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Indiener: College van burgemeester en wethouders 

Datum:  21 april 2020 

Portefeuillehouder(s): Wethouder De Weger 
Portefeuille(s): Ruimtelijke Ordening 

Contactpersoon:  Inès Wesselingh 

Tel.nr.: 0348 428559 E-mailadres: wesselingh.i@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
 

Regionale Omgevingsagenda Lopikerwaard 
 

Samenvatting: 
 
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. 
 

 

Gevraagd besluit: 
 

1. De Regionale Omgevingsagenda Lopikerwaard 2040 vast te stellen.  
 

Inleiding  

Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd? 

 

In het kader van regionale samenwerking in de Lopikerwaard heeft een aantal sessies met raden en 
colleges plaatsgevonden om tot regionale afstemming te komen met betrekking tot de toekomstige 
ruimtelijke ontwikkeling van de Lopikerwaard. Recent is hiertoe de “Position Paper Lopikerwaard” 
opgesteld. De voorliggende regionale omgevingsagenda is een vervolg hierop. Deze regionale 
omgevingsagenda bevat de ambities en ontwikkelprincipes richting 2040 voor de regio 
Lopikerwaard.  
 

Participatieproces 

Hoe is dit voorstel tot stand gekomen 

Deze omgevingsagenda is tot stand gekomen in een samenwerkingsproces met de raden, colleges, 
HDSR en de provincie Utrecht. Participatie met onze inwoners volgt bij onze eigen gemeentelijke 
omgevingsvisie.  
 

Samenwerking met andere gemeenten 

Deze omgevingsagenda is het eindproduct van een intensief samenwerkingstraject met raden, 
colleges en ambtenaren van de 5 Lopikerwaard-gemeenten, HDSR en de provincie Utrecht.  
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Wat willen we bereiken? 

Met deze regionale omgevingsagenda geven wij inzicht in onze gedeelde ruimtelijke opgaven en 
ambities. Met deze omgevingsagenda kunnen wij samenwerken aan de gezamenlijke opgaven die 
op de regio afkomen en gezamenlijk onze opgaven bij andere overheden, zoals de provincie, 
adresseren om te komen tot een toekomstbestendige en duurzame regio “een weerbaar 
Lopikerwaard”.   
 

Wat gaan we daarvoor doen? 

 
Deze regionale omgevingsagenda Lopikerwaard wordt een bouwsteen voor onze lokale 
omgevingsvisie. Verder biedt deze regionale omgevingsagenda een basis voor reacties op regionale 
ruimtelijke producten als de Provinciale omgevingsvisie (POVI) en het Ruimtelijk Economisch 
Perspectief en Programma (REP).  
 

Argumenten 

1.1 De Regionale Omgevingsagenda Lopikerwaard biedt een overzicht van de gezamenlijke en 
gedeelde ruimtelijk ambities en ontwikkelprincipes.  

De gezamenlijke en gedeelde ruimtelijke ambities, elk uitgewerkt in ontwikkelprincipes zijn 
handvatten om gebiedsgericht te werken aan de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in 
de Lopikerwaard-gemeenten.  
 

1.2 In deze Regionale Omgevingsagenda gaan we uit van 3 vertrekpunten in onze samenwerking.  
Met de vertrekpunten delen we een gezamenlijke manier van werken nu en in de toekomst bij 
het gebruik van deze agenda. Deze vertrekpunten zijn:  
1. We zien het landschap als basis voor ons handelen. We delen namelijk als Lopikerwaard 

een oer-Hollands polderlandschap. 
2. We benutten onze verschillen om samen sterk te staan 
3. We werken aan een samenhangende en eerlijke agenda.   
 

1.3 De Regionale Omgevingsagenda Lopikerwaard biedt richting aan de regionale positionering van 
de Lopikerwaard in U10-verband, Groene Hartregio en in de provincie Utrecht. 

Op dit moment lopen veel ruimtelijke processen in regionaal en provinciaal verband waaronder 
REP, Regionale Energie Strategie (RES), Groene Hartvisie en de Provinciale omgevingsvisie. 
Met deze agenda geven we als overheden gezamenlijke richting aan gewenste ruimtelijke 
ontwikkelingen in de kernen en aan ons unieke polderlandschap. Het biedt ons als overheden 
handvatten om vanuit een regionaal kader lokaal te sturen, stimuleren en inspireren op de 
gewenste kwaliteit van onze leefomgeving.  
 

1.4 Deze Regionale Omgevingsagenda Lopikerwaard is een bouwsteen voor de eigen lokale 
omgevingsvisie. 

Deze omgevingsagenda Lopikerwaard ondersteunt tevens een evenwichtige scenariovorming 
voor de omgevingsvisie van Woerden, waarin ontwikkelperspectieven worden bepaald op basis 
van de fysieke opgaven. Naast de lokale Woerdense opgaven wordt hierin ook de samenhang 
met opgaven in de regio afgewogen.  
 

 

Kanttekeningen, risico’s en alternatieven 

1.1 Deze Regionale Omgevingsagenda Lopikerwaard is opgesteld na een intensief traject met 
raden, colleges en ambtenaren van de 5 gemeenten, provincie Utrecht en HDSR, maar, 
Bij het opstellen van deze regionale omgevingsagenda heeft geen participatie plaatsgevonden 
met inwoners en belangenorganisaties. Aangezien dit wel een belangrijk onderdeel is van het 
gedachtegoed van de toekomstige Omgevingswet, is dit onderdeel van het gemeentelijke 
omgevingsvisie-traject. Dit kan betekenen dat eventuele fricties tussen deze regionale 
omgevingsagenda en uitkomsten uit het (gemeentelijke) participatietraject bij de eigen 
gemeentelijke omgevingsvisie moeten worden afgewogen. 
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1.2 Deze regionale omgevingsagenda Lopikerwaard is een bouwsteen voor de eigen lokale 

omgevingsvisie, maar, 
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. Er is gekozen voor het opstellen van een lokale omgevingsvisie omwille van lokaal 
maatwerk. Ook komt een lokale omgevingsvisie de wendbaarheid en snelheid bij eventuele 
wijzigingen ten goede.  
  

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 

Er zijn geen kosten gemoeid met de uitvoering van dit voorstel. 
 

Communicatie 

De gezamenlijke Lopikerwaard-colleges en HDSR hebben voorafgaand aan behandeling in de 
afzonderlijke raden de concept regionale omgevingsagenda met een persbericht ter kennis gebracht 
aan de media.  
 
Na vaststelling van de Regionale Omgevingsagenda Lopikerwaard in de raden wordt deze 
omgevingsagenda aangeboden aan de provincie Utrecht en U10.  
 
Vervolgproces 

 

Afhankelijk van de behandeling van dit voorstel in de betrokken raden wordt deze agenda in de 
huidige vorm vastgesteld. Mochten er amendementen worden ingediend over deze regionale 
omgevingsagenda Lopikerwaard waardoor de inhoud wijzigt, zal in overleg met de stuurgroep 
Lopikerwaard worden bepaald, hoe tot vaststelling kan worden gekomen.  

Bevoegdheid raad: 
 

De bevoegdheid van de raad voor het vaststellen van deze agenda ligt besloten in de artikelen 108 
en 147 van de Gemeentewet. 
 

Bijlagen: 

- Regionale Omgevingsagenda Lopikerwaard 2040/ 20.007275 
- Raadsbesluit /  20R.00329 
 
Zie verder eerdere besluitvorming: Raadsinformatiebrief Position Paper Lopikerwaard / 20R.00053 

 
De indiener:  
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