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Trendlijnenrapport als basis voor inbreng in 

Regionaal Economisch Perspectief van de U10 
 

In de raadsinformatiebrief van 4 april hebben wij u geïnformeerd over de retraite van het college en de resultaten 

daarvan. Dit jaar staan we voor belangrijke keuzes. Keuzes die betrekking hebben op waar we als gemeente naar 

toe willen. Waar willen we bijvoorbeeld nog woningbouw of zonnevelden realiseren? Dit zijn dezelfde keuzes waar 

de burgemeester in haar 100-dagen brief ook aan refereert.       

 

Deze vraagstukken komen van meerdere kanten. Op dit moment zijn we bezig met het opstellen van kader stellend 

koersdocument ten behoeve van de Omgevingsvisie, waarbij dit de belangrijkste elementen zijn. Maar ook de 

regionale agenda vraagt dit jaar al om richtinggevende keuzes op bijvoorbeeld voor mobiliteit, woningbouw, 

energietransitie en economie. Deze keuzes hangen onderling nauw samen en komen terug in het Regionaal 

Economisch Perspectief (REP) en de Omgevingsvisie. Voor het REP heeft het college een Position Paper 

ingediend bij de U10, mede gebaseerd op het Collegewerkplan 2018-2022, de visies van de verschillende 

beleidsterreinen en het recent opgestelde Trendlijnenrapport Stichtse Vecht.  

 

Het college voelde zich gesterkt om het position paper uit te brengen na de breed door de raad gesteunde motie 

van Streekbelangen waarin het college wordt verzocht om bovengemiddelde aandacht te schenken aan het 

versterken van de externe oriëntatie en positionering van Stichtse Vecht in de regio.   

Trendlijnenrapport  

Als onderlegger voor de omgevingsvisie zijn vorig jaar de trendlijnen voor Stichtse Vecht opgesteld. Op 16 april jl. 

heeft het college het eindrapport “Verleden, heden en toekomst, Trendlijnen van Stichtse Vecht” vastgesteld. Dit is 

tevens het eindproduct van de pilot die de gemeente en de Rijksdienst  voor het Cultureel Erfgoed samen 

aangingen om erfgoed in de ruimtelijke ordening in te brengen, specifiek voor de omgevingsvisie.     

Het Trendlijnenrapport laat zien hoe het grondgebied van Stichtse Vecht zich door de wisselwerking van mens en 

natuur door de eeuwen heen heeft ontwikkeld. Het geeft inzicht in de manier waarop het verleden doorwerkt in 

onze huidige leefomgeving. Dit zijn de trendlijnen van Stichtse Vecht. Deze trendlijnen zijn het vertrekpunt voor de 

toekomst. Zij helpen ons om weloverwogen keuzes te maken, bij (grootschalige) opgaven die op Stichtse Vecht af 

komen, in relatie tot de rijke historie van onze gemeente. Er wordt een relatie gelegd met de grote (regionale) 

opgaven waar we voor staan met een ruimteclaim (o.a. mobiliteit, energietransitie, woningbouw, bodemdaling, 
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landbouw, water, etc.). Sommige opgaven blijken heel goed te passen bij een bepaalde trendlijn of juist helemaal 

niet te passen bij een andere. Het rapport geeft hier inzicht in, zonder voor te schrijven waar iets wel of niet kan. 

Position Paper Stichtse Vecht 

De Bestuurstafels van de U10 hebben een viertal analyse rapporten (woningbouwlocaties, economische 

ontwikkeling, mobiliteit en energietransitie) aan de U10-colleges voorgelegd met vraag om instemming met het 

gebruik van de rapporten als bouwstenen voor het op te stellen Ruimtelijk-Economisch Perspectief (REP). Het 

college heeft daarmee ingestemd en in het Position Paper haar ruimtelijke ambities als input voor het REP 

meegegeven aan de U10 regio. Deze ambities zijn gebaseerd op de visies van diverse beleidsterreinen en het 

recent opgestelde trendlijnenrapport. 

Voor de regionale opgaven zijn vooral (rijks-)middelen en bestuurlijk draagvlak nodig. 

Raadsconferentie  

De ontwikkelingen in de regio gaan in snel tempo door. Het snelle tempo heeft te maken met enerzijds de grote 

maatschappelijke druk, maar ook met de grote financiële belangen zoals het BO Mirt overleg en UNed (overleggen 

met het rijk in het kader van financiering van grote mobiliteitsoplossingen). Het college zag zich genoodzaakt om 

het Position Paper voor de REP al in te brengen bij de U10 voordat met de raad van gedachten kon worden 

gewisseld over de standpunten. Het college wil met de raad in gesprek over de recente en toekomstige 

ontwikkelingen en er wordt daartoe op korte termijn een raadsconferentie georganiseerd. Dan zal ook het recent 

ontvangen Plan van Aanpak voor het Ruimtelijk Economisch Programma met u worden gedeeld en besproken. 

Bijlagen en link 

Position Paper college Stichtse Vecht 
Rapport Trendlijnen Stichtse Vecht 

4 analyse rapporten van de U10 
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https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-22-Bijlage-Position-Paper-U10.pdf
https://raadsinformatie.stichtsevecht.nl/documenten/Raadsdossiers/raadsinformatiebrieven/RIB-22-Bijlage-Rapport-Trendlijnen-Stichtse-Vecht.pdf
https://www.utrecht10.nl/nl/news/rapporten-ruimtelijk-economisch-programma-u10-beraadt-30-januari-2019-169/
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