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1. De Regionale Omgevingsagenda Lopikerwaard 2040 vast te stellen.
Wij stellen uw raad voor om de Regionale Omgevingsagenda Lopikerwaard vast te
stellen. Met deze omgevingsagenda geven we een gezamenlijk regionaal perspectief
op de ruimtelijke ontwikkeling van de Lopikerwaard. De gemeenten Lopik, Montfoort,
Oudewater, IJsselstein en Woerden en het Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden (HDSR) hebben deze omgevingsagenda gezamenlijk opgesteld.
Deze regionale omgevingsagenda is daarbij input voor onze gezamenlijke inzet in
(boven-)regionale en provinciale samenwerkings- en beleidsprocessen en een
bouwsteen voor onze lokale omgevingsvisies.
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Vergadering
Raadsvoorstel
Raadsbesluit

Raadsvoorstel startnotitie omgevingsagenda Lopikerwaard
Op 21 maart 2019 heeft de gemeenteraad het volgende besloten:
1. In te stemmen met de voorliggende startnotitie Regionale
Omgevingsagenda Lopikerwaard als richtinggevend uitgangspunt voor
de vervolgstappen
2. In te stemmen met het voortzetten van de samenwerking in verband
met de uitdagingen die op onze regio afkomen met de voorgestelde
vervolgstappen:
- Werk toe naar een regionale Omgevingsagenda;
- Werk richting 1-2 radenconferenties maar ook naar individuele
besluitvorming van de eigen gemeenteraden en bestuur
waterschap;
- Laat vrijheid aan individuele gemeenteraden om de eigen
identiteit aan de gezamenlijke producten toe te voegen;
- Verstrek ons college opdracht om de verdere vervolgstappen
aan de hand van een nadere voorstel voor te leggen. In dit
raadsvoorstel nader in te gaan op:
o Planning van informatie- en besluitvormingsmomenten
met betrekking tot de regionale samenwerking in de
Lopikerwaard;
o De wijze waarop de 'eigen identiteit aan de producten
wordt toegevoegd';
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De duiding van de relatie van de regionale
Omgevingsagenda met de omgevingsvisie, lokale
omgevingsagenda, de energietransitie en andere
thema's die in de regionale Omgevingsagenda
terugkomen.
Geen onomkeerbare stappen te zetten met betrekking tot
intensivering van bestuurlijke samenwerking in de
Lopikerwaard.
o

-
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Vergadering
Raadsvoorstel
Raadsbesluit

Raadsvoorstel omgevingsagenda Woerden
Op 9 mei 2019 heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel
omgevingsagenda Woerden aangenomen. De omgevingsagenda
vormt een opmaat voor de op te stellen omgevingsvisie, maar biedt
ook houvast voor de positionering van de gemeente Woerden ten
opzichte van de nationale, provinciale en regionale ruimtelijke
planvorming en de regionale samenwerkingsverbanden, waaronder het
opstellen van de regionale omgevingsagenda Lopikerwaard. In dit
raadsvoorstel wordt ook gesproken over een regionale omgevingsvisie
Lopikerwaard. Over het opstellen van een regionale omgevingsvisie
wordt in het raadsvoorstel dat nu voorligt het volgende geschreven:
Er is voor gekozen om deze regionale omgevingsagenda Lopikerwaard
het slotdocument te laten zijn van de regionale samenwerking in de
Lopikerwaard. Juridisch gezien sluit een regionale omgevingsvisie een
lokale omgevingsvisie uit. Gemeenten moeten daarom kiezen. Of
een lokale omgevingsvisie of en regionale omgevingsvisie. Het is een
bewuste keuze om geen regionale omgevingsvisie Lopikerwaard te
maken omdat deze de lokale omgevingsvisie en het lokale
afwegingskader Energie zou kunnen overrulen, die met
bewonersparticipatie worden opgesteld.

14-05-2019

RIB

Raadsinformatiebrief vervolgproces regionale omgevingsagenda
Lopikerwaard
In tegenstelling tot hetgeen besloten is in het raadsbesluit van 21
maart 2019, stelt het college de gemeenteraad niet door middel van
een raadsvoorstel het vervolgproces voor, maar stelt het college de
raad via en raadsinformatiebrief op de hoogte van het besluit van het
college om opdracht te verstrekken aan een extern bureau voor het
vervolgproces om te komen tot een Regionale Omgevingsagenda
Lopikerwaard. In de RIB wordt daarnaast uiteengezet hoe het
vervolgproces vorm moet krijgen.

28-01-2020

RIB

Raadsinformatiebrief regionaal position paper Lopikerwaard
Via deze raadsinformatiebrief is de raad op de hoogte gebracht van het
regionaal position paper Lopikerwaard als bouwsteen in de verdere
uitwerking van de regionale omgevingsagenda Lopikerwaard en als
input van de gezamenlijke Lopikerwaard-gemeenten in het proces van
de totstandkoming van het REP en POVI.
Een voorbeeld van dit laatste is de reactie die de Lopikerwaardgemeenten hebben gestuurd aan de Gedeputeerde Staten naar
aanleiding van het concept ontwerp provinciale omgevingsvisie (POVI).
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Gemeentewet, art.
108. In samenhang
gelezen met:

1. De bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de
gemeente wordt aan het gemeentebestuur overgelaten.

Gemeentewet, art.
147

1. Gemeentelijke verordeningen worden door de raad vastgesteld voor zover de
bevoegdheid daartoe niet bij de wet of door de raad krachtens de wet aan
het college of de burgemeester is toegekend.
2. De overige bevoegdheden, bedoeld in artikel 108, eerste lid, berusten bij de
raad.
3. De overige bevoegdheden, bedoeld in artikel 108, tweede lid, berusten bij het
college, voor zover deze niet bij of krachtens de wet aan de raad of de
burgemeester zijn toegekend.

Op 23 april 2020 heeft het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden deze brief
gestuurd aan de gemeenteraad aangaande omgevingsagenda Lopikerwaard.

opmerkingen /
bijzonderheden

In Lopikerwaard-verband is een aantal radenconferenties georganiseerd. Daarover
onderstaande informatie:
1. 30 januari 2018
a. Enkel met de raden van Montfoort, Oudewater, IJsselstein en Lopik.
2. 11 oktober 2018:
a. Thema: ambitiedocument Lopikerwaard
b. Programma
3. 24 januari 2019
a. Thema:
b. Programma
4. 1 oktober 2019
a. Thema: regionale omgevingsagenda Lopikerwaard
b. Programma
5. 15 januari 2020
a. Thema: regionale omgevingsagenda Lopikerwaard
b. Programma
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