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De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor U.A. (kortweg De Fruitmotor) dient met deze brief een 

zienswijze in op de Omgevingsvisie 1.0, die tot 7 december ter inzage ligt. 

De Fruitmotor onderschrijft volledig de zienswijzen die de Vereniging tot Behoud van het 

Lingelandschap en IVN West-Betuwe hebben ingediend op de Omgevingsvisie 1.o. Het is een groot 

gemis dat Landschap en Natuur niet aan de basis liggen van deze Omgevingsvisie. In de lijst van 

nota's die als input dienen voor de Omgevingsvisie (pagina 11) ontbreekt het 

Landschapsontwikkelingsplan (LOP)! 

1. Landschap als uitgangspunt 

De Fruitmotor ziet graag dat het LOP het uitgangspunt is voor deze Omgevingsvisie. Het is 

belangrijk dat alle claims die op de beperkte ruimte worden gelegd, voldoen aan een landschapsvisie 

die draagvlak geniet bij de bestuurders en de raad van de gemeente. 

Het beste is daarom om het onderhanden zijnde LOP 2022 als beleidsplan in de Omgevingsvisie op 

te nemen, aangezien daarin naast economische activiteiten, ook de nieuwe opgaves voor 

klimaatadaptatie en biodiversiteit, waterberging en landschapsontwikkeling aandacht krijgen. We 

hebben in Nederland en dus ook in West Betuwe in de komende decennia een grote opdracht om 

het klimaatbestendig maken van onze gemeente te combineren met de leefbaarheid van onze 

gemeente. Dat is mogelijk als we een grotere rol toedichten aan de ontwikkeling van landschap en 
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natuur. Landschapsontwikkeling en biodiversiteitsherstel kunnen we prima inzetten om simultaan 

een positief effect te bereiken op het klimaat, de waterberging en tevens een mooiere leefomgeving 

te creëren. 

Mocht het LOP 2022 als uitgangspunt voor de Omgevingsvisie echter niet meer mogelijk zijn, dan 

biedt het LOP 2008 al belangrijke handvatten. Belangrijk zijn daarin: a) De historische 

dorpspolderstructuur met dorpspolders, -kades en -boezems die kunnen dienen als basis voor 

ecologische verbindingen en biodiversiteitsherstel. 2) De zeven landschapsensembles die 

beschreven zijn in het LOP 2008, bieden ontwikkelmogelijkheden mits zij beschreven worden met 

kernkwaliteiten a la de Nationale Landschappen. 

2. Biodiversiteit en natuur onmisbaar 

De Fruitmotor onderschrijft met IVN West-Betuwe de zorg dat de ambities ten aanzien van natuur 

steeds in dienst staan van wonen (kernambitie a), de fruitsector (ambitie 2) en de beleefbaarheid 

(ambitie 3). Dit draagt het risico in zich dat "natuur" toch weer het onderspit delft bij tegengestelde 

belangen. Terwijl het belangrijk is te beseffen dat bijvoorbeeld de fruitteelt niet zonder "natuur" of 

biodiversiteit kan functioneren. Wilde bijen en andere bestuivende insecten zijn de meest efficiënte 

productiemiddelen van elke fruitteler. Als de gemeente West Betuwe zich voorstaat als DE 

fruitgemeente van Nederland, is het voorwaardelijk dat er voldoende ruimte is voor bloemen en 

nestgelegenheid voor bestuivers. Honingbijen doen goed werk maar wilde bestuivers zijn 

onmisbaar, zoals onderzoek uitwijst (zie figuur, bron Wageningen University & Research). Aileen al 

in fruitgebieden is het ecologisch beheer- van bermen een noodzaak en in andere gebieden een grote 

wens om ecologische netwerken te bevorderen. De ecologie gaat hand in hand met de economie. 

Economische ontwikkelingen mogen niet ten koste gaan van natuur en biodiversiteit. Beide hebben 

elkaar nodig. Geen fruitdelta zonder bloemenzee. 

3. Wat wij verzoeken 

De Fruitmotor verzoekt: 

a. Dat de gemeente West Betuwe het Landschapsontwikkelingsplan toevoegt aan de 

beleidsdocumenten die ten grondslag liggen aan de Omgevingsvisie. 

a. Dat de gemeente West Betuwe het nog in ontwikkeling zijnde LOP 2022 gebruikt als 

basis voor de Omgevingsvisie. 
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b. Indien dat niet mogelijk is, het LOP 2008 gebruikt als basis voor de Omgevingsvisie 

en het LOP 2022 gebruikt bij de eerstvolgende actualisatie. 

2. Dat de gemeente West Betuwe het LOP gebruikt als basis voor landschapsontwikkeling en 

biodiversiteitsherstel. Dat is ook in het belang van de fruitteelt (en andere agricultuur). Inzet 

van ecologische bermbeheer is een basisinstrument dat ook het creëren van ecologische 

netwerken bevordert. 

Met vriendelijke groet, 

Hilde Engels 

Bestuursvoorzitter van De Fruitmotor usfo-r-e-r °L t— .> 
(A/1-26— Def-tture 

Figuur Wilde bestuivers onmisbaar voorfruitopbrengst, bron Wageningen University & Research 
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