
 

 

Informatienota 
Datum vergadering : 30 november 2021 

Registratienummer : GZDGWB/267937 

Informatienotanummer : 2021/IN114 

Portefeuillehouder : Sietske Klein – de Jong 

Bijlage(n) : Ontwerp Omgevingsvisie, Nota van Participatie 

Onderwerp : Ontwerp Omgevingsvisie ter inzage 

 

 

Onderwerp  

Ontwerp Omgevingsvisie ter inzage. 

 

Kennisnemen van 

Het ontwerp van de Omgevingsvisie dat is vrijgegeven voor zienswijzen. 

 

Inleiding 

De inwerkingtreding van de Omgevingswet komt dichterbij. In de raadsvergadering van november 

2020 gaf u uitgangspunten mee voor het opstellen van een Omgevingsvisie voor West Betuwe. De 

Omgevingsvisie is een nieuw instrument onder de Omgevingswet en volgt de structuurvisies van de 

voormalige gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen op. Het geeft de hooflijnen van het 

beleid over de fysieke leefomgeving weer. 

Het ontwerp van de Omgevingsvisie is sterk gebaseerd op bestaand, recent geharmoniseerd, beleid. 

Uit het participatieproces, waaronder de beeldvormende vergadering van 5 oktober 2021, zijn nog  

aanscherpingen en opdrachten tot nadere uitwerking voortgekomen. Deze zijn ook verwerkt in het 

ontwerp van de omgevingsvisie.   

 

Kernboodschap 

Tot 7 december 2021 ligt het ontwerp van de Omgevingsvisie ter inzage. 

 

Consequenties 

De komende periode verwachten wij verschillende reacties op het ontwerp van de Omgevingsvisie. 

Deze reacties zullen betrokken moeten worden bij de definitieve besluitvorming over de vaststelling 

van de visie. 

 

Financiën 

Het opstellen van de omgevingsvisie wordt bekostigd uit het budget voor de invoering van de 

Omgevingswet. In hoofdstuk 6 van de visie is een financiële paragraaf opgenomen. Deze is op 

hoofdlijnen, omdat pas bij nadere detaillering / concrete uitvoering de financiële dekking volledig 

inzichtelijk kan worden gemaakt. 
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Communicatie 

Naast de wettelijk verplichte publicaties over het feit dat de ontwerp visie ter inzage ligt, is er een 

persbericht verstuurd. Iedereen die eerder is benaderd voor het participatietraject is per mail 

geïnformeerd over de ontwerp omgevingsvisie en de mogelijkheid om hierop te reageren. 

 

Vervolg 

De zienswijzentermijn loopt tot en met 7 december 2021. 

Daarna worden reacties verwerkt, zodat het visiedocument (eventueel gewijzigd ten opzichte van het 

ontwerp) in de vergadering van februari 2022 kan worden vastgesteld.  

 

Bijlage(n) 

1. Ontwerp Omgevingsvisie 

2. Nota van Participatie. 

 
Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                         de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop  

 

 


