Wijk bij Duurstede,

woensdag 11 mei 2016

Betreft: voorbespreking omgevingsvisie Kromme Rijnstreek
Uitnodiging
Van: Thomas van Elteren (Houten), Fred Odijk (Bunnik) en
Robin Wouters (Wijk bij Duurstede)
Aan: raadsleden van de gemeente Houten, Bunnik en Wijk bij Duurstede

behandeld door
toestelnummer

Robin Wouters
95561

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor een discussieavond over de Omgevingsvisie Kromme Rijn. De
avond vindt plaats op 25 mei 2016 vanaf 17.30 uur op kasteel Beverweert in Werkhoven1.
Aanleiding
De colleges van de gemeenten Houten, Bunnik en Wijk bij Duurstede hebben de afgelopen periode een
gezamenlijke, integrale visie op het Kromme Rijngebied gemaakt. Via een uitgebreid participatietraject
zijn vraagstukken uit de samenleving opgehaald. In de loop van 2015 zijn bovendien bestuurlijke en
ambtelijke bijeenkomsten gehouden over de uitkomsten van dit traject en zijn trends, ontwikkelingen en
bestuurlijke ambities in beeld gebracht. Dit proces heeft geleid tot een eerste set aan beleidsvoorstellen op
een aantal belangrijke thema’s, die mede op verzoek van de raden, via een internet- consultatieronde zijn
voorgelegd aan de samenleving. Nu ligt er een conceptversie die door iedereen is te raadplegen via:
http://krommerijn.losstadomland.nl/Portals/14/e_book/concept_KR/index.html#/1/
Voorbereiding
Op 25 mei 2016 gaat u met elkaar de Omgevingsvisie opiniërend bespreken. U bepaalt zelf de agenda!
Hoe gaat dat in zijn werk? Gelijktijdig met deze uitnodiging ontvangt u een PDF-bestand waarin alle
voorstellen uit de Omgevingsvisie zijn opgesomd. De bedoeling is dat u in het bestand maximaal één
“principieel” voorstel én minimaal twee2 “resultaat”-voorstellen aanvinkt. In de PDF is een verzend-knop
ingebouwd. U kunt het bestand uiterlijk 22 mei verzenden. De voorstellen die het vaakst zijn aangevinkt,
vormen de agenda van de avond. Op basis hiervan zullen wij discussierondes tussen raadsleden
organiseren. De leden van de stuurgroep zullen tijdens een discussie, waar nodig, toelichting geven op de
visie.
Programma
17.30 Inloop
17.45 Opening wethouder
18.00 Presentatie ‘Omgevingsvisie binnen de Omgevingswet’ door Mirelle Kolnaar (gemeente Utrecht)
en buffet (broodjes met soep)
19.00 Omgevingsvisie, korte toelichting op proces door Hans van Kempen (bureau LOS)
19.15 Omgevingsvisie, discussie
Afhankelijk van de aanmeldingen wordt de vorm (plenair of in groepen) en het aantal
rondes nader bepaald
21.00 Afsluiting
Conclusie: kan de visie ter inzage (eventueel na aanpassingen)?
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Als u meer opties aanvinkt, gaan wij wegingsfactoren toepassen.
Gemeentehuis: Karel de Grotestraat 30 postadres 83, 3960 BB Wijk bij Duurstede t: 0343-595595
f: 0343-595599 e: info@wijkbijduurstede.nl w: www.wijkbijduurstede.nl

Vervolgproces / participatie
Mochten de raden aangeven de Omgevingsvisie ter inzage te willen leggen (eventueel na aanpassingen),
dan zullen het netwerk (een lijst van ongeveer 150 personen), relevante overheden en de deelnemers aan
de internetdiscussie daarvan persoonlijk op de hoogte worden gesteld. Daarnaast zullen de gebruikelijke
media (Facebook, het Groentje, de gemeentelijke websites en lokale kranten) ingezet worden.
In lijn met het gevolgde interactieve proces geven de terinzagelegging eveneens een interactief karakter.
Degene die geadresseerd zijn, kunnen zelf een onderwerp tijdens de inzagetermijn agenderen. Afhankelijk
van het voorstel dat zij agenderen, pakken de gemeentes een rol. Dus als een voorstel geagendeerd wordt
waarvan de visie aangeeft dat de gemeente dat samen gaat doen met de samenleving of waarvan de
gemeente trekker is, dan zal de gemeente actief een avond organiseren en zal de samenleving in dialoog
gaan met de gemeentes. Hier gaan we maximaal 4 avonden voor reserveren, vermoedelijk in september
2016. Als een voorstel geagendeerd waarvan de visie aangeeft, dat de samenleving aan zet is of waaraan
de gemeente niet zal bijdragen, dan zal dat ook zo tot uiting komen in de inzageperiode: de samenleving
zal onderling met elkaar in dialoog gaan en de gemeentes daarover informeren.
Hoe dan ook, u bent van harte uitgenodigd om met uw collega-raadsleden over verschillende thema's en
voorstellen uit de visie te discussiëren. We zien u graag de avond van 25 mei in kasteel Beverweert!
Met vriendelijke groet,
Herman Geerdes (Houten),
Rob Zakée (Bunnik),
Wil Kosterman en Hans Marchal (Wijk bij Duurstede)
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