Sfeerverslag van de openbare Raadsconferentie Panorama Stichtse Vecht van woensdag
5 juni 2019 om 19.30 uur in gemeentehuis Boom en Bosch, Breukelenzaal, te Breukelen.
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Afwezig
PVV en Stichts Appèl
1.

Opening.
Doel van de avond:
1. Bijpraten over ontwikkelingen in de regio en verkennend gesprek over positie van Stichtse
Vecht op het gebied van wonen, werken, mobiliteit, energietransitie en groen & landschap.
2. Informatieve uitwisseling over het Kaderstellend Koersdocument omgevingsvisie 1.0 dat aan
de raad ter vaststelling wordt aangeboden om hiermee de opdracht op te halen voor het
opstellen van de omgevingsvisie.
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2.

Inleiding door burgemeester Yvonne van Mastrigt.
Hoe zien wij Stichtse Vecht als onderdeel van de regio en in 2050/2060?
De burgemeester licht toe dat de aanleiding voor deze avond de analyserapporten van de U10
zijn over Wonen, Werken/economie, Mobiliteit, Energietransitie en Groen en Landschap.
Vanavond is ook een opmaat naar de bespreking in de commissie Fysiek Domein van 11 juni
aanstaande over het kaderstellend Koersdocument voor de Omgevingsvisie.
Met een aantal kleuren, die een bepaalde opgave vertegenwoordigen, wordt in groepen gewerkt
aan een schets van Panorama Stichtse Vecht.

3.

Vragen over de analyserapporten van de U10 en de factsheets.
Aan diverse kraampjes kunnen vragen gesteld worden over het
Trendlijnenrapport, Wonen, Economie en Werken, Mobiliteit,
Energietransitie en Groen en Landschap.
Raad denkt na over toekomstige maatschappelijke opgaven voor
Stichtse Vecht op het gebied van wonen, energie, economie en
landschap.

4.

Presentatie Panorama Stichtse Vecht.
In de presentatie geeft Wieke van Mourik uitleg over hoe de bestaande landkaart van Stichtse
Vecht ingekleurd kan worden met de diverse, gekleurde bouwstenen voor:
1. Economie en Werken (blauw)
De lokale opgave voor economie en werken is 5 hectare bedrijventerrein.
2. Groen en Landschap (groen)
De lokale opgave voor groen en landschap is 75 hectare groen en recreatie.
3. Wonen (rood)
De lokale opgave voor wonen is afgerond in 2040 5.000 woningen. Hiervan zijn reeds 2.000
woningen gepland. Nog locaties vinden voor 3.000 woningen.
4. Energietransitie (oranje)
De lokale opgave voor 2040 is afgerond 310 hectare zonnevelden en of windmolens.
5. Optie voor een nieuw knooppunt (grijs)
Een knooppunt ergens op het spoor met minimaal 500 woningen en 1 hectare bedrijven.

5.

Het maken van een schilderij (inkleuren landkaart van Stichtse Vecht).
De aanwezige raadsleden hebben in vier groepen de bestaande landkaart van Stichtse Vecht
ingekleurd met bovenstaande opdrachten.
De eindresultaten staan hierna.
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6.

Conclusies.
Burgemeester vat de eindconclusies van de vier schilderijen als volgt samen:
Wonen
Bij alle tafels is het gelukt om de rode blokjes van de woningbouwopgave neer te leggen. Er
blijkt sprake te zijn van verdichtingsbereidheid. Opvallend is dat alle tafels een nieuw knooppunt
bij Loenersloot hebben ingetekend met woningen en bedrijven. Ook is aangegeven om
Planetenbaan flink te verdichten.
Natuur, recreatie en groen
Burgemeester merkt op dat hier nog een verdieping gemaakt moet worden. Hiervoor heeft de
raad nog meer informatie nodig om die slag te kunnen maken. Nadere verdieping is gewenst als
het 5e analyserapport U10 Groen en Landschap beschikbaar komt.
Energietransitie
Dit onderdeel geeft de meeste discussie en ook aarzelingen over de mate waarin dit ingevuld
moet worden. Dat gaat over het benodigde volume, soorten en mate waarin Stichtse Vecht
wil/kan bijdragen aan de regio-opgave (wisselgeld). Ook hier is verdieping gewenst. Ook is er
behoefte om de actuele ontwikkelingen/mogelijkheden voor de energietransitie nader te
onderzoeken, zoals energie uit water (de Vecht), zonnepanelen op geluidschermen, etc.
Economie en werken
Deze uitkomst overlapt deels de raadsconferentie Economie. Hiervoor is een vervolgstap nodig
die gezet kan worden in de raadsconferentie Economie deel 2 die na de zomer zal worden
gepland.
Vervolgens constateert zij dat voor de groene deelgebieden in Tienhoven en Kockengen nog
een verdiepingsstudie gemaakt moet worden. Ook voor de deelgebieden Amsterdam-Rijnkanaal
/A2 en een gebied rondom de Vecht moet nog een verdieping gemaakt worden. Zij vraagt de
raad of er behoefte is om daarbij betrokken te worden.
Zij biedt de raad ook de mogelijkheid aan om een dergelijk schilderij opnieuw te maken en
daarbij geen rekening te houden met bestaande uitgangspunten. Die mogelijkheid is er na de
zomer.
Van de vanavond gemaakte plattegronden zal een analyse gemaakt worden en gekeken worden
waar deze het Koersdocument onderschrijven of waar deze van het Koersdocument afwijken.
Opvallend zijn:
• de verdichtingsbereidheid, vooral in Planetenbaan in Maarssenbroek;
• een station bij Loenersloot;
• de energietransitie;
• weinig initiatieven nieuw voor oud.
Gewezen wordt nog op het U10 Beraad(t) van 5 juli. Tijdens deze bijeenkomst worden de
raadsleden bijgepraat over de regionale ontwikkelingen zoals het Regionale Economisch
Perspectief en programma (REP U10). Vanuit het college wordt de oproep gedaan om in te
gaan op de uitnodiging voor deze bijeenkomst. Het is een belangrijke bijeenkomst waar de
plannen voor de regionale strategie worden ontwikkeld, samen met raadsleden.
Hierna sluit zij de bijeenkomst.
11-6-2019, MdJ

-.-.-.-.-.-.-.-.-
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