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Buurmalsen, 6 december 2021 

Meer weten over natuur in het 
rivierengebied? Iets doen in en voor 
de natuur? Kijk op 
www.ivn.nl/afdeling/west-betuwe 
en doe mee! 

Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente West Betuwe, 

IVN West-Betuwe wil via deze brief graag een zienswijze indienen op de Omgevingsvisie van de 

gemeente West Betuwe zoals die ter inzage ligt tot 7 december 2021. 

IVN West-Betuwe onderschrijft volledig de zienswijze die de Vereniging tot Behoud van het 

Lingelandschap (VBL) heeft ingediend op de Omgevingsvisie 1.0. De argumenten van VBL maken 

onderdeel uit van de zienswijze van IVN. 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 (blz 11) ontbreekt het Landschapsontwikkelingsplan. 

In aanvulling op de zienswijze van de Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap: 

Uit een peiling tijdens werksessies met bewoners over de Omgevingsvisie blijkt dat de bewoners van 

West Betuwe de onderwerpen NATUUR en GROEN het belangrijkst vinden in hun leefomgeving (zie 

bladzij 12). Dat wordt ook bevestigd in de digitale peiling onder inwoners. Daaruit blijkt dat maar 

liefst 68% van de respondenten van mening is dat de gemeente burgers moet helpen om grote delen 

bestrating in de tuin te vervangen door groen. 

Deze reacties van de inwoners van gemeente West Betuwe zijn niet onverwacht. We hebben in 

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

klimaatverandering binnen de perken houden, ons land klimaatbestendig te maken, te zorgen dat de 

hoeveelheid natuur en biodiversiteit groter wordt in plaats van steeds meer af neemt en te zorgen 

voor groenere, en daarmee prettiger, directe leefomgeving. 

De Omgevingsvisie 1.0 is een kompas richting 2040 en zal dus ook op het onderwerp natuur een 

duidelijke richting moeten geven die past bij de wensen van de inwoners en de noodzakelijke 

veranderingen. Terecht dus dat al deze onderwerpen terug te vinden zijn in de drie kernambities die 

u geformuleerd hebt. Daarbij tekent IVN wel aan dat de ambities ten aanzien van natuur steeds in 

dienst staan van wonen (kernambitie 1), 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. 

1. IVN West-Betuwe pleit ervoor dat de gemeente West Betuwe niet alleen een herzien LOP op 

stelt en als basis voor de Omgevingsvisie gebruikt, maar dat er ook een gemeentelijke visie 

op natuur(ontwikkeling) wordt opgesteld. IVN verzoekt om in de onderzoeksagenda voor de 

eerstvolgende actualisatie (bladzij 89) de ontwikkeling van een gemeentelijke natuurvisie op 

te nemen. 



2. IVN West-Betuwe pleit ervoor om in de genoemde ambities voor natuur, cultuur en recreatie 

(bladzij 57) natuur ook expliciet te benoemen: 

"We zetten in op een buitengebied met een goede balans tussen natuur en landschap, 

landbouw, cultuurhistorie, energieopwekking en toerisme.( )" 

3. IVN West-Betuwe pleit ervoor om in de toelichting op de ambities (bladzij 59/60) een stap 

verder te gaan. Nu staat er dat de gemeente zich in wil zetten voor 'een afwisseling van 

natuurontwikkeling en daarom de biodiversiteit in de gemeente wil bevorderen. Bijvoorbeeld 

door te kiezen voor vriendelijk bermbeheer'. Dit is een slappe afsluiting van de alinea. IVN 

West Betuwe verwacht dat de gemeente zich vol in zet op het bevorderen van de 

biodiversiteit en daarom kiest voor ecologisch bermbeheer volgens Kleurkeur op alle 

gemeentelijke gronden. 

Met vriendelijke groe 

Fieke Vos 

Voorzitter IVN West-Betuwe 

voorzitter@ivnwestbetuwe.n1  
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