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Kennisnemen van 

Kennis te nemen van de beeldvorming ten behoeve van de actualisatie van het 

landschapsontwikkelingsplan (LOP) wat op 2 november 2021 plaats zal vinden. 

 

Inleiding 

Het huidige landschapsontwikkelingsplan (LOP) is een beleidsstuk dat in 2008 is opgesteld voor de 

toenmalige gemeentes Lingewaal, Geldermalsen en Neerijnen. Een LOP is een handvat om ruimtelijke 

ontwikkelingen landschappelijk verantwoord plaats te laten vinden. Daarnaast geeft een LOP inspiratie 

voor projecten om landschappelijke structuren te versterken. Daarom volgt er op het LOP ook een 

uitvoeringsprogramma met daarin projecten waarmee de doelen die zijn beschreven behaald worden. 

 

Omdat het huidige LOP uit 2008 stamt en omdat de drie voormalige gemeentes waarvoor het LOP 

gemaakt is zijn gefuseerd, is het nodig om het LOP te actualiseren. Dat doen we met de 

landschapsarchitect die het vorige LOP ook heeft opgesteld. Daarbij is het huidige document het 

vertrekpunt, omdat de visie op het landschap door de jaren heen niet veel veranderd is. Wel zijn andere 

thema’s actueler geworden en kunnen er accentverschillen worden aangebracht. Ter informatie treft u 

in de bijlage het LOP uit 2008 voor de voormalige gemeentes Neerijnen, Lingewaal en Geldermalsen 

aan. 

 

De nieuwe raad van West Betuwe kan nieuwe inzichten hebben ten opzichte van het bestaande 

beleidsdocument. U gaat samen met inwoners, ondernemers, ‘groene’ organisaties en andere 

samenwerkingspartners in discussie hierover. Dit leidt tot belangrijke input, die meegenomen wordt in 

het actualiseren van het landschapsontwikkelingsplan. Daarnaast zal het in september vastgestelde 

erfgoedbeleid ook belangrijke input zijn bij deze actualisatie. 

 

Kernboodschap 

De beeldvorming zal starten met een uiteenzetting van het huidige LOP. Vervolgens komen thema’s 

aan bod waarop dit LOP geactualiseerd of uitgebreid moet worden of waarin accentverschillen komen 

te liggen. Daarna worden drie scenarioschetsen met verschillende gemeentelijke werkwijzen 

gepresenteerd. 

 

  Algemene visie in huidige LOP: Koester deze groene parel! 

De gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen hebben een waardevol en gevarieerd landschap. 

De inwoners en bezoekers van de gemeente maken gebruik van dat landschap om te ondernemen, 
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wonen, werken en recreëren. Het behoud, beheer en de ontwikkeling van natuur is dan ook gebaseerd 

op dit historisch gegroeide landschap. 

 

Ook in de toekomst blijft het landschap een belangrijke basis voor de initiatieven en activiteiten van de 

mensen in Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen. De gemeenten willen meedenken als mensen in het 

landschap initiatieven willen ontplooien, mits enkele spelregels in acht worden genomen. Deze 

spelregels zijn niet bedoeld als beperkingen, maar als kansen.  

 

De landschapsvisie levert die spelregels. Het uitgangspunt daarbij is dat iedereen een bijdrage kan 

leveren aan een positieve ontwikkeling van het landschap waarbij privaat en publiek belang samen 

kunnen gaan. Zo kunnen alle betrokkenen werken aan een cultureel en natuurlijk rijk landschap. 

 

Het hoofddoel van het LOP is samen te vatten als: “Bescherm de erkend waardevolle elementen in het 

landschap, maar ontwikkel ook actief nieuwe kwaliteiten in dit landschap! Bestaande kwaliteiten worden 

ingezet bij toekomstige ontwikkelingen en dragen bij aan een cultuurhistorisch landschap waar het goed 

werken, wonen en recreëren is.” 

 

  Actuele thema’s waaraan gedacht wordt bij het nieuwe LOP gemeente West Betuwe 

• Biodiversiteit (ook i.r.t. budget groenbeheer) 

• Klimaatadaptatie 

• Energietransitie 

• Natuurinclusief bouwen 

• Toegankelijkheid van het landschap 

• Versterking van de relaties tussen mensen in de kernen en mensen in het buitengebied 

 

  Scenario’s 

We regelen onze eigen zaken goed 

In het eerste scenario zoekt de gemeente vooral oplossingen via toetsing van initiatieven van inwoners 

en het beheer en de ontwikkeling van de eigen gronden en middelen. 

 

Samen groots 

In het tweede worden de mogelijkheden verkend als de gemeente actief aan enkele grote projecten in 

het kader van biodiversiteit en klimaatadaptatie samenwerkt met enkele grote partijen, zoals 

Rijkswaterstaat, belangenorganisaties, Staatsbosbeheer, het waterschap en andere (semi-)overheden. 

 

Van onderop! 

In de derde schets wil de gemeente inwoners inspireren en initiatieven stimuleren. Hiermee wordt ook 

voortgebouwd op de projecten die in het vorige uitvoeringsprogramma zijn opgenomen. 
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Naar aanleiding van de presentatie van bovenstaande is er ruimte voor discussie over onder andere de 

volgende vragen: 

• Is men het eens met het vertrekpunt (dat is het huidige LOP) als basis voor het nieuwe LOP 

van de gemeente West Betuwe? 

• Zijn er aanvullingen op de gepresenteerde thema’s? Wat wilt u meegeven? Wat mag niet 

ontbreken in dit beleidsstuk? 

• Welke van de drie scenario’s heeft de voorkeur? 

 

Communicatie 

Voor deze beeldvorming worden inwoners, ondernemers, ‘groene’ organisaties en andere 

samenwerkingspartners ook uitgenodigd. Dit zal gebeuren door middel van directe uitnodigingen aan 

de bij ons bekende organisaties, maar ook door middel van de gemeentelijke pagina in de lokale krant. 

 

Vervolg 

De input uit deze beeldvorming wordt meegenomen in het actualiseren van het 

landschapsontwikkelingsplan. Met het geactualiseerde LOP komen we terug in de oordeelsvormende 

en besluitvormende raad van februari. 

 

Bijlage 

Landschapsontwikkelingsplan voormalige gemeentes Neerijnen, Geldermalsen en Lingewaal uit 

2008. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                                 de burgemeester, 

 

 

 


