
Ter voorbereiding van de beeldvormende vergadering op 5 oktober is een zogenaamde ‘50%-versie’ 
van de omgevingsvisie toegezonden. Inmiddels is een ontwerp omgevingsvisie gereed. Daarover 
wordt de raad middels een aparte informatienotitie geïnformeerd. Bij het opwerken van 50%-versie 
naar ontwerp visiedocument is gebruik gemaakt van de input vanuit de beeldvormende vergadering én 
de input vanuit de Week van de Leefomgeving. Hieronder staat de terugkoppeling op de openstaande 
toezeggingen én een beantwoording van de vragen die Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe naar 
aanleiding van genoemde beeldvormende vergadering.  
 

1. Toezegging: Op één van de getoonde kaarten staan 2 aanwijsplaatsen voor zon, bij Deil en 
Haaften, die volgens de raad en de aanwezige verantwoordelijk portefeuillehouder niet zijn 
vastgesteld aldaar. Er werd toegezegd dit te controleren. 
Uit nadere controle is gebleken dat de locaties met zoekzones voor zonnevelden overeen 
komen met het Beleidskader Zon zoals vastgesteld op 30 september 2020. De genoemde 
locaties zijn daarin opgenomen als mogelijkheid voor tijdelijke zonnevelden op pauzegronden. 
Dit zijn gronden met een niet-agrarische bestemming (nutsvoorziening en bedrijventerrein) 
waar nog onbebouwde grond aanwezig is.  
Op 26 mei 2021 is de bijdrage van gemeente West Betuwe aan het RES-bod 1.0 vastgesteld. 
Het gaat hier om de ambitie tot 2030. De locaties bij Deil en Haaften zijn in dit RES-bod 1.0 
niet opgenomen. De locaties zijn daarmee echter niet volledig geschrapt voor de periode na 
2030. In de ontwerp omgevingsivsie zullen we de locaties uit het beleidskader zon laten staan. 
De omgevingsvisie kijkt immers verder dan 2030. 
 

2. Toezegging: De herkomst van zoekgebied grootschalige recreatie zal worden nagezocht. 
In de regionale Ruimtelijk Strategische Visie (op 28 mei 2019 bekrachtigd door de raad van 
West Betuwe) is een zoekgebied opgenomen nabij knooppunt Deil. Hier worden kansen gezien 
voor de recreatieve sector in de vorm van verblijfsaccomodaties en dagattracties. In de regio 
wordt hierbij al snel aan grootschaliger voorzieningen gedacht. In het lokale ‘Beleid voor 
Recreatie en Toerisme 2020-2023’ dat op 26 mei 2020 is vastgesteld door de gemeenteraad is 
de zoekzone wel benoemd, maar ook genuanceerd: De groei in de sector is mogelijk, mits in 
balans met de leefbaarheid en landschappelijke inpassing.  
In de ontwerp omgevingsvisie zullen we de zoekzone opnemen, maar ook expliciet aangeven 
dat de balans met de leefbaarheid en landschappelijke inpassing van belang is. Daarmee zal 
het ontwerp van de omgevingsvisie in lijn zijn met het eerder vastgestelde beleid. 
 

3. Vraag LLB – Wij hebben begrepen dat er op 27 en 29 september jl. twee digitale bijeenkomsten 
zijn geweest. Door de drukke agenda van de Raad hebben wij deze bijeenkomsten helaas niet bij 
kunnen wonen. Zijn deze bijeenkomsten opgenomen en zo ja kunnen wij die dan digitaal 
ontvangen? Zijn/worden er verslagen van gemaakt? 
De hoofdlijnen van de gesprekken met en inbreng van deelnemerszijn weergegeven in de 
Participatienota. Deze nota wordt als procesdocument beschikbaar gesteld bij de 
ontwerpomgevingsvisie. De bijeenkomsten zijn niet opgenomen. 
 

4. Vraag LLB – Het is goed om opgaven en ambities te verwoorden, maar wij missen vooral het 
“hoe” in het stuk. Hoe gaan we die ambities waarmaken? Hoe gaan we dat smart doen? 
Zoals bekend is de omgevingsvisie opgesteld op basis van het recent vastgestelde beleid. 
Heel precies op de strategische doelen daaruit. In die beleidsplannen staat ook vaak een 
uitvoeringsparagraaf: de in die paragrafen opgenomen activiteiten worden conform 
vaststelling uitgevoerd voor de periodes waarop ze van toepassing zijn. In hoofdstuk 6 van het 
ontwerp van de Omgevingsvisie is ook een uitvoeringsparagraaf opgenomen. Daarin wordt 
beschreven dat voor het ‘hoe’ een ander instrument is geïntroduceerd in de Omgevingswet: het 
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programma. Dit instrument is nieuw en wordt voor een aantal thema’s de komende periode 
ingevoerd. Denk bijvoorbeeld aan duurzaamheid, wonen en gebiedsmarketing. 
 

5. Vraag LLB – In de bijlage 50% versie staat op pagina 6 bovenaan vermeld: “West Betuwe heeft 
een lange geschiedenis van bestuurlijke wisselingen”. Wij zetten vraagtekens bij deze zin, want 
nu lijkt het net alsof West Betuwe in haar korte bestaansgeschiedenis heel veel bestuurlijke 
wisselingen heeft gehad en dat is onjuist. Als we verder lezen, blijkt het om een beschrijving van 
de geschiedenis van het gebied te gaan. Vraag: Kan de naam West Betuwe worden veranderd in: 
“het gebied waarin West Betuwe ligt” want dan klopt het wel met de rest van de alinea. 
Deze zin leidt tot onnodige verwarring en zal worden aangepast in de definitieve versie van de 
omgevingsvisie. 

 


