
Beeldvormende vergadering 31 januari 2022

Omgevingsvisie West Betuwe 1.0
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• Proces en positie Omgevingsvisie

• Beantwoording zienswijzen

• Wijzigingen in de Omgevingsvisie

Vandaag



4

Proces tot vaststelling

• Zienswijzentermijn tot en met 7 december

• Extra overleg ‘groene partijen’

• Circa 20 reacties verwerken

• 31 januari beeldvormende (toelichtende) raadsvergadering

• 8 februari oordeelsvormede raadsvergadering

• 22 februari besluitvormende raadsvergadering
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1.0: februari 2022
2.0: 2025 / 2026
3.0: 2030?

Detaillering per 
kern: 2022 -2024

Mobiliteitsagenda (januari 2022)
Welstandsbeleid (maart 2022)
LOP (april 2022)
Lokale adaptatiestrategie (april 2022)
Uitvoeringsplan gebiedsmarketing (Q4 2022) Eerste wijziging 

tijdelijk omgevingsplan 
(december 2022)

Positie omgevingsvisie 
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Raadsvoorstel vaststelling

1. Nota van Zienswijzen Omgevingsvisie West Betuwe 1.0 vast te stellen

2. Omgevingsvisie West Betuwe 1.0 met inachtneming van de nota van 
zienswijzen gewijzigd vast te stellen

3. De structuurvisies van de voormalige gemeenten Geldermalsen (Lekker 
Leven Langs de Linge) en Lingewaal (Manifest 2030) in te trekken.
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Zienswijzen

Verwerkt in Nota van Zienswijzen.

Drie mogelijke antwoorden:

1. We verwerken de wens in de zienswijze op basis van bestaand beleid

2. We agenderen de wens in de zienswijze op de onderzoeksagenda en 
bepalen later of deze een plek krijgt in Omgevingsvisie 2.0

3. We doen (nu) niets met de wens in de zienswijze
1. Omdat de wens elders geregeld moet worden (Programma of 

Omgevingsplan)

2. Omdat we het inhoudelijk niet nader willen onderzoeken  
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Grotere thema’s bij zienswijzen

• Landschap en natuur

• Verweving milieubeleid

• Ambitie glastuinbouwsector

• Visie op teeltondersteunende voorzieningen
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Belangrijkste aanpassingen
• Milieu :

• Toegevoegd / aangepast: “Omwille van de gezondheid gaan we zorgvuldig om met afwijken van 

streefwaarden voor milieubelasting op woningen en andere gevoelige locaties. De locatie van ontwikkelingen 

en het huidige gebruik is, en blijft, geschikt voor de functie die zij heeft of krijgt.” 

NB. Dit was: we wijken zo min mogelijk af van streefwaarden, hetgeen geen recht doet aan gebiedsgericht 

beleid.

• Toegevoegd: “Hiernaast volgt de gemeente een milieuvriendelijk grondstromenbeleid om vrijkomende 

verontreinigde grond verantwoord te  hergebruiken.” 

• Toegevoegd: “Dit vraagt om zorgvuldige ruimtelijke afwegingen. Ook met betrekking tot ruimtebeslag 

vanwege milieu- en gezondheidsrichtlijnen. Daarbij hebben wij bijzondere aandacht voor de ‘spuitzone’. Op 

basis van jurisprudentie streven wij momenteel naar een afstand van 50 meter tussen (fruit)boomgaarden 

en gevoelige bestemmingen. Gelet op de druk op de ruimte houden wij ontwikkelingen op dit vlak 

nauwlettend in de gaten. Als deze afstand op een veilige wijze kan worden verkleind, maken wij daar graag 

gebruik van.”
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Belangrijkste aanpassingen
• Milieu:

• Toegevoegd en extra uitgelegd: “De gemeente West Betuwe wil een veilige fysieke leefomgeving bieden aan 

haar inwoners en bezoekers. In samenwerking met de veiligheidsregio, omgevingsdienst en overige partners 

draagt zij zorg voor een ruimtelijke ordeningsproces waarin externe veiligheidsrisico’s vroegtijdig, vanaf de 

eerste initiatieven, worden onderkend en worden meegewogen bij de inrichting en het gebruik van de 

ruimte.”

• Toegevoegd: “Met betrekking tot geluidsbelasting voeren we gebiedsgericht geluidsbeleid voor industrie en 

verkeer met de grenswaarden zoals vastgelegd in de nota Geluidbeleid gemeente West Betuwe 2021.” 

• Bedrijventerreinen: 

• Toegevoegd: “De waarde van bedrijven op lokale terreinen uit zich onder andere in werkgelegenheid voor de 

inwoners, sponsoring van (sport)verenigingen en bestuurlijke activiteiten door ondernemers. Dit zijn 

belangrijke redenen om bedrijven in de kernen ‘vast te houden’ en kleine uitbreidingen waar mogelijk te 

faciliteren.”
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Belangrijkste aanpassingen

• Verduidelijking van groenblauwe dooradering: 

• “Dit is een stelsel van streekeigen groene (bijvoorbeeld bosstroken, heggen, losse bomen) en blauwe 

(bijvoorbeeld moerasjes, sloten, dijken) landschapselementen uit het landschap die de kwaliteit van het 

landschap te bevorderen. Deze groenblauwe dooradering faciliteert berging en voorraad van zoet water voor 

de functies in het gebied en is tevens aantrekkelijk voor natuur en recreatie. Zo biedt het een leefgebied van 

verschillende planten- en diersoorten en kan het bijdragen aan de verbetering van de waterkwaliteit en de 

retentie hiervan.” 
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Agenderen Omgevingsvisie 2.0

• Een visie op teeltondersteunende voorzieningen (LOP 2022)

• Meer ambitie op biodiversiteit (LOP 2022)

• Plan van duisternis 

• Natuurinclusief bouwen (nav motie)

• Uitbreidingswens regionale clusters glastuinbouw

• Druk op de ondergrond (o.a. drinkwater in relatie tot energieopwekking en watervraag irt fruitteelt)

• Financiële bijdrage aan ruimtelijke kwaliteit




