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De raad besluit: 

1. In te stemmen met de voorliggende startnotitie Regionale Omgevingsagenda Lopikerwaard als 
richtinggevend uitgangspunt voor de vervolgstappen 

2. In te stemmen met het voortzetten van de samenwerking in verband met de uitdagingen die op 
onze regio afkomen met de voorgestelde vervolgstappen: 

- Werk toe naar een regionale Omgevingsagenda 
- Werk richting 1-2 radenconferenties maar ook naar individuele besluitvorming van de 

eigen gemeenteraden en bestuur waterschap; 
- Laat vrijheid aan individuele gemeenteraden om de eigen identiteit aan de 

gezamenlijke producten toe te voegen 

Inleiding: 

Begin 2018 zijn de gemeenten IJsselstein, Lopik, Montfoort, Oudewater en Woerden en het 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - in gezamenlijk verband - actief gaan verkennen hoe 
we op regionaal niveau de transitie van de fysieke leefomgeving en het vormgeven van nieuwe 
samenwerking in goede banen kunnen leiden. En hoe we het momentum van de naderende 
Omgevingswet als vliegwiel kunnen gebruiken voor versterking van de economie en 
landschappelijke kwaliteit van onze regio. We hebben er bewust voor gekozen om deze verkenning 
in eerste instantie overzichtelijk en praktisch in te steken aan de hand van drie actuele thema's: de 
energietransitie, klimaatopgave en recreatie en landschap. 

Ambtelijke input op deze thema's is nauwgezet beoordeeld door een stuurgroep, bestaande uit de 
voor de thema's eerst verantwoordelijke portefeuillehouders uit de colleges. De bestuurlijke 
betrokkenheid is vergroot door - inmiddels 3 - goed bezochte radenconferenties, waar u met 
betrokken raadsleden uit de deelnemende gemeenten met elkaar hebt gesproken over de thema's 
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die aan de orde zijn gesteld. Meest recent is op 24 januari j l . het thema Energietransitie in relatie tot 
de Regionale Energie Strategie (RES) met u besproken. 

Wij achten het nu het moment om de startnotitie aan u aan te bieden en de regionale samenwerking 
in de Lopikerwaard verder vorm te geven en uit te werken aan de hand van een regionale 
Omgevingsagenda. 

De b e v o e g d h e i d van de raad komt voor t uit de v o l g e n d e wet - en /o f 
r e g e l g e v i n g : 

De gemeenteraad is op grond van artikel 147, tweede lid, van de Gemeentewet bevoegd te bepalen 
met wie zij samenwerking zoekt en is het bestuursorgaan dat een lokale omgevingsvisie vast moet 
stellen. 

Beoogd effect: 

Door regionale samenwerking kunnen gezamenlijke afspraken worden gemaakt over 
maatschappelijke thema's die onze gemeentegrens overstijgen en die afspraken kunnen vervolgens 
een plek krijgen in de lokale omgevingsvisies. 

Argumenten: 

Ad. 11n te stemmen met de voorliggende startnotitie Regionale Omgevingsagenda 
Lopikerwaard 

De startnotitie is een eerste resultaat van de onder 1 genoemde uitspraak en vraagt om verdere 
uitwerking en samenwerking. 

Ad. 2 In te stemmen met het voortzetten van de samenwerking in verband met de 
uitdagingen die op onze regio afkomen met de voorgestelde vervolgstappen 

- Werk toe naar een regionale Omgevingsagenda 
- Werk richting 1-2 radenconferenties maar ook naar individuele besluitvorming 

van de eigen gemeenteraden en bestuur waterschap; 
- Laat vrijheid aan individuele gemeenteraden om de eigen identiteit aan de 

gezamenlijke producten toe te voegen. 

De Omgevingswet vraagt om een integrale benadering van de vele maatschappelijke opgaven die 
op de individuele gemeenten en onze regio afkomen c.q. die er nu spelen. De ervaringen, die 
ambtelijk en bestuurlijk zijn opgedaan in de afgelopen periode hebben ons gesterkt om in dit 
regionaal verband te komen tot ruimtelijke en strategische regionale ordeningsprincipes op de voor 
ons gebied van belang zijnde thema's die wij willen verkennen in het kader van de visievorming in de 
Omgevingswet. 

Met de genoemde vervolgstappen laten wij zien dat op welke wijze wij het verdere traject willen in 
gaan. Momenteel spelen veel vraagstukken die op redelijke termijn om een standpunt van uw raad 
vragen. Niet voor niets is tijdens de laatstgehouden radenconferentie op 24 januari j l . de aandacht 
gericht geweest op de RES, waarvoor de regio gevraagd wordt voor 1 juli as. met een eigen bod te 
komen. Verder zijn er vanuit de U10/U16 een viertal analyses op het gebied van woningbouw, 
economie, mobiliteit en landschap uitgebracht die vragen om een reactie c.q. zienswijze. Tenslotte 
kan onze samenwerking ook zijn nut afwerpen binnen het proces van het opstellen van de 
provinciale Omgevingsvisie en -verordening. Al deze ontwikkelingen vragen om een gezamenlijke 
eigen Omgevingsagenda voor de Lopikerwaard. 

Duidelijk mag zijn dat het streven naar een gezamenlijke agenda, reactie op de RES en op de U10 
rapporten onverlet laat de vrijheid van iedere individuele gemeenteraad of bestuur om de eigen 
identiteit c.q. inkleuring kenbaar te maken. 
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Kanttekeningen: 

Duidelijk moet vermeld worden dat iedere gemeenteraad afzonderlijk aan de hand van de regionale 
omgevingsagenda de vrijheid behoudt eigen keuzes te maken in haar- door de Omgevingswet 
verplichte - lokale omgevingsvisie. 

Financiën: 

De kosten voor de ambtelijke inzet, inhuur van het externe adviesbureau Ruimtevolk en de 
organisatie van de radenconferenties zijn gedekt tot aan de vaststelling van de Startnotitie. Voor het 
vervolg zal een voorstel worden gedaan om budget beschikbaar te stellen. 

Uitvoering: 

n.v.t. 

Communicatie: 

Participatie wordt gezamenlijk opgepakt met stakeholders als bijvoorbeeld het LTO, omdat dat ook 
op regionale thema's gewenst is. Ook buurgemeenten als de Krimpenerwaard zullen op deze wijze 
worden betrokken. Daar zullen we u nog een nader voorstel voor doen. Uiteraard zal de participatie 
met onze inwoners lokaal in het kader van onze eigen omgevingsvisie plaatsvinden. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

nader 

Bijlagen: 

- Aanbiedingsbrief startnotitie van stuurgroep Lopikerwaard (concept) 19.002820 
- Startnotitie Regionale Omgevingsagenda Lopikerwaard 19.002817 

De indiener: 

Het college van burgemeester en wethouders, 

De secretaris De burgemeester 

ir. W.J. Tempel 
mr. drs. P. Verhoeve 
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