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Titel I onderwerp:
Herijking structuurvisie Nieuwkoop 2040
Samenvatting:
Op 16 juli 2009 heeft de gemeenteraad de structuurvisie 'Nieuwkoop 2040: ondernemend, groen en
duurzaam' vastgesteld. Een visie waarin staat hoe wij ons als gemeente willen ontwikkelen.
In de herijking van deze structuurvisie wordt teruggekeken op onze inzet de afgelopen 7 jaar.
Daarnaast wordt beschreven welke aspecten we uit onze huidige structuurvisie kunnen meenemen
als input voor de omgevingsvisie.

Voorgesteld besluit:
Het college van burgemeester S wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1. Kennis te nemen van de Herijking structuurvisie Nieuwkoop 2040.
2. De Herijking te gebruiken als input voor de omgevingsvisie.

Ĺ
F. Buijserd
burgemeester
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TOELICHTING

Inleiding I aanleiding
Op 16 juli 2009 heeft de gemeenteraad de structuurvisie 'Nieuwkoop 2040: ondernemend, groen en
duurzaam' vastgesteld. Een visie waarin staat hoe wij ons als gemeente willen ontwikkelen. Wat komt
er op ons af, wat voor gemeente willen we zijn en hoe bereiken we dit.
De structuurvisie schetst een toekomstbeeld voor het jaar 2040. We zijn pas 7 jaar onderweg maar
toch is er al veel gebeurd en veranderd de afgelopen tijd. Goed om eens achterom te kijken in plaats
van alleen maar vooruit. Wat hebben we de afgelopen jaren gedaan om onze doelen te halen? Welke
doelen die we destijds hebben vastgelegd blijven gelijk en welke ambities moeten we bijstellen?
Beoogd (maatschappelijk) effect
Met de herijking wordt teruggekeken op onze inzet de afgelopen 7 jaar. Daarnaast wordt beschreven
welke aspecten we uit onze huidige structuurvisie kunnen meenemen als input voor de
omgevingsvisie.
Kader I eerdere besluiten I voorgeschiedenis
Onze huidige structuurvisie is een verplichting vanuit de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (2008).
In 2018 wordt de Omgevingswet ingevoerd waarin staat dat gemeenten verplicht zijn om een
omgevingsvisie vast te stellen. De uitkomsten van deze herijking worden als input gebruikt voor het
opstellen van de omgevingsvisie.
Participatie I betrokken partijen I personen
Voor de herijking is alleen intern overleg gevoerd met de betrokken beleidsmedewerkers en de
omgevingsdienst. Er is bewust voor gekozen om geen burgers, bedrijven, organisaties etc. mee te
laten denken in deze fase. Het betreft hier immers alleen het feitelijk terugkijken op de laatste 7 jaar.
In het traject van de omgevingsvisie zullen deze stakeholders betrokken worden.
Duurzaamheidsaspecten
Niet van toepassing. In de herijking wordt het thema duurzaamheid wel besproken.
Varianten met argumenten voor en tegen
Niet van toepassing.
Voorgesteld besluit
1. Kennis te nemen van de Herijking structuurvisie Nieuwkoop 2040.
In de structuurvisie zijn 'Doelen voor 2040' benoemd. De doelen zijn per thema beschreven. Het gaat
om de volgende thema's:
»
Duurzaamheid
»
Bereikbaarheid voor auto, fiets en over water
»
Toekomst voor agrarische sector, kassen, natuur en landschap
»
Robuust en duurzaam watersysteem
»
Ontwikkeling recreatie en toerisme
«
Bouwen voor de toekomst
In de herijking worden per thema de ontwikkelingen van 2009-2015 besproken. Ook wordt per thema
kort vooruitgekeken en wordt de vraag beantwoord of we onze doelen moeten bijstellen of dat deze
gelijk blijven.
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2. De Herijking te gebruiken als input voor de omgevingsvisie.
De herijking zal als input dienen voor de omgevingsvisie maar de omgevingsvisie wordt breder
ingestoken dan onze huidige structuurvisie. Onze huidige structuurvisie is thematisch ingedeeld
(duurzaamheid, bereikbaarheid, agrarische sector, water, toerisme etc). De omgevingsvisie moet
integraal zijn i.p.v. een optelsom van beleidsvisies. Dit vraagt vermoedelijk ook een diepere uitwerking
dan onze huidige structuurvisie. Zo is in onze huidige structuurvisie aangegeven dat we als gemeente
bodemdaling willen tegengaan, maar er is niet beschreven hoe we dit willen doen en wat voor
gevolgen dit heeft voor de landbouw en de recreatieve sector. Deze laatste stap wordt bij de
omgevingsvisie wel verwacht van de wetgever. Met de herijking van de structuurvisie bepalen we dus
eigenlijk wat van onze huidige structuurvisie nog bruikbaar is voor de nieuwe omgevingsvisie.
Kanttekeningen I risico's en beheersmaatregelen
Terugkijken versus vooruitkijken
In deze herijking wordt alleen teruggekeken naar de afgelopen 7 jaar. Per thema wordt wel kort
vooruitgekeken welke ontwikkelingen we de komende 5 jaar zien: wat vraagt naar verwachting de
komende vijfjaar onze inzet?
In het traject van de omgevingsvisie zullen we verder vooruitkijken en opgaven en scenario's voor de
toekomst opstellen.
Financiële en juridische gevolgen
Niet van toepassing.
Bijlagen
Herijking structuurvisie Nieuwkoop 2040
Advies meningsvormende raad I 9 juni 2016
De raad heeft voldoende informatie om een besluit te nemen. Het wordt een hamerstuk in de
volgende besluitvormende raadsvergadering.

3

