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De raad van de gemeente West Betuwe op 28 mei bijeen, beraadslagend over een Ruimtelijke
Strategische Visie Rivierenland

Overwegende dat:

1. De in de RSV uitgesproken speerpunten, inclusief de bijbehorende argumenten zich te eenzijdig op

economische groei richten:
o versterking van de Transport /Logistiek sector (streven naar Hotspot 3)
¡ streven naar een omzetgroei in de toeristische recreatieve sector jaarlijks met minimaal 5%,

o.m. door het realiseren van een publiekstrekker (1 50.000-200.000 bezoekers per jaar)
. het leggen van nadruk in de agrarische sector op de export;

2. De uitvoering van bovengenoemde speerpunten o.m. tot gevolg heeft :

o vergroting van de druk op de bereikbaarheid en veiligheid van ons wegennet;
. een verder vergroten van de tekorten op de arbeidsmarkt;

Voorts overwegende dat:

. er te weinig aandacht wordt besteed c.q. prioriteit wordt verleend aan duurzaamheid,
biodiversiteit, de voorgestane energietransitie en nieuwe vormen van innovatieve
werkgelegenheid en kleinschalige recreatie passend in ons landschap;

. een van de onderzoeksvragen voor de langere termijn wordt gedefinieerd: "ontwikkelen van een
gezamenlijke aanpak voor duurzaamheid waarvan de regionale energiestrategie een onderdeel
is", en dit in tegenspraak is met de ambities van de gemeente West Betuwe en de regio;

. deze ontwikkelingen op korte termijn integraal onderdeel horen te zijn van de ontwikkelingen
binnen de drie speerpunten;

o welzijn van onze inwoners en het gebied voorop hoort te staan en niet welvaart. Kwaliteit en niet

kwantiteit
. op alle terreinen de keuze voor kwaliteit gemaakt moet worden en niet voor kwantiteit
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om het ontwerp Ruimtelijke Stragische Vlsie voor de drie speerpunten agribusiness, economie en

logistiek en toerisme met de darin gemaakte afspraken vast te stellen, op voorwaarde dat de

duurzaamheidsambities in Regio Rivierenland effect hebben op de genoemde speerpunten. Daarom
zullen deze getoest worden aan de duurzaamheidscriteria, zoals: kringloopeconomie;de Regionale
Eenergiestrategie; nieuwe vormen van innovatieve werkgelegenheid en kleinschalige recreatie.

En gaat over tot de orde van de dag

Getekend:

(Zie volgende bladzijde)
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