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Betreft: Reactie advies aan College van B en W op de (concept) Omgevingsvisie

Geacht college,
In het voorafgaande jaar heeft uw college de Adviesraad steeds betrokken bij de ontwikkeling
van de Omgevingsvisie. Wij hebben dit als zeer waardevol en informatief ervaren. In deze brief
ontvangt u van ons een reactie en advies op de 1e (concept) Omgevingsvisie.
Inleiding: Een brede Omgevingsvisie als antwoord op de veranderde samenleving:
Wat wij hierin missen is de benoeming wat de meerwaarde is van de verbinding van het
fysieke domein met het sociale domein. Daarnaast willen wij graag zien dat de uitgangspunten
van het VN-verdrag voor rechten voor mensen met een handicap betrokken worden in hele
planontwikkeling, zowel ruimtelijk als sociaal.
De betrokkenheid van mensen met een beperking is daarbij essentieel om het doel van het
VN-verdrag Handicap te kunnen bereiken: gelijkwaardig en volwaardig mee kunnen doen aan
de samenleving, ongeacht iemands beperking of chronische ziekte. Dat is geen gunst, maar
een mensenrecht.

Hoofdstuk 1: Samenwerken in en aan Kaag en Braassem
Inwoners willen betrokken worden bij de plannen en besluiten van de gemeente, dat blijkt uit
de enquête die afgelopen najaar onder inwoners werd gehouden. Echter, van de 10.000
inwoners waaraan de enquête gericht was, hebben er maar 750 inwoners gereageerd. Is dit
inwonerspanel dan wel representatief voor alle inwoners van Kaag en Braassem? Is de groep
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van 750 divers samengesteld qua kenmerken zoals leeftijd, opleidingsachtergrond, beroepen,
herkomst, woonkernen? Misschien is de opzet nu niet helemaal geslaagd, maar wij adviseren
u wel om dit middel, met een representatief klantenpanel, te blijven gebruiken en ook
rekening te houden met digibeten.

Hoofdstuk 2: Energie & Grondstoffen in Kaag en Braassem
De energietransitie moet betaalbaar zijn voor alle inwoners met extra aandacht voor mensen
met een smalle beurs. Wel zijn wij van mening dat de doelstelling om in 2025 een besparing
van 44 terajoule te realiseren erg ambitieus is.
Wij zouden ook graag zien dat de gemeente een afwijzende houding aanneemt ten aanzien
van het oprichten van biomassacentrales in zijn algemeen, maar ook tegen de eventuele
komst van een dergelijke centrale in of in de omgeving van Kaag en Braassem. Deze centrales
vormen een bedreiging voor een gezonde leefomgeving.

Hoofdstuk 3. Natuur, water en lucht in Kaag en Braassem
Wij ondersteunen de visie dat de natuur een belangrijke bijdrage levert aan de gezondheid en
welzijn van onze inwoners. Zoals gezegd biedt “groen en blauw” een leefomgeving waar
mensen zich prettig voelen. In dit hoofdstuk kan meer/ nadrukkelijk de verbinding met het
sociaal domein worden gelegd door een integrale benadering van het fysieke en
leefomgeving.

Hoofdstuk 4: Wonen in Kaag en Braassem
Wonen, een dak boven je hoofd hebben is een basisbehoefte van de mens. Bij wonen is een
koppeling te leggen naar het sociaal domein– de leefomgeving. Door woningbouw zodanig
vorm te geven wordt gestimuleerd dat inwoners in de natuur (groen en blauw) kunnen
recreëren, bewegen (sporten) en ontspannen. De fysieke leefomgeving heeft effect op hoe
inwoners hun leefomgeving ervaren, op hun welzijn en veiligheidsgevoel. Houd daar rekening
mee bij woonplannen zoals bijvoorbeeld hoogbouw.
Er ligt grote druk op de woningmarkt door gebrek aan o.a.(koop)woningen voor starters. De
wachttijd is tenminste 6 jaar. De gemeente heeft een inspanningsverplichting naar de eigen
inwoners die voor het eerst op de woningmarkt verschijnen. Daarom moet er meer werk
gemaakt worden van de doorstroming, zodat meer huizen beschikbaar komen voor starters.
Een stimulerende maatregel is dat de “scheefwoners” een (financieel) handje worden
geholpen om hun relatief goedkope woning in te ruilen voor bijvoorbeeld een
appartement/seniorenwoning.
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Andere vormen van woningbouw, groepswoonprojecten, Tiny-huizen en skeave husjes
kunnen (tijdelijke) oplossingen bieden bij huisuitzettingen, echtscheiding of de behoefte aan
prikkelarm wonen.
In de visie is benoemd dat met name gestuurd wordt op kwaliteit en niet op kwantiteit. De
uitleg hierbij van kwaliteit is, dat gestuurd wordt op het toevoegen van een woning waaraan
behoefte is, bijv. zorg/seniorenwoning. Echter, het is ook relevant te sturen op kwantiteit. Het
gaat bij woningen tenslotte ook de om de beschikbare capaciteit.
Verder is de Adviesraad benieuwd hoe de gemeente stuurt op gewenste kwaliteit bij
kaderstelling en overleg met ontwikkelaars. Want door weinig eigen grond in bezit te hebben,
is de gemeente daarvan afhankelijk bij de realisatie van de doelstellingen.

Hoofdstuk 5: Gezonde economische ontwikkeling in Kaag en Braassem
“De economische sector verbeteren zodat iedereen meedoet in de maatschappij”
Het is echter een utopie dat iedereen in Kaag en Braassem zelfredzaam is en mee kan doen.
De focus ligt hier geheel op uitstroom naar de arbeidsmarkt vanwege de huidige krapte aan
werknemers. Er zal altijd een vaste groep zijn die afhankelijk blijft van een uitkering met
daarbij de nodige ondersteuning.
En denk aan de ± 300 kinderen in Kaag en Braassem, die nu in relatieve armoede leven, dit zijn
ook vaak de “armen” van de toekomst. Deze kinderen worden verantwoordelijk voor de
economie van de toekomst. Daarom moet vol ingezet worden op onderwijs - zo nodig via
leerplicht - en ook met sport en spel om de negatieve spiraal te doorbreken.
De tekst onder “inburgering, schuldhulpverlening en preventie” roept het beeld op alsof ervan
uit wordt gegaan dat statushouders (veelal) in de schuldhulpverlening terecht komen. Dat
neigt toch naar stigmatisering. Zet ondersteuning bij financiële vaardigheden breder in en niet
alleen voor statushouders maar b.v. ook voor de doelgroep MO of andere inwoners die in
schulden (dreigen te) raken. Met een dergelijke preventieve maatregel is economisch en
sociaal voordeel te halen.

Hoofdstuk 6: Sociaal Kaag en Braassem
In de inleiding wordt aangegeven dat in de Omgevingsvisie de fysieke leefomgeving wordt
verbonden met het sociaal domein. Punten vanuit het sociaal domein komen terug binnen de
verschillende onderdelen. Wij ervaren in de (concept) Omgevingsvisie toch vaak een aparte
benadering van de afzonderlijke punten en geen integrale benadering.
Wij zijn van mening dat sport een prominentere plek in de Omgevingsvisie moet hebben. Sport
is de meest verbindende factor in de gemeente. Sport verbroedert, levert een bijdrage aan
sociale ontwikkeling en levert een bijdrage aan de verbetering van de gezondheid van onze
inwoners.
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Aanvulling op “wat willen we bereiken”
-

toename van kennis van psychische ziektes bij inwoners van de gemeente.

Zeker met het oog op de taken “beschermd wonen en de maatschappelijke opvang”, die naar
de gemeente komen, kan kennis over psychische ziektes een bijdrage leveren aan integratie
in een woonomgeving. Ook ontwikkelingsstoornissen (autisme, ADHD, enz.) kunnen hierin
worden meegenomen. Kinderen leren dan al jong dat zij allemaal hetzelfde zijn en dit niet
iets vreemds is, waardoor als zij volwassen zijn, zij minder angstig zijn voor mensen met een
psychische ziekte.
-

wij stimuleren het gebruik van domotica als bevordering van het langer zelfstandig
wonen.

Onze inwoners worden steeds ouder en moeten ook langer zelfstandig wonen. Het gebruik
van domotica kan hen helpen bij het behoud van hun zelfstandigheid en mantelzorgers
ontlasten.
-

wij betrekken inwoners die te maken hebben met belemmeringen er ook bij

Iedereen hoort erbij en mag meedoen, dit lijkt toch wat vrijblijvend. Volgens ons heeft de
gemeente een voorwaardenscheppende rol bij het recht dat iedereen heeft: op gelijke
behandeling, gelijke toegang, eigen regie, participatie en mobiliteit. Inwoners, die op een
bepaald terrein een belemmering ervaren om mee te doen, weten vaak wel wat de beste
oplossing is. Maak gebruik van deze kracht, dit kan kosten besparen.

Hoofdstuk 7: Mobiliteit in Kaag en Braassem
In onze dorpen is het OV vaak geen goed alternatief ten opzichte van het gebruik van auto’s.
Maar er is ook een flinke groep inwoners die vanwege een handicap niet auto kan of mag
rijden en waarvoor het OV (bv. vanwege de afstand tot de halte) zeker ook geen optie is. Wij
vinden het van belang dat het OV goed bereikbaar en bruikbaar is voor inwoners die geen
eigen vervoer hebben (kunnen betalen) en voor inwoners met een handicap of beperking.
Alternatieve vormen van vervoer juichen wij van harte toe. De gemeente heeft hierin ook een
taak.

Hoofdstuk 8: Veilig in Kaag en Braassem
Bij veiligheid en het veiligheidsgevoel speelt zorg een belangrijke rol. Wij vinden het dan ook
belangrijk dat er vol wordt ingezet op de samenwerking tussen deze partijen. Door inzet op
preventie kan er veel schade en leed worden voorkomen. Veiligheid biedt ook
aanknopingspunten naar het sociaal domein, het betreft de leefomgeving. Qua welzijn gaat
het om veilig voelen. Een goed sociaal netwerk is daarbij van belang. Qua fysiek gaat het bv.
om verlichting – openbare ruimte toegankelijk voor diverse gebruikers.
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Algemeen
Ondanks dat het een visie is, kan het op punten scherper worden geduid wat de gemeente wil
bereiken. Waar wil de gemeente uitkomen t.o.v. huidige situatie. Het kan helpen dat
nagedacht wordt over hoe de gemeente gaat meten, hoe de gewenste uitkomst/ c.q. het
effect van beleid ook zijn bereikt. Van de huidige situatie een 0-meting maken en een indicator
bepalen waarvan wordt afgeleid of de doelstelling is bereikt. Wat is de huidige situatie en waar
wil gemeente op een x-moment staan. Daarnaast stellen we voor concreter te worden in
bijvoorbeeld wie 'alle inwoners' zijn, of wordt toch eigenlijk een deel van de inwoners bedoeld
die nader te specificeren is. Want hoe kun je anders vaststellen of het gewenste resultaat is
bereikt.
In de inleiding van Omgevingsvisie wordt vermeld dat het een document is dat uiteindelijk van
de inwoners moet worden. Echter, dat dit nu nog niet het geval is. Hoe verhoudt zich deze
constatering tot de keuze van de gemeente dat ze de regie bij inwoners en professionals wil
laten. Hoe doe je dat als men het document - wat de gemeente wil - niet kent......

Tot slot
Wij gaan ervan uit dat wij met onze reactie en advies een positieve bijdrage leveren aan de
verdere ontwikkeling van de Omgevingsvisie en wij hopen dit terug te zien in de definitieve
versie.
De Adviesraad ziet uw antwoorden graag tegemoet en bij voorbaat dank hiervoor.
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