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Reactieformulier digitale consultatie  
 
Concept Omgevingsvisie  
West Betuwe  
 
 
 
Reacties graag uiterlijk 4 oktober 2021 sturen naar Janneke Rutgers van RUIMTEVOLK: 
janneke.rutgers@ruimtevolk.nl  
 
 

Beste Janneke Rutgers 
 
De Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap had mede willen participeren 
in de consultatieronde van het Omgevingsplan West Betuwe. Het valt ons op dat 
wel bedrijfsleven, landbouw en inwoners van kernen zijn geconsulteerd maar dat 
groene organisaties zoals natuur-, milieu- en landschapsorganisaties (IVN, VBL, 
Natuur-en Vogelwacht, Geldersch Landschap, Natuur en Milieu Gelderland, 
Stichting Landschapsbeheer Gelderland) maar ook duurzaamheidsorganisaties 
als Duurzaam West Betuwe, Betuwse Fruitmotor en Gonzend Rivierenland  niet 
vooraf hun inbreng hebben kunnen leveren.  
Wij als VBL zijn hierover ernstig teleurgesteld. Als inwoner van de gemeente 
wisten wij wel dat er een Omgevingsvisie aan zat te komen, maar wij verkeerden 
in de veronderstelling dat wij als stakeholder alsnog wel geconsulteerd zouden 
worden. Immers meerdere malen hebben wij in overleggen met burgemeester en 
wethouders van West Betuwe te kennen gegeven dat wij graag vroeg in het 
proces van ruimtelijke ontwikkelingen willen worden ingeschakeld, zodat wij 
zouden kunnen meedenken in plaats van -zoals nu- tegendenken.  
Sinds 27 september -de datum waarop wij voor het eerst hebben kennis genomen 
van dit concept- hebben wij nog niet de hele Omgevingsvisie doorgenomen en 
weten daardoor niet zeker of er wellicht in deze Omgevingsvisie een zinsnede is is 
gewijd aan de punten die wij hieronder vermelden.  
 
Al improviserend heeft de VBL hieronder enige aspecten die wij anders wel 
degelijk zouden hebben aangevoerd, een beetje rijp en groen en dus in een 
tamelijk willekeurige volgorde aangegeven.  
 
Ik hoop, dat u ons vergeeft dat wij deze punten alle in het hoofdstuk ‘Ons West 
Betuwe’ hebben vermeld.  
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De VBL hoopt, dat u bereid bent om ambtelijk alarm te slaan over deze cruciale 
omissie om ‘groene’ organisaties te consulteren over deze Omgevingsvisie. 
 
Vriendelijke groet  
Namens de VBL  
Cathrijn Haubrich-Gooskens, bestuurslid Vereniging Behoud van het 
Lingelandschap 
 

Hoofdstuk 2: Ons West Betuwe  

Pagina nummer  Opmerking  Tekstsuggestie  

Alle pagina’s Inwoners zijn geconsulteerd met betrekking tot 

hun dorp. Bedrijfsleven en landbouworganisaties 

zijn geconsulteerd over wat zij belangrijk vinden in 

de Omgevingsvisie. Maar wanneer zijn natuur-, 

milieu- en landschapsorganisaties geconsulteerd? 

Volgens de Vereniging tot Behoud van het 

Lingelandschap -mede namens IVN- had dat van 

de komende Omgevingswet wel gemoeten. 

Nu zijn de groene organisaties in de hoek van 

querulanten gedrongen: pas achteraf je wensen, 

meningen en adviezen in de vorm van eisen en 

bezwaren naar voren kunnen brengen. 

Wij stellen de vaststelling van de ontwerp-

Omgevingswet nog met enige maanden uit om de 

participatie van natuur-, milieu- en 

landschapsorganisaties alsnog mogelijk te maken. 

Alle pagina’s Wij missen toekomstgerichtheid in deze 

Omgevingsvisie. Hoe zorgen wij dat de komende 

grote opgaven die ook West Betuwe zal moeten 

gaan invullen? Denk aan duurzame energie 

productie, energiebesparing, klimaatadaptatie, 

wateroverlast en watertekorten, biodiversiteit en 

een mooiere, groenere en gezondere 

leefomgeving. Hoe maken wij op voorhand 

‘duurzame’ ‘groene’ initiatieven en ontwikkelingen 

beter mogelijk?   

Hoe voorkomt West Betuwe  dat akties als ‘Tegel-

wippen’ nodig zijn?   

Hoe vergroent West Betuwe  de bebouwde kom,  

wordt regenwater niet meer via het riool 

afgevoerd, en wordt de lucht schoner en 

gezonder?  

Mens en dier zijn gebaat bij duisternis gedurende 

de nacht, daar kan de gemeente zelf iets aan doen 

.De gemeente kan voorkomen, dat zijzelf,  

Deze Omgevingsvisie gaat een groener, 

aantrekkelijker en beleefbaarder landschap 

faciliteren.  

Het wordt mogelijk gemaakt dat boeren op hun erf 

een kleine windmolen (tiphoogte 30 meter, zie 

gemeente Molenlanden) plaatsen waarmee ze 

grotendeels in hun eigen energiebehoefte kunnen 

voorzien. (bijvoorbeeld spoelmachines, koeling en 

ventilatie, verwarming) 

In de bouwverordening wordt opgenomen, dat bij 

nieuwbouw en verbouw van bedrijfsgebouwen het dak 

geschikt moet zijn om grootschalig zon-op-dak te 

realiseren.  

In bestemmingsplannen voor de bebouwde kom 

wordt verdere verstening onmogelijk gemaakt, zodat 

hittestress en verdroging worden voorkomen. 

De gemeente gaat aanlichting van bijvoorbeeld 

monumenten ’s nachts van 11-5 uur uitschakelen. 

Reclamemasten en verlichte reclame-uitingen op of 
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bedrijven, sportverenigingen en particulieren  

overbodige verlichting in de nacht aanhouden.  

bij bedrijfsgebouwen moeten ’s nachts van 11-5 uur 

worden uitgeschakeld.  

Alle pagina’s Komt er een landschapsplan en plegen we overleg 

met aangrenzende gemeentes hoe dat 

landschapsplan kan worden afgestemd op het 

regionale landschapsbeeld? Wordt de stroomrug 

op de noord-oever van de Linge doorgesproken 

met Vijfheerenlanden en Molenlanden? Vanaf 

Acquoy naar het westen heeft West Betuwe over 

het noordelijke deel van het Lingelandschap niet 

veel meer te zeggen! 

Wordt het landschap en het milieubeleid aan de 

Waaloever in West Betuwe afgestemd met 

Maasdriel en Zaltbommel?  

 

 

Kaartmateriaal 

in de bijlage 

Terecht is aangegeven dat er voor een deel van de 

gemeente sprake is van Nationaal Landschap. Dit 

is echter niet compleet. Ook het Beesdse veld 

behoort tot het Nationaal Landschap 

Rivierengebied. 

Het kaartmateriaal wordt aan het Nationaal 

Landschap Rivierengebied aangepast. 

Missende tekst 

bij Nationaal 

Landschap  

De Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap 

heeft in de korte tijd sinds 27 september (datum 

van toezending van dit eerste concept) niet in de 

tekst kunnen vinden, wat de consequenties zijn 

van de aanduiding Nationaal Landschap.  

Initiatieven in Nationaal landschap blijven mogelijk 

mits zij in overeenstemming zijn met de 

kernkwaliteiten van het betreffende gebied.  

Landschapsplan Maken we als West Betuwe een landschapsplan 

met benoeming van de lokale kernkwaliteiten van 

de verschillende streken in de gemeente?  

In het buitengebied dienen ook toegelaten 

ontwikkelingen in overeenstemming te zijn met de in 

het te maken landschapsplan en de daarin benoemde 

kernkwaliteiten.   
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Hoofdstuk 3: Strategische opgaven en ambities  

Pagina nummer  Opmerking  Tekstsuggestie  
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Hoofdstuk 4: Toekomstverhaal West Betuwe in 2040 

Pagina nummer  Opmerking  Tekstsuggestie  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 

 

REACTIEFORMULIER CONCEPT OMGEVINGSVISIE WEST BETUWE | 27 september - 4 oktober 2021  6 van 8 

 

   

   

   

   

   

   

   

 

Hoofdstuk 5: Gebiedsuitwerking  

Pagina nummer  Opmerking  Tekstsuggestie  
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Hoofdstuk 6: Uitvoering  

Pagina nummer  Opmerking  Tekstsuggestie  
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