdam en Ron de Kloet. 
 
Kerngroep uit de gemeenteraad 
Maarten Bootsma, Janine van Doesburgh, Ingrid Groenewegen, Dik van ’t Hof, Cock van der Kaaij, 
Ike Roetman en Rob Roos, o.l.v. burgemeester Mirjam van ’t Veld. 
 
Ambtelijke projectgroep 
Guido Muller,  Annette van Hussel, Liesbeth van Meurs, Theo van Eeuwijk en AnneMarie Hiemstra 
(redactie). Ad-hoc is de projectgroep aangevuld met ambtelijke deskundigen. 
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BIJLAGE 1: Staat van Stichtse Vecht  
 
In de zomer en het najaar van 2012 heeft Telos, samen met de gemeente Stichtse Vecht een pilot 
versie van ‘De Staat van de gemeente Stichtse Vecht' gemaakt. Dit is een monitor waarmee de 
gemeente de kwaliteit en duurzaamheid van de gemeente in kaart kan brengen.  
 
Met deze eerste meting is getracht inzicht te krijgen in de stand van zaken op sociaal-cultureel, 
ecologisch en economisch vlak. Hoe staat de gemeente er bijvoorbeeld voor als het gaat om 
veiligheid, gezondheid, economie of klimaat? De Staat van Stichtse Vecht helpt koers te bepalen. Het 
geeft aan hoe de gemeente in relatief opzicht scoort op verschillende aspecten van duurzaamheid.  
 
De eerste pilot ‘De Staat van Stichtse Vecht’ heeft bruikbare gegevens opgeleverd over onder meer 
de verhouding werkgelegenheid en beroepsbevolking, het aandeel laag- en hoog opgeleide 
beroepsbevolking in de gemeente, de kwaliteit van groen, het gemiddeld inkomen, percentage 
bijstandsgerechtigden et cetera. Van deze gegevens is dankbaar gebruik gemaakt in de visie bij het 
typeren van de gemeente naar economische, sociale en ecologische kenmerken. De Staat van 
Stichtse Vecht is daarmee een bron voor uitspraken in de visie.  
 
Zo als gezegd is ‘De staat van Stichtse Vecht’ in potentie een bruikbaar instrument om de ontwikkeling 
van Stichtse Vecht over een langere termijn te volgen. De pilot bevat op dit moment nog witte vlekken 
en er ontbreken nog veel voor Stichtse Vecht belangrijke indicatoren. Met name indicatoren die iets 
zeggen over de toestand van het cultureel-historisch erfgoed en de vitaliteit van historische kernen. 
 
Belangrijk is daarom om het instrument te zien als een zich ontwikkelende bron voor relevante kennis. 
Het ligt daarom voor de hand om deze bron in de toekomst verder uit te breiden en de gegevens 
periodiek aan te vullen. Hiermee wordt deze bijlage steeds ververst. Wanneer het instrument de 
indicatoren bevat die voor Stichtse Vecht van belang zijn kan het instrument zelf als bijlage 
toegevoegd worden. Nu houden we het bij een verwijzing naar de pilot.  
Project team Focus op Morgen, december 2012. 
 
 
BIJLAGE 2: de wonderen van Stichtse Vecht 
 
Burgemeester Mirjam van ’t Veld heeft tijdens het visietraject het idee geopperd om met elkaar ‘de 
zeven wonderen van Stichtse Vecht’ te benoemen. Dit naar analogie van de zeven Wereldwonderen. 
Want onze gemeente heeft ook verschillende ‘wonderen’ om trots op te zijn. Via een persbericht, de 
gemeentepagina en de website zijn inwoners opgeroepen een wonder aan te dragen. 
 
Artikel VAR d.d. 13 december 2012, De zeven wereldwonderen  
Een wereldwonder is ‘een opmerkelijk bouwwerk of gebied dat door de natuur of door mensen is 
geconstrueerd, en dat door diverse instanties of personen als zodanig wordt herkend.’ Ze worden 
vaak in het aantal van zeven benoemd. U herkent er vast wel een paar: de Taj Mahal in India, de 
piramides van Egypte of de Chinese Muur. Ook Stichtse Vecht heeft bouwwerken of (natuur)gebieden 
waar we trots op zijn en die we als wereldwonder mogen herkennen; bijvoorbeeld de historische 
buitenplaatsen, het poldergebied van Kockengen en business universiteit Nyenrode. Burgemeester 
Mirjam van ’t Veld: “Ik weet zeker dat ook Stichtse Vecht zeven wereldwonderen heeft. Als je goed 
kijkt, ga je er steeds meer zien. Ik vraag u om ook goed te kijken. Laat ons weten wat u het koesteren 
waard vindt en bepaal wat de zeven wereldwonderen van Stichtse Vecht zijn!”.  
 
Aandragen van ideeën kon tot 11 januari 2013, vervolgens kon tot 24 januari op de wonderen worden 
gestemd. Een jury, bestaande uit leden van de focusgroep, de kerngroep, de projectleider onder 
leiding van de burgemeester heeft op basis van publiekstemmen en deskundigheid bepaald wat 
‘de zeven wonderen van Stichtse Vecht' zijn:  
 
(tekst later toe te voegen) 
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