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Onderwerp  

Verwerking amendementen Omgevingsvisie. 

 

Kennisnemen van 

De Omgevingsvisie West Betuwe 1.0 waarin de amendementen van 22 februari 2022 verwerkt zijn. 

 

Inleiding 

Op 22 februari 2022 behandelde uw Raad de Omgevingsvisie West Betuwe 1.0. Daarbij nam u twee 

amendementen aan die zijn verwerkt. In de bijgevoegde definitieve versie van de Omgevingsvisie 1.0 

ziet u hoe de amendementen zijn verwerkt. De wijzigingen zijn geel gemarkeerd in het document. 

 

Kernboodschap 

Het amendement inzake kringlooplandbouw is letterlijk verwerkt zoals in het amendement is 

opgenomen. De wijze waarop we 'stimuleren en ondersteunen' feitelijk vormgeven is nog onderwerp van 

onderzoek en wordt uitgewerkt in een programma. 

Het amendement inzake een vierde economisch cluster bij Beesd is nader ingevuld en verwerkt in de 

definitieve versie van Omgevingsvisie West Betuwe 1.0. 

 

Consequenties 

Kringlooplandbouw wordt nu niet als voorwaarde gesteld aan nieuwe agrarische ontwikkelingen, maar 

de gemeente West Betuwe stimuleert en ondersteunt kringlooplandbouw. Hoe dit feitelijk zal gebeuren 

is nog onderwerp van onderzoek en wordt uitgewerkt in een programma. 

Op de visiekaart (p.70) is een vierde economisch cluster opgenomen bij Beesd. Bovendien zijn alle 

verwijzingen naar de drie economische clusters vervangen door een verwijzing naar vier economische 

clusters. Op verschillende plekken (p. 48, 82, en 83) is een toelichtende tekst opgenomen ten aanzien 

van de omvang en opgave van het cluster bij Beesd in relatie tot het landschap te duiden.  

 

Communicatie 

Conform wettelijke verplichting is de definitieve versie van de Omgevingsvisie West Betuwe 1.0 

gepubliceerd en digitaal beschikbaar gesteld. 

 

Bijlage(n) 

Omgevingsvisie West Betuwe 1.0. 
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Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de loco-gemeentesecretaris,                de burgemeester, 

Philip Bosman    Servaas Stoop  

 

 


