
                                                                                                                  
Aan de raadsleden van de gemeente West Betuwe 

 
Betr.:  beeldvormende vergadering 05.04.2022 

     Landschapsplan en ensembleboeken 
 
         Geldermalsen, 31.03.2022 
 
Geachte leden van de gemeenteraad van West Betuwe, 

 
Gaarne informeren wij u voorafgaand aan de beeldvormende raadsvergadering op 5 april a.s. over de 
vragen die wij hebben na het bestuderen van het Landschapsontwikkelingsplan en de 
ensembleboeken 2022. 
Wij willen benadrukken, dat de Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap zeer blij is met een 
geactualiseerd LOP. Hierdoor ontstaat een instrument om in het belang van een goed leefklimaat het 
landschap te beschermen waar nodig en te ontwikkelen waar mogelijk. 
 
Onze kernvragen leggen wij gaarne aan de wethouder en de raadsleden voor:  

 
1. Waarom zijn de kernkwaliteiten*,  niet als uitgangspunten genomen?  

(* de wettelijk verplichte kernkwaliteiten (instructieregels) en Uitvoeringsdoelen ( GO) 
krachtens de Omgevingsverordening Gelderland, waar aan getoetst moet worden). Immers 
de meeste gebieden vallen in een nationaal landschap (Nationaal Landschap Rivierenland en 
Nieuwe Hollandse Waterlinie). 

 
2. Waarom heeft het LOP niet een status als toetsingskader? Het erfgoedbeleid heeft dat wel.  

 
3. Waarom zijn er geen organisaties als de LTO, ondernemersvereniging, dorpsraden, 

natuurorganisaties e.a. bij betrokken ? Waar is de participatie gebleven?  
 

4. Waarom is er niet meer budget vrijgegeven?  Zodat een evaluatie had kunnen worden 
uitgevoerd van LOP 2008, fouten in het LOP 2022 vermeden kunnen worden en met 
organisaties uit het veld gesproken had kunnen worden. 
 

5. Waarom maken we zo een haast met het vaststellen van de ensembleboeken? Het is een 
complexstuk, dat nog niet voldoende doorwrocht is. Er is vanuit de omgevingsvisie geen 
reden voor haast want de herziening is pas in 2024- 25. Er is net een nieuwe raad, die 
mogelijk nog meer tijd nodig heeft om zich er in te verdiepen. 
 

Wij gaan hierover gaarne met u in gesprek en zijn bereikbaar voor nadere toelichting. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Vera van Loon 
Secretaris 
Contact@lingelandschap.nl       
www.lingelandschap.nl 
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