
Op woensdag 13 november in de avond en za-

terdag 16 november in de middag  organiseert 

de gemeente in het Stadshuis de Dag van de 

Omgevingsvisie. Op deze dag laten we u de resultaten 

zien van het gelopen participatieproces met de stad voor 

de ontwikkeling van de Omgevingsvisie. We verzoeken u 

vriendelijk aan te melden als u geïnteresseerd bent in één 

van de bijeenkomsten.

Nieuwegein ontwikkelt een Omgevingsvisie waarin we 

beschrijven wat we belangrijk vinden voor onze stad 

en uw wijk. Deze visie bepaalt hoe we aanpassingen of 

ontwikkelingen in de openbare ruimte van u als inwoner, 

Op 13 en 16 november 

Kom naar de Dag van de Omgevingsvisie!
ondernemer of maatschappelijke organisatie en de 

gemeente beoordelen. 

Goede opkomst 
De periode waarin u als inwoner uw inbreng kon geven, 

duurde van afgelopen mei tot en met juli. Verschillende 

inwoners van jong en oud gaven aan wat ze belangrijk 

vinden voor hun stad en wijk. Nieuwegein staat dagelijks 

voor uitdagingen en beslissingen over de inrichting van 

de leefomgeving. We hebben inwoners van Nieuwegein 

daarom diverse dilemma’s voorgelegd op het gebied van 

kwaliteit van de woonomgeving, voorzieningen, groen, 

regio,  mobiliteit, energieneutraal en klimaatbestendig. ●

Gemeentenieuws

Meld u aan 
voor de Dag van de Omgevingsvisie 

Graag delen we de uitkomsten van de gesprekken met u. 

U bent van harte welkom op woensdag 13 november vanaf 

19.00 uur–21.30 uur of op zaterdag 16 november van 

13.30–16.00 uur. Eerste half uur inloop voor koffie en thee 

in de raadszaal.

Programma bestaat uit twee delen: 
Plenair deel in de raadszaal op de 3e verdieping:

1. Inleiding door wethouder Hans Adriani 

 ( ca 10 minuten)

2. Participatieproces (ca 15 minuten)

3. Uitkomsten van de stadsgesprekken 

 (ca 30 minuten)

4. Doorkijk/Hoe nu verder (ca 5 minuten)

Interactief deel op de 4e verdieping in het 
bedrijfsrestaurant:
5. Vragen over uitkomsten/delen van inzichten per opgave

Aanmelden
Meld u aan door een mail te sturen met u naam, 

aantal personen en op welke dag u wilt komen naar 

omgevingswet@nieuwegein.nl. 

Waarom een Omgevingsvisie?
Door de nieuwe Omgevingswet krijgt de gemeente meer 

ruimte om te bepalen of aanpassingen of ontwikkelingen in 

de stad mogelijk zijn. Ook de wijze waarop we deze aanpas-

singen en ontwikkelingen (van u als inwoner, ondernemer of 

maatschappelijke organisatie en de gemeente zelf) inhou-

delijk beoordelen, gaat veranderen. Daarvoor ontwikkelt de 

gemeente samen met de stad een Omgevingsvisie. Sommige 

plannen zijn pas nog zorgvuldig met de stad besproken en 

staan dus al vast. Denk bijvoorbeeld aan extra woningen 

om te voldoen aan de toenemende vraag. In de Omgevings-

visie kijken we echter ook in samenhang naar de stad én de 

verschillende wijken. Iedere wijk is anders en heeft specifieke 

uitdagingen. Daarom kunnen we ook in iedere wijk andere 

keuzes maken.

Op weg naar besluitvorming
De uitkomsten van de stadsgesprekken leveren belangrijke 

bouwstenen voor het verdere besluitvormingsproces. 

Het college van B&W en de gemeenteraad zijn nu aan zet 

om deze bouwstenen af te wegen en keuzes te maken voor 

een concept Omgevingsvisie. Deze concept Omgevingsvisie

wordt voor definitieve besluitvorming nog ter inzage en 

reactie aan de stad voorgelegd.

Meer informatie?
Meer informatie vindt u op ikbennieuwegein.nl/omgevings-

visie. Hier vindt u het volledige rapport met de enquête-

uitkomsten. ●

De respons was goed: 
• We spraken circa 140 Nieuwegeiners op de markten van City en 

 Muntplein;

• We spraken 150 inwoners op drie werkbijeenkomsten verdeeld over 

Nieuwegein tijdens de Week van de Omgevingsvisie; 

• 1.400 Nieuwegeiners vulden de enquête in waarin verschillende 

 dilemma’s en stellingen zijn voorgelegd over de fysieke leefomgeving; 

• Leerlingen van het Anna van Rijn college presenteerden hun ideale stad; 

• De gemeente voerde tot slot ook diverse gesprekken met overheids-

 partners en allerlei organisaties. 

De uitkomsten van alle gesprekken leveren een representatief en daarmee 

betrouwbaar beeld op. Op pagina 2 en 3 leest u de uitkomsten van de 

stadsgesprekken.
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Waarover gingen we met u in gesprek?
Hieronder vindt u de zes thema’s waarover we de afgelopen maanden met de stad in gesprek gingen. Deze thema’s bevatten belangrijke ambities waar 

we als gemeente aan willen werken en waar we samen met u keuzes in willen maken. We vroegen naar wat u belangrijk vindt en bespraken de 
belangrijkste keuzes en dilemma’s. Bij het in kaart brengen en samenvatten van alle gesprekken hebben we gekeken of de uitkomsten bijdragen aan 

een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving en of de uitkomsten bijdragen aan de speerpunten van de Toekomstvisie Nieuwegein naar 2025. 

Versterken Ruimtelijke  kwaliteit 
en identiteit van Nieuwegein

De ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving kan op verschillende manieren beschermd en 

verbeterd worden. Met ruimtelijke kwaliteit bedoelen we hoe de inrichting van de stad eruit 

ziet en hoe deze wordt beleefd, niet alleen nu maar ook in de toekomst. De Omgevingswet 

brengt met zich mee dat de gemeente de bevoegdheid krijgt om lokale keuzes te maken en 

daarmee veel of weinig regels te hanteren. Daarom legden wij de stad onder meer deze keuze 

voor: moet de gemeente meer regels opstellen om de ruimtelijke kwaliteit van de leefom-

geving te beschermen of moet de gemeente meer loslaten en overlaten aan inwoners en 

ondernemers. 

De stad heeft gezegd: 
• dat er duidelijke regels moeten zijn om de ruimtelijke kwaliteit te beschermen en te 

 verbeteren; 

• dat er meer regels moeten komen om de kwaliteit van de leefomgeving te beschermen 

 en verbeteren; 

• dat de regels beter moeten worden nageleefd en gehandhaafd; 

• dat monumentale gebouwen beschermd moeten worden en geen zichtbare 

 duurzaamheidsmaatregelen moeten worden toegestaan. 

Bouwstenen voor de Omgevingsvisie: 
• De gemeente gaat zeer terughoudend en zorgvuldig om met het loslaten van  regels. 

 De Omgevingswet biedt wel ruimte voor lokaal maatwerk; 

• Doel moet zijn de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen en waar mogelijk te versterken 

 door middel van duidelijke regels die strikt worden toegepast.  

Aantrekkelijke en toegankelijke
Basisvoorzieningen

De gemeente Nieuwegein vindt het belangrijk dat er aantrekkelijke en toegankelijke voorzie-

ningen en ontmoetingsplekken zijn voor de inwoners. Het is belangrijk dat inwoners in Nieu-

wegein elkaar kunnen ontmoeten en voldoende kunnen bewegen. Denk bijvoorbeeld aan een 

openbare groenplek met speeltoestellen of een plein met bankjes. Door een goed aanbod van 

dit soort plekken wil Nieuwegein een aantrekkelijke plek zijn voor alle inwoners (jong en oud) 

en bezoekers. Maar bij de inrichting van een wijk moet de gemeente vaak wel keuzes maken. 

Daarom legden wij de stad onder meer deze keuze voor: bij de inrichting van een wijk vind ik 

groen, spelvriendelijkheid en ontmoetingsmogelijkheden het belangrijkst of bij de inrichting 

van een wijk vind ik autodoorstroming, bereikbaarheid en parkeren het belangrijkst.

De stad heeft gezegd: 
• dat bij aanpassingen of ontwikkelingen in de openbare ruimte groen, speel- en 

 ontmoetingsplekken belangrijker zijn dan autodoorstroming, bereikbaarheid en parkeren; 

• dat groen ten koste mag gaan van parkeren zolang er maar in ieder geval één auto dichtbij  

 huis geparkeerd kan worden.

Bouwstenen voor de Omgevingsvisie: 
• Er is maatwerk per gebied nodig. Niet elke wijk kent dezelfde behoeften;

• Bij herinrichting van een wijk het gesprek aangaan met buurtbewoners of parkeerplekken  

 kunnen worden omgezet naar groen.
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Groen, water en biodiversiteit

Groen, water, planten en dieren zijn van grote waarde. Ze zorgen voor een aantrekkelijke 

woon- en werkomgeving. Groen en water bieden mogelijkheden voor ontmoeten, ont-

spannen, spelen en bewegen. Ook zijn groen, water en de planten en dieren zeer belangrijk 

voor het beschermen en bevorderen van onze gezondheid en het kunnen omgaan met de 

gevolgen van klimaatverandering (zoals extreme regenval of langdurige droogte). Steeds 

meer mensen willen in Nieuwegein wonen, werken en recreëren met als gevolg meer verkeer 

en vraag om parkeerplekken en daardoor een ruimteclaim op het aanwezige groen water en 

ruimte voor de planten en de dieren. Aan de stad is een aantal stellingen over groen, water 

en biodiversiteit in Nieuwegein voorgelegd.

De stad heeft gezegd: 
• dat er vrees is voor het ontgroenen van Nieuwegein in de woonwijken en een toenemende  

 kap van bomen; 

• dat de gemeente zorgvuldiger moet omgaan met groen. Dat betekent beter onderhoud,  

 eerder ingrijpen en een betere afweging bij bomenkap en vervanging van bomen; 

• dat vooral groen voor gebruik gewaardeerd wordt. Het inrichten van groen voor 

 biodiversiteit en tegen de gevolgen van klimaatverandering vindt men ook belangrijk. 

 Er moet wel voldoende groen behouden blijven voor sport, spel en ontspanning. 

Bouwstenen voor de Omgevingsvisie: 
• Inwoners hebben het belang van behoud en goed onderhoud van groen onderstreept; 

• Doel is om met de Omgevingsvisie bij te dragen aan een groenere stad; 

• Groen moet bijdragen aan biodiversiteit en aan gezond stedelijk leven.

Energieneutraal en klimaatbestendig
Nieuwegein
Nieuwegein heeft de ambitie om in 2040 een energieneutrale stad te zijn. Dat betekent 

dat alle in de stad gebruikte energie volledig uit duurzame bronnen afkomstig is en dat we 

minder energie zullen moeten gebruiken. We zullen dus volop moeten investeren in duurza-

me energiebronnen. Ook werken we aan een klimaatbestendige stad. Dat betekent dat we 

voorbereid willen zijn op de gevolgen van klimaatverandering en dus hitte- en droogteperio-

des en extreme regenbuien kunnen opvangen. Hoe gaan we dit bereiken? Wie heeft daarbij 

welke rol? Welke kansen voor een energieneutrale en klimaatbestendige stad mogen we niet 

laten liggen?

De stad heeft gezegd: 
• dat de gemeente de rol van stimulerende overheid aan moet nemen in de transitie naar  

 een energieneutraal en klimaatbestendig Nieuwegein maar de keuze voor energie- en   

 klimaatmaatregelen over moet laten aan het individu; 

• dat de gemeente een voorbeeldfunctie moet vervullen en een collectieve aanpak moet  

 bieden. De gemeente moet het voorwerk doen zoals het vinden van een aannemer en het  

 bedingen van een aantrekkelijke prijs. 

Bouwstenen voor de Omgevingsvisie: 
• De gemeente heeft een belangrijke stimulerende rol; 

• De inrichting van de fysieke leefomgeving draagt bij aan energieneutraal in 2040, 

 klimaatneutraal in 2050 en streeft naar de ontwikkeling van de duurzaamste binnenstad  

 (City). 

Nieuwegein in de regio

U woont in Nieuwegein maar wellicht werkt u in Houten, studeren de kinderen in Utrecht, 

winkelt u in IJsselstein en fietst u in het weekend graag langs de Lek of neemt u het 

pontje naar Vianen om vrienden of familie te bezoeken. Ons leven beperkt zich niet tot 

de gemeentegrenzen.

De regio Utrecht is een zeer populaire regio om te wonen, werken en verblijven. Dat brengt 

opgaven met zich mee die voor de hele regio gelden en niet altijd door individuele gemeenten 

kunnen worden ingevuld. Zo hebben we een regionale woningbouwopgave om tot 2040 nog 

ruim 100.000 woningen te bouwen, een opgave om te zorgen voor voldoende arbeidsplaat-

sen en ook willen we de regio goed bereikbaar houden. Ook de opwekking van schone ener-

gie heeft een ruimtevraag. Het landschap is een van de redenen waarom de regio zo geliefd is 

en dat moeten we zoveel mogelijk behouden en versterken. De opgaven die er liggen, vragen 

dan ook om nauwe samenwerking zodat we tot een goede verdeling van de lusten en lasten 

kunnen komen tussen de gemeenten.

Dit onderwerp is niet uitgevraagd in de enquête maar alleen onderwerp van gesprek geweest 

tijdens ‘de week van de Omgevingsvisie’. 

Een duidelijk signaal komt van inwoners tijdens de werkbijeenkomst in Nieuwegein Noord:

• Vooral in Nieuwegein Noord werd genoemd dat Rijnenburg woningbouwlocatie moet   

 worden en geen ruimte moet bieden voor windmolens. Ook Galecopperzoom wordt gezien  

 als woningbouwlocatie en niet als energielandschap. 

Bouwstenen voor de Omgevingsvisie: 
• In de Omgevingsvisie komt de integrale visie op de positie van Nieuwegein in de regio tot  

 stand; 

• Nieuwegein heeft de regio wat te bieden op het gebied van woningbouw en economie en  

 heeft een vraag op het gebied van mobiliteit, landschap en energie.

Bereikbaarheid en duurzame
Mobiliteit
Een goed bereikbaar Nieuwegein maakt de stad een fijne woon- en werklocatie en een aan-

trekkelijke vestigingslocatie voor bedrijven. Daarnaast geeft het Nieuwegein een sterke positie 

in de regio. We streven naar een bereikbaar Nieuwegein voor jong en oud zowel binnen 

de stad als van en naar de stad. Nu en in de toekomst. Dat betekent dat er optimale veilige 

routes met betrouwbare reistijden moeten zijn. Gelet op duurzaamheid spelen het openbaar 

vervoer, de fiets, elektrisch vervoer en deelauto’s hierin een steeds grotere rol. Maar voor 

welke mix willen we kiezen? En als we kiezen, geven we dan ook wat op?

De stad heeft gezegd: 
• dat de wens er is om duurzame en beweegvriendelijke mobiliteit te stimuleren zonder dat  

 het autogebruik gedemotiveerd wordt; 

• dat er moet worden ingezet op volwaardige fietsroutes als alternatief vervoer voor de auto; 

• dat het OV van en naar Nieuwegein verder ontwikkeld moet worden; 

• dat onnodig autoverkeer teruggedrongen moet worden door het aantrekkelijk maken van  

 langzaam-verkeerroutes en OV-voorzieningen. 

Bouwstenen voor de Omgevingsvisie: 
• De Omgevingsvisie zet in op het verbeteren/stimuleren van goede ov- en fietsverbindingen; 

• Uitgangspunt is duurzame en beweegvriendelijke mobiliteit zoals de fiets of e-bike.
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Gemeente Nieuwegein bedankt alle inwoners, bedrijven en organisaties die 
zich tot nu toe hebben ingezet om mee te denken bij het maken van de 
Omgevingsvisie voor Nieuwegein.  Met deze inbreng is het mogelijk om tot 
een evenwichtige Omgevingsvisie te komen.


