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West Maas en Waal bereidt zich voor op de Omgevingswet. Op 1 januari 2021
treedt deze in werking. Daarvoor stelt de gemeenteraad een omgevingsvisie
vast: een strategische visie voor de lange termijn.
Inwoners, gebruikers en ondernemers in het buitengebied gaven in grote
getalen gehoor aan de oproep mee te helpen met het opstellen van een omgevingsvisie voor het buitengebied.
Al deze mensen hebben veel kennis die onmisbaar is om een goede omgevingsvisie op te stellen. Tijdens de Avond van het Buitengebied gaven een
zestal inleiders aanleiding voor discussie over de opgaven in en de beelden die
passen bij het toekomstige buitengebied van West Maas en Waal.

Gezondheid & zorg kreeg kleur door Patrick
Klaassen en Wim van Doorn van GGD
Gelderland-Zuid. Het ging o.a. over zorgboerderijen, over ouder worden, over bewegingsruimte en gezondheidsrisico’s. Hier bleek al
hoeveel verschillende thema’s elkaar raken.

Hendrik Hoeksema (ZLTO) toonde bij Agrarische bedrijvigheid voorbeelden van meekoppelkansen: hoe met een opgave ook andere thema’s worden bediend. Let wel goed op!
Aan functiemenging van agrarische functies
met andere bestemmingen kleven ook risico’s.

AGRARISCHE BEDRIJVIGHEID

René van Eijden (Provincie Gelderland)
benoemde bij Natuur de grote groenstructuren en de biodiversiteit. Gesproken is over
oplossingen voor biodiverse bermen en dijken
en een natuurinclusieve visie op de ontgrondingsgebieden.

NATUUR

Simon van den Bergh (Gelders Genootschap)
verzorgde Cultuurhistorie. Er werd veel kennis
gedeeld over het wederopbouwerfgoed. Nieuwe opgaven
bieden kansen voor een 2.0 variant.
Marjolein Reijnierse (Waterschap Rivierenland) benadrukte bij Water het belang om ook oog te hebben voor
de drinkwatervoorziening.
Gerlach Velthoven (Coöperatie Energie Samen Rivierenland) nam Duurzaamheid & energietransitie voor zijn rekening. Het ging naast windmolens en
(on)voldoende daken voor zon over energie uit
water.

WATER

Bedankt voor uw bijdrage aan een gezamenlijk
visie op de toekomst van het buitengebied.

DUURZAAMHEID en ENERGIETRANSITIE

De resultaten van de avond worden verwerkt
in de omgevingsvisie voor het buitengebied.
Deze is in de zomer van 2020 in concept gereed.
Kijk op www.westmaasenwaal.nl/buitengebied voor
de laatste informatie.

