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Onderwerp
Omgevingsagenda Lopikerwaard

Bijlage(n)

Geachte Raadsleden,

De afgelopen 2 jaar hebben we, gemeenten, provincie en waterschap, gezamenlijk een traject 
doorlopen om te komen tot een gedeeld beleidskader voor de ruimtelijke ontwikkeling van de 
Lopikerwaard en regio Oude Rijn. Dit is een bijzonder proces geweest, waarbij zowel bestuurlijk als 
ambtelijk via gezamenlijke bijeenkomsten ideeën, ambities en visies bediscussieerd en uitgewerkt 
zijn. Deze aanpak is bijzonder. Niet alleen omdat de bestuurders van de gemeenten en het 
waterschap dit gezamenlijk doorlopen hebben, ook vanwege het integreren en in samenhang 
beschouwen van alle majeure maatschappelijke opgaven. Dit is geheel conform de geest van de 
nieuwe Omgevingswet. De regio loopt hiermee vooruit op deze nieuwe manier van besturen en 
beleidsontwikkeling.

Onze conclusie
Het resultaat, de Omgevingsagenda Lopikerwaard, is een product waar we trots op mogen zijn. Het 
geeft een belangrijk kader voor verdere ruimtelijke ontwikkelingen en uitwerking van de diverse 
maatschappelijke opgaven. Daarbij is het geen keurslijf of blauwdruk. Het laat voldoende bestuurlijke 
ruimte om gebieds- en lokaal gerichte afwegingen te maken en hier invulling aan te geven. De 
Omgevingsagenda kan gebruikt worden voor de gemeentelijke Omgevingsvisies en 
Omgevingsplannen en de uitwerking van de RES, REP en provinciale Omgevingsvisie. Het is een 
bouwsteen voor de invulling van onder andere een klimaat adaptieve stedelijke en 
gebiedsontwikkeling, de landbouwtransitie, mobiliteit, recreatie en natuurontwikkeling.

Bijdragen van het waterschap
Het waterschap wil actief bijdragen aan deze ontwikkelprocessen. Bijvoorbeeld bij 
het opstellen van de gemeentelijke Omgevingsvisie en Omgevingsplan en bij de 
verkenning en klimaatbestendige uitwerking van (nieuwe) woningbouwlocaties. Het 
waterschap biedt aan, als dat wenselijk is, het belang van het waterbeheer en 
samenhang met andere opgaven, zoals bodemdaling en energietransitie, in uw 
gemeenteraad toe te lichten.
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Vervolgproces
Wij kijken uit naar het vervolgproces dat wij graag in gezamenlijkheid met provincie, gemeenten 
maatschappelijke partners willen ingaan.

Hoogachtend,
Dijkgraaf en hoogheemraden, 
Namens hen,

Mevrouw J. Goedhart 
secretaris-directeur

De heer J.C.H. Haan 
dijkgraaf
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