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Motie 

 
Voorstel nr. Z/21/023393, raadsvergadering 9 juni 2022

Onderwerp: Omgevingsvisie Oudewater

De raad van de gemeente Oudewater, in vergadering bijeen op 9 juni 2022,

Overwegende dat:

 bestaand beleid de drager is voor de omgevingsvisie 2020-2040;   
 beleid niet bedoeld is als visie, maar als uitvoeringsagenda van opgestelde 

visie;
 noodgedwongen, geen optimaal participatietraject is gevolgd, waardoor 

geen representatief deel van de inwoners is bereikt;
 onderdelen van de visie, zoals waarden en uitgangspunten en visie op 

hoofdlijnen, tezamen met de inwoners ontwikkeld en geformuleerd behoren
te worden en niet als idee tevoren geponeerd dienen te worden;

 het wenselijk is elke bestuursperiode na te denken over de toekomst van 
de gemeente en gemeenschap en dat het ongewenst is dit in het begin van
een bestuursperiode te doen;

 de huidige bestuursperiode tot 2026 benut kan worden om de 
omgevingsvisie te verrijken met visies tot 2040, zoals de bedoeling is van 
de omgevingsvisie;

 daarbij ook een uitgebreid, eigentijds en uitnodigend participatietraject kan
worden gevolgd, waarbij alle inwoners worden betrokken;

 dit expliciet ook geldt voor kinderen (die nu worden geboren zijn 18 in 
2040), jongeren en ouderen,

draagt het college op:

1. de voorbereidingen van een herziening van de Omgevingsvisie op te 
pakken;

2. een plan van aanpak, waarin participatie, betrokkenheid van de 
samenleving, het actief ophalen van informatie en kaderstellende 
(raads)bijeenkomsten zijn opgenomen, aan de raad aan te bieden;

3. de vaststelling van deze herziening te plannen in de tweede helft van de 
bestuursperiode 2022-2026 en het plan van aanpak in het vierde kwartaal 
van 2022 aan de raad voor te leggen,
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en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

D. Stapel,                                          A. van ’t Veen,
fractie CDA-Oudewater                     fractie Progressief Oudewater
   


