
8. Hart voor een goede ordening van onze ruimte, 
waaronder een Vitaal Platteland 

 
 
Een vitaal platteland in Stichtse Vecht 
Bij een vitaal platteland praten we enerzijds over vitale landbouw en anderzijds over een 
evenwichtige samenhang tussen landbouw en flora en fauna, natuur, milieu en recreatie.  
Volgens de provincie is vitale landbouw een sector die in staat is om duurzaam voort te 
bestaan. De agrarische ondernemers maken daarvoor keuzes die variëren van verdere groei 
tot een omslag naar biologisch en/of natuurvriendelijk en nieuwe verdienmodellen. 
Om tot een vitaal platteland te komen en om de beleving van wat ‘leeft en beweegt’ verder 
te ontwikkelen, heeft het CDA een aantal uitgangspunten geformuleerd. 
Deze moeten naar onze mening een prominente plaats krijgen in een raadsbreed gedragen 
allesomvattend beleidsplan ’Vitaal Platteland Stichtse Vecht’, waarop gestuurd en 
geprioriteerd wordt. Op dit moment sluit het beleid op het gebied van ruimtelijke ordening, 
natuur, recreatie en agrarische bedrijfsvoering niet op elkaar aan.  
 
Wat wil het CDA?  

• Het CDA streeft naar ’dieren in de wei’: het vee is 120 dagen per jaar buiten gedurende 6 
uur per dag. Het CDA is niet alleen voorstander van verduurzaming van het 
boerenbedrijf, maar ook van zonnepanelen op de daken van (boeren)bedrijven, waarbij 
de overcapaciteit van energie door inwoners uit de kern kan worden afgenomen. 
Regelgeving om dit mogelijk te maken moet zo nodig worden geactualiseerd; 

• Ook de buitengebieden moeten zich kunnen bedienen van supersnel internet. 

 
 
Wat wil het CDA nog meer? 

• Het CDA stimuleert nevenactiviteiten of andere verdienmodellen zoals kinderopvang, 
bed and breakfasts, zorgboerderijen, kaasmakerijen, boerengolf en vergaderfaciliteiten. 



Regulering van de nevenactiviteiten is nodig om te voorkomen dat ons vitaal platteland 
het karakter krijgt van een uitgedijd vercommercialiseerd platteland; 

• Om de bedrijfsvoering en bereikbaarheid zo efficiënt mogelijk te houden, pleiten wij voor 
een aaneengesloten agrarisch grondgebruik. Van dwarsdoorsnijdingen ten behoeve van 
natuurstroken en landbouwwegen ondervinden onze agrariërs te veel hinder; 

• Het CDA pleit voor open zichtlijnen naar het landschap vanaf de rivier de Vecht. Veel 
bebossing langs de Vecht verstoort een mooie zichtlijn; 

• Onze inwoners moeten meer kunnen genieten van onze polders waar flora en fauna 
prachtig samenkomen; wij willen meer wandel- en fietspaden in deze gebieden; 

• Het CDA wil een, door de gemeente te faciliteren, onderzoek naar grondruil en de 
invloed ervan op de hoeveelheid landbouwverkeer langs en over de Vecht. 
Landbouwverkeer is met name in het centrum van Breukelen een probleem. Dat er geen 
tweede Vechtbrug in deze kern komt, versterkt de noodzaak van onderzoek naar andere 
oplossingen; 

• Er moet meer gehandhaafd worden op regels en vergunningen op het gebied van 
ruimtelijke ordening;      

• Wij willen een brede politiek-maatschappelijke discussie voeren over incidenteel en 
kleinschalig bouwen buiten de zogeheten rode contouren (= begrenzing bebouwd 
gebied) bouwen. Dit mede doordat er te weinig levensbestendige woningen, 
jongerenhuisvesting en doorstroming vanuit de sociale woningbouw is; 

• Het CDA wil dat woningen in de kleine kernen eerst aan de eigen inwoners worden 
aangeboden; 

• Vanwege de toenemende recreatie in onze gemeente moeten meer aantrekkelijke fiets- 
en wandelpaden worden gerealiseerd. Evenals een ruimere openstelling van onze 
buitenplaatsen nu hiervoor subsidie van de provincie mogelijk is. 

 
 

 


