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Goedemorgen griffieren,
De Lopikerwaard staat de komende decennia voor een aantal grote uitdagingen. Bodemdaling, klimaatverandering
en de energietransitie zullen een grote impact hebben op de inrichting en kwaliteit van de fysieke leefomgeving van
de Lopikerwaard. Immers, op welke wijze gaan we invulling geven aan de energietransitie en energie opwekken in
de regio: Via zonnevelden? Windturbines? Of op andere manieren? En waar plaatsen we ze? Hoe houden we de
komende jaren de voeten droog bij wateroverlast? En hoe beschermen we de landbouwgronden tegen langdurige
droogte?
Het zijn opgaven die niet losstaan van kwaliteit en (be)leefbaarheid van onze unieke polder en die in alle opzichten
de gemeentegrenzen overstijgen. De gemeenten Lopik, Montfoort, Oudewater, IJsselstein en Woerden hebben
daarom deze handschoen actief opgepakt en gaan deze opgaven en de gewenste samenwerking daarbij actief met
elkaar verkennen. Dat doen ze samen met de provincie Utrecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
(HDSR). De partijen hebben afgesproken om in het najaar van 2018 een gezamenlijk ambitiedocument op te stellen
rondom energietransitie, klimaatadaptatie en recreatie. Dit ambitiedocument fungeert als basis voor lokaal en
provinciaal omgevingsbeleid (omgevingsvisies). In de bijgevoegde flyer treft u meer informatie aan over dit proces.
Ook betrekken we u als raadsleden door middel van een tweetal gezamenlijke bijeenkomsten. Gedurende de
Vijfradenconferentie van 11 oktober gaan we samen met u verkennen wat de opgaven op het gebied van
energietransitie, klimaatadaptatie en recreatie voor de Lopikerwaard betekenen. Wat daarvan lokaal of juist
regionaal moet worden opgepakt? En welke gezamenlijke uitgangspunten en kansen er liggen? Na een kort plenair
programma waarin we u bijpraten over zowel inhoud als proces, gaan we we actief met u de toekomst van de
Lopikerwaard verkennen. Dit doen we spelenderwijs aan de hand van serious gamings over de drie thema’s
energietransitie (We Energy Game), bodemdaling (Tygron Engine) en recreatie (door RUIMTEVOLK).
Uitnodiging Vijfradenconferentie Ambitiedocument Lopikerwaard
Donderdag 11 oktober 19:30 - 21:30 (inloop vanaf 19:00)
Locatie: In ‘t Witte Paard, Cabauwsekade 42, Lopik
Kunt u aangeven wie zich al hebben aangemeld?
We zouden graag een indicatie willen hebben hoeveel mensen we kunnen verwachten, ook rekening houdende
met de catering.
Met vriendelijke groet,

Wubbo Tempel
Wnd. Gemeentesecretaris
06-38734676
Aanwezig: maan-, dins-, woens- en donderdag
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De Lopikerwaard staat de komende decennia voor een aantal grote uitdagingen in de leefomgeving.
Bodemdaling, klimaatverandering en de energietransitie zullen een grote impact hebben op de inrichting en
kwaliteit van de fysieke leefomgeving van de Lopikerwaard. We zullen daarom ook samen moeten blijven
investeren in de aantrekkelijkheid en beleefbaarheid van ons unieke landschap. Voor onze inwoners en
ondernemers, maar ook voor zij die van onze unieke polder als bezoeker willen genieten. Dat vraagt om
nieuwe, integrale strategieën voor de kernen én het buitengebied. En om nieuwe samenwerkingen tussen
overheden en samenleving om opgaven aan te pakken en om ambities daadwerkelijk te kunnen
verwezenlijken.
De gemeenten Lopik, Montfoort, Oudewater, IJsselstein en Woerden gaan deze nieuwe strategieën en
samenwerking voor de fysieke leefomgeving samen met de provincie Utrecht en Waterschap
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) actief verkennen. De partijen hebben afgesproken om in
het najaar van 2018 gezamenlijk ambitiedocument op te stellen rondom energietransitie, bodemdaling,
klimaatadaptatie en recreatie. Dit ambitiedocument fungeert als basis voor lokaal en provinciaal
omgevingsbeleid (omgevingsvisies).
Op verschillende momenten in dit proces worden ambtelijke experts en vertegenwoordigers uitgenodigd,
bijvoorbeeld voor de zogenoemde ambtelijke werkplaatsen. De lokale gemeenteraden worden betrokken
door middel van een tweetal gezamenlijke bijeenkomsten in oktober 2018 en medio januari 2019. Een
stuurgroep met bestuurders van gemeenten, provincie en HDSR zorgt op een aantal momenten in het traject
voor bestuurlijke afstemming en borging, ook met de lokale, regionale en provinciale processen in kader van
de omgevingsvisies, energietransitie en klimaatadaptatie. Een globale planning met overzicht van de overlegen afstemmingsmomenten is opgenomen in de onderstaande figuur.
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RUIMTEVOLK begeleidt dit proces. Bij vragen, onduidelijkheden of suggesties kunt u contact opnemen met
Robbin Knuivers, robbin.knuivers@ruimtevolk.nl, 06 41 52 10 39.
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