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Geacht college, 

Begin 2018 zijn wij - gemeenten IJsselstein, Lopik, Montfoort, Oudewater en Woerden en waterschap 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - mede op verzoek en met medewerking van de 
provincie Utrecht - 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 nadere 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, klimaatopgaven en recreatie en landschap. 

Al snel in het proces zijn de raadsleden van de deelnemende gemeenten betrokken en hebben een 
drietal goed bezochte radenconferenties plaatsgevonden. De output vanuit die radenconferenties en 
de besprekingen in de stuurgroep hebben geleid tot de nu voorliggende startnotitie om te komen tot 
een gezamenlijke Omgevingsagenda voor de Lopikerwaard. In het eerste deel van deze startnotitie 
treft u de resultaten van de eerste verkenning aan. In de laatste paragraaf schetsen we op hoofdlijnen 
het doel van en de route naar de regionale omgevingsagenda. 

De verkenning heeft geleid tot de ambitie om in 2019 gezamenlijk een regionale omgevingsagenda op 
te stellen, waarin we de gezamenlijke stip op de horizon scherper stellen en onze maatschappelijke 
opgaven en (meekoppel)kansen op regionale schaal verder onderzoeken en vormgeven. We 
beschouwen de uitkomsten van de verkenning, die we delen in deze notitie, als een start van dit 
traject. Wij kijken ernaar uit om samen met u de volgende stap te zetten. 

De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen. 
De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten. 



In het eerste deel van deze startnotitie treft u de resultaten van de eerste verkenning aan. In de laatste 
paragraaf schetsen we op hoofdlijnen het doel van en de route naar de regionale omgevingsagenda. 
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