Bijlage 3 Nota van beantwoording reacties
gemeenteraden Regio Rivierenland na
consultatie over Concept RSV (versie 6 dec 2018)
Gemeente
Gemeente Buren
1. Aandacht voor lokale verschillen: We benadrukken dat de invulling van de ‘couleur locale’ een
gemeentelijke aangelegenheid is. Invulling van
ruimtelijke beleid is een gemeentelijke zaak. De
vraag is om dit expliciet in de definitieve visie te
verwoorden.

2. Blauwe tekstgedeelten: De blauwe tekstgedeelten zijn het kader, de hoofdlijnen van de RSV.
Die gedeelten worden onderschreven. De
daadwerkelijke invulling komt in een later stadium
bij de gemeentelijke omgevingsvisie aan de orde.

3. Bereikbaarheid en openbaar vervoer: De A15
dient expliciet als doorstromingsknelpunt te worden
benoemd. Versterking van de A15 is van belang voor
de doorontwikkeling van de Gelderse Corridor en de
Logistieke Hotspot Rivierenland. Ook de doorstroming vanaf o.a. de N320 en de verbindingswegen krijgt daardoor meer ruimte.
In een (regionaal) mobiliteitsplan moet ook de
Betuweroute worden betrokken.
Wat het openbaar vervoer betreft, benadrukken we
niet alleen bestaande mogelijkheden te benutten en
te optimaliseren, maar ook nieuwe, alternatieven te
onderzoeken.

4. Status RSV: Bij de uiteindelijke vaststellingsversie
van de RSV in de gemeenteraad dient vanuit de
regio te worden aangegeven hoe er vanuit de regio
tegen de ambities in de RSV wordt aangekeken. En
met name hoe de positie van de gemeente(n) is
(zijn) ten aanzien van de plaatselijke invullingsmogelijkheden. Wat is de status van de RSV, waar is
de inhoud vrijblijvendheid en/of verplichtend?

Antwoord
De RSV richt zich op thema’s waar de regio als geheel
sterker van wordt, of waar individuele gemeenten sterker
van worden door het samen af te stemmen. Thema’s die
het beste lokaal kunnen worden opgepakt en waar andere
gemeenten geen invloed op hebben, zijn niet opgenomen.
Er zijn echter een aantal bovenlokale zaken die regionaal
afgestemd moeten worden en inderdaad met een couleur
locale vast te leggen zijn in de gemeentelijke
omgevingsvisie. Gemeente zijn zelf verantwoordelijk voor
het opstellen van een omgevingsvisie.
Voorstel: tekst verduidelijken op dit punt op blz 6
en bij de afspraken per speerpunt
Naast de blauwe teksten biedt ook hoofdstuk 4
'bereikbaarheid van onze regio'' en de visiekaart
ingrediënten voor het kader. De inhoud van deze visie is
geleverd door de gemeenten zelf. Verder zijn er in de visie
afspraken vastgelegd voor de gemeenten zelf, afspraken
tussen de gemeenten van de regio en zijn er
mogelijkheden voor een coleur locale. Er vind
besluitvorming plaats over het kader en de afspraken.
Voorstel: geen wijziging
Het verbeteren van de bereikbaarheid over wegen wordt
voorgesteld door een drie stappenplan: verbeteren
doorstroming A15, aanleggen parallelle N wegen en
koppeling van agribusiness bedrijven op de N wegen. Een
aandachtspunt hierbij is dat het verbeterplan van de Nwegen geen sluipverkeer aantrekt. Hiertoe is een
prioritering in de afspraken belangrijk. De doorstroming
op snelwegen moet als eerste verbeterd worden. Tot die
tijd kunnen ''ad hoc'' verbeteringen op de parallelle Nwegen aan de orde zijn. .
De mogelijkheden om een verbinding te maken met de
Betuweroute liggen momenteel buiten onze regio,
namelijk bij de plannen voor een nieuw overslagpunt bij
Valburg. In de RSV is hier geen extra uitwerking aan
gegeven. Wel kunnen we dit aandachtpunt verduidelijken
in de tekst.
De doorstroming op A15 is geagendeerd in de RSV op blz.
43 paragraaf 4.4 (wat pakken we gemeenschappelijk op),
maar wordt verder uitgewerkt in het parallelle regionale
proces van de mobiliteitsagenda. Inmiddels is een concept
uitvoeringsplan mobiliteit Regio Rivierenland 2019-2022
gereed, waarin de actie ''verkeersveiligheid A15'' (nr.
1.2) nadrukkelijk is opgenomen. Nieuwe en alternatief
openbaar vervoer wordt uitgewerkt in paragraaf 5 tot en
met 7 van het uitvoeringsplan.
Voorstel: tekstuele aanvulling over de aanpak van
de bereikbaarheid, doorstroming op de A15 op blz
43, de Betuweroute op blz 24, paragraaf 3.2.2. en
het OV.
Het doel van de RSV is om ruimte te scheppen voor de
ruimtelijke ontwikkeling van de drie speerpunten
agribusiness, economie en logistiek en recreatie en
toerisme zonder dat het landschap aangetast wordt. Het
kan zijn dat er eisen aan ruimtelijke kwaliteit worden
gesteld, maar er staat ook extra ontwikkelruimte
tegenover. De RSV richt zich op thema’s binnen de drie
speerpunten waar de regio als geheel sterker van wordt,
of waar individuele gemeenten sterker van worden door
het samen af te stemmen. Het doel is ook om ruimtelijke
keuzes onderling af te stemmen en om een gezamenlijke
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lobby richting andere overheden te kunnen starten.
In de zin van de wet op RO heeft de RSV geen
verplichtend karakter. Echter er is ook geen sprake van
vrijblijvendheid, omdat gemeenten gezamenlijk afspraken
maken en dit in de RSV ook vastleggen.
Er zijn ook een aantal boven-lokale zaken die regionaal
afgestemd moeten worden en met een couleur locale
vastgelegd kunnen worden in de gemeentelijke
omgevingsvisie. Gemeente zijn zelf verantwoordelijk voor
het opstellen van een omgevingsvisie.
Voorstel: tekst verduidelijken op dit punt, blz 6 en
toevoegen van schema over relatie met andere
processen
Gemeente Culemborg
1. Met de 7 onderstaande adviespunten een goede
basis voor definitieve vaststelling.
2. Agribusiness: Agribusiness krijgt erg veel
aandacht. Mede gelet op de geconsulteerde en
reagerende organisaties.

3. Natuurorganisaties betrekken: Graag ook
natuurorganisaties raadplegen

4. Station en ontlasten verkeer binnenstad: Graag
meer aandacht voor de regionale functie van het
station i.r.t. de parkeervoorzieningen (met name
voor fietsers en auto's) en het ontlasten van verkeer
in de binnenstad van auto's door aantrekkelijke
logistiek voor voetgangers en wandelaars.
Ook meer aandacht voor de economische potentie
voor stationsgebieden.

5. Uitbreiden R&T: Uitbreiden van de
ontwikkelingsmogelijkheden voor waterrecreatie met
de plas van de Redichemse waard.

Voorstel: nvt
Er hebben 8 organisaties een schriftelijke reactie gegeven,
waarvan er twee van een agribusiness organisatie zijn nl.
Greenport Gelderland en ZLTO. Wel is het zo dat
Greenport Gelderland vijf afdelingen heeft die ieder een
betrokken rol hebben laten zien. Tijdens de bijeenkomsten waren naast organisaties ook ondernemers,
onderzoek en onderwijs, gemeenten en andere overheden
aanwezig. De drie speerpunten hebben naar onze mening
een evenwichtige aandacht gekregen in de RSV.
Voorstel: geen wijziging
De RSV is niet ingegaan op landschapswijzigingen, maar
heeft rekening gehouden met het huidige waardevolle
landschap (NHW, open landschappen) en landschappelijke
inpassing van nieuwe ontwikkelingen. Om die reden zijn
natuurorganisaties niet betrokken. Bij de uitwerking van
de RSV in een gemeentelijke omgevingsvisie zijn zij door
de gemeente alsnog te betrekken.
Wel is het zo dat bij een volgend proces van te voren
nagedacht kan worden of het betrekken van
natuurorganisaties een meerwaarde kan leveren.
Voorstel: geen wijziging
De versterking van de stationsgebieden vanwege de
bereikbaarheid en de bijbehorende faciliteiten is
geagendeerd in de RSV op blz. 43 paragraaf 4.4 (acties
gemeenten), maar wordt verder uitgewerkt in het
parallelle regionale proces van de mobiliteitsagenda.
Inmiddels is een concept uitvoeringsplan mobiliteit Regio
Rivierenland 2019-2022 gereed, waarin de actie
Mobiliteitswissel-punten is benoemd (nr 7.3). Er wordt
een onderzoek voorgesteld naar de potentie van stations
als mobiliteits-wisselpunten en de behoefte naar de
verschillende faciliteiten en voorzieningen. Uw
aandachtpunt wordt daarbij betrokken.
De economische potentie van stationsgebieden met een
regionaal effect is zeker aanwezig en zal duidelijker
benoemd worden bij de omschrijvingen van de huidige
situatie. De uitwerking daarvan zal via de regionale
uitvoeringsagenda mobiliteit en gemeentelijke
omgevingsvisie lopen.
Het wordt als volgt opgenomen in de tekst:
- paragraaf 2.2 Economie en Logistiek blz 10 ''Wat gaat al
goed'': Onze centrale ligging, de stationsgebieden, etc ''.
- blz 12 paragraaf 2.4 ''onze ligging'' toevoegen: 4
stationsgebieden,
- paragraaf 4.4. blz 43 ''De stations etc'' na 1e zin: Ook
dragen de stationgebieden bij aan de economische
ontwikkeling voor de regio als geheel.
- blz 43 ''wat pakken we regionaal op'': extra bullit:
gezamenlijke lobby voor versterking stationsgebieden.
Voorstel: tekstuele wijziging
In de RSV zijn zoekgebieden voor intensieve recreatie en
gebieden met bijzondere kansen voor recreatie
aangeduid. Voor de eerste zijn criteria aangegeven, maar
de gemeente kan deze zelf vertalen naar geschikte
gebieden. De tweede categorie kan door de gemeenten
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6. Duurzaamheid: Het thema duurzaamheid wordt
gemist.

7. Verticale landbouw: Het zou een mogelijkheid zijn
om in Culemborg de verbinding met agribusiness te
maken door 'verticale landbouw toe te passen om zo
een nieuwe bestemming aan de oudere gedeelten
van industrieterreinen te geven (revitalisatie).

8. Wandelnetwerken: De wandelnetwerken zouden
veel aan waarde winnen als er ook wandelroutes
binnen historische kernen hierop als aanvulling
worden aangesloten.
Gemeente Maasdriel
1. Mobiliteit: Mobiliteit graag hoger en
nadrukkelijker opnemen. Verzocht wordt het belang
van het wegnemen van congestie op A2, het hebben
van goed OV en een goede doorstroming op
onderliggend wegennet (dat ook goede en
voldoende ruimte heeft voor recreatief gebruik)
nadrukkelijker op te nemen.

2. Projectvestigingen: Verzocht wordt het begrip
nader toe te lichten.
3. Kaart aanpassen: Verzocht wordt ook de
komgronden en oeverwallen van Maasdriel op de
kaarten beter terug te laten komen als waardevolle
open gebieden.

zelf worden aangewezen. Genoemd gebied is ook een
goed voorbeeld van een ''aandachtsgebied recreatie'' en
nemen we op in de kaart.
Voorstel: opnemen op de kaart op blz. 34 en 36 en
de visiekaart.
We interpreteren deze opmerking als dat u het ruimtelijke
beleid ten aanzien van duurzaamheid mist. Het thema
duurzaamheid wordt in een parallel regionaal proces
ruimtelijk uitgewerkt. In December 2018 wordt er met
diverse partijen in regio Rivierenland gewerkt aan een
Samenwerkings-agenda om in 2050 energie neutraal te
zijn. In 2019 vinden''ruimte'' ateliers plaats waarin de
ruimtelijke effecten van de regionale energiestrategie in
beeld worden gebracht. De RSV functioneert als
bouwsteen voor de regionale energiestrategie. In 2019
wordt een gestart gemaakt met de onderwerpen Circulaire
Economie en Biobased Economy. De RSV en de uitkomsten van het regionale proces rondom duurzaamheid
zijn beide bouwstenen voor de gemeentelijke omgevingsvisies. Het thema duurzaamheid kan een gemeente in
haar eigen beleid verder uitwerken.
Voorstel: geen wijziging
Interessant voorbeeld van een manier waarop de regio
voorop kan lopen in tuinbouw / agribusiness. Het is echter
geen onderdeel waarin het vanwege bijzondere kwaliteiten
goed is om daar gezamenlijk afspraken over te maken.
Maar als voorbeeld van wat er kan is het interessant om
te noemen..
Voorstel: als voorbeeld noemen in de visie op blz 20
bij '' specialistische bedrijven in niet
grondgebonden activiteiten'' .
De ontwikkeling van locale wandelnetwerken is gezien als
thema dat vooral lokaal van belang is. Dit kan een
gemeenten in haar eigen beleid oppakken.
Voorstel: geen wijziging
Het verbeteren van de bereikbaarheid over wegen wordt
voorgesteld door een drie stappenplan: verbeteren
doorstroming A2, aanleggen parallelle N wegen en
koppeling van agribusiness bedrijven op de N wegen. Een
aandachtspunt hierbij is dat het verbeterplan van de Nwegen geen sluipverkeer aantrekt. Hiertoe is een
prioritering in de afspraken belangrijk. De doorstroming
op snelwegen moet als eerste verbeterd worden. Tot die
tijd kunnen ''ad hoc'' verbeteringen op de parallelle Nwegen aan de orde zijn.
Het benoemen van congestie op de A2 en de gewenste
doorstroming op het onderliggende wegennet en OV kan
duidelijker beschreven worden in de tekst.
In de RSV wordt voor de uitwerking van uw punt ook
verwezen naar het parallelle regionale proces van de
mobiliteitsagenda. Inmiddels is een concept uitvoeringsplan mobiliteit Regio Rivierenland 2019-2022 gereed,
waarin de actie "problematiek A2'' nadrukkelijk
opgenomen is (nr. 1.1). Verder wordt ook de actie ''een
goed functionerend wegennet met een visie'' is
opgenomen (nr. 2.1). zie ook de reactie bij gemeente
Geldermalsen nr. 2 over N-wegen.
Voorstel: tekstuele aanvulling over de aanpak van
de bereikbaarheid, de A2 en doorstroming
onderliggend wegennet.
De toelichting van het onderwerp ''projectvestigingen'' is
toe te voegen in het rapport.
Voorstel: opnemen in tekst van paragraaf 3.1.4
De waardevol open gebieden die nu op de kaart staan
hebben die status vanuit provinciaal beleid. Uiteraard
kunnen gemeenten andere gebieden als waardevol open
aanwijzen. Deze suggestie moet op gemeentelijk nivo
worden afgewogen en is te betrekken bij de gemeentelijke
omgevingsvisie
Voorstel: wijziging is niet nodig, de suggestie is te
betrekken bij de uitwerking.
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4. Ontwikkelruimte lokale en niet lokale bedrijven:
Maasdriel wenst ontwikkelruimte voor lokale
bedrijven en niet-lokale bedrijven die naar aard en
schaal passend zijn. Niet alleen langs de A2 maar
mogelijk ook aansluitend bij andere bestaande
bedrijfsterreinen (bijv. Hedel/Ammerzoden). Uitbreiding bij Wildeman richting Maasdriel is ook te
overwegen. Wel daarbij de kanttekening dat
Maasdriel vanwege ook negatieve effecten, geen
ruimte (meer) ziet voor nog meer grote distributiecentra e.d. Verzocht wordt dit op te nemen.
5. Grenzen ontwikkeling: Gelieve op te nemen dat
de gemeenten vrij zijn en blijven om vanwege de
impact op de omgeving, grenzen te stellen aan de
ontwikkelingsmogelijkheden die ze biedt aan
functies.
6. Upgraden bestaande bedrijventerreinen: Graag
toevoegen dat het ook gewenst is om als gemeente
meer mogelijkheden te hebben om via upgrading
van bestaande bedrijventerreinen daar meer
mogelijkheden te bieden (andere functies).

Gemeente Neder-Betuwe
1. Geen opmerkingen
Gemeente Tiel
1. De gemeenteraad van Tiel kan instemmen met de
visie. De gemeenteraad geeft haar
complimenten over het gevoerde proces waarbij vele
partijen zijn betrokken. De visie geeft op een goede
wijze aan hoe we als gemeenten door samen te
werken krachtiger kunnen worden.
2. ter overweging: Fietsbrug. Op de kaart op blz 27
is een fietsverbinding (brug) over het
Amsterdam-Rijnkanaal ingetekend. Extra afspraak
voor Lobby fietsbrug over A'Dam Rijnkanaal.

3. ter overweging: Duurzame landbouw. De
gemeente Tiel verzoekt om in de visie aandacht te
besteden aan het stimuleren van de verduurzaming
van de landbouw en de biologische landbouw in het
bijzonder.

3. ter overweging: Regionaal bijenlandschap.
inzetten op een regionaal bijenlandschap

De RSV biedt ruimte voor lokale en niet lokale bedrijven
die naar aard en schaal passend zijn op locale
bedrijfsterreinen. De RSV sluit deze ontwikkeling dus niet
uit. De mogelijkheden worden bepaald in het proces van
de Herijking van de RPB. Plaatsing van grote
distributiecentra gaat in afstemming met gemeente
Zaltbommel i.v.m. het regionale bedrijventerrein
Wildeman.
Voorstel: tekstuele verduidelijking van de ruimte die
de RSV biedt op dit punt.
De RSV biedt criteria voor landschappelijke inpassing van
ontwikkelingen. In de gemeentelijke omgevingsvisie is de
gemeente vrij om te bepalen welke ontwikkelruimte er is
en hoe hier uitwerking aan gegeven moet worden.
Voorstel: tekstuele verduidelijking
De RSV biedt ruimte voor lokale en niet lokale bedrijven
die naar aard en schaal passend zijn op locale
bedrijfsterreinen. In de RSV is ook benoemd dat er
afspraken gemaakt kunnen worden voor de revitalisering
van bedrijventerreinen. De RSV sluit deze ontwikkeling
dus niet uit. De mogelijkheden worden bepaald in het
proces van de Herijking van de RPB.
Voorstel: tekstuele verduidelijking
Voorstel: nvt
Voorstel: nvt

Bij de afspraken in de RSV is opgenomen dat de
verbetering van de recreatieve routestructuren via de
regionale mobiliteitsagenda worden geagendeerd. Deze
suggestie wordt betrokken bij actie 4.1 uit het inmiddels
opgestelde concept uitvoeringsplan mobiliteit Regio
Rivierenland 2019-2022: ''Goed en veilig fietsnetwerk:
Opstellen van regionaal fietsnetwerk en fietsambitie, met
gebruik van bestaande plannen.''
Voorstel: geen wijziging
We interpreteren deze opmerking als dat u het ruimtelijke
beleid ten aanzien van duurzame landbouw mist. De RSV
beperkt zich tot de ruimtelijke effecten van de
ontwikkeling van de tuinbouw. Via de opgave ''innovatie
en duurzaamheid'' van het regionale uitvoeringsprogramma 2016-2020 wordt gewerkt aan verduurzaming
van de tuinbouw. Zie hiervoor ook de agenda ''Duurzaam
doen'' van Greenport Gelderland.
Verder wordt het thema duurzaamheid in een parallel
regionaal proces ruimtelijk uitgewerkt. In December 2018
wordt er met diverse partijen. waaronder LTO en
Greenport Gelderland in regio Rivierenland gewerkt aan
een ''samenwerkings-agenda'' om in 2050 energie
neutraal te zijn. In 2019 vinden''ruimte'' ateliers plaats
waarin de ruimtelijke effecten van de regionale
energiestrategie in beeld worden gebracht. De RSV
functioneert als bouwsteen voor de regionale
energiestrategie. In 2019 wordt een gestart gemaakt met
de onderwerpen Circulaire Economie en Biobases
Economy. De RSV en de uitkomsten van het regionale
proces rondom duurzaamheid zijn beide bouwstenen voor
de gemeentelijke omgevingsvisies. Het thema
duurzaamheid kan een gemeente in haar eigen beleid
verder uitwerken.
Voorstel: geen wijziging
Het onderwerp ''bijenlandschap'' is niet betrokken bij de
RSV en gedurende het proces ook niet naar voren
gekomen. De gemeenten kan dit onderwerp in haar eigen
beleid oppakken.
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4. ter overweging: Tiel als centrumgemeente mist
aandacht voor het belang van diverse Tielse
voorzieníngen voor de economische ontwikkeling
van de regio, zowel voor de vestiging van bedrijven
in de logistieke als in de recreatiesector. De
aanwezigheid van een ziekenhuís, scholen,
sportvoorzieningen, Agnietenhof , Zinder, etc. is van
groot belang voor het vestigingsklimaat in de regio.
5. ter overweging: Rivierenland als voorkant. ln de
visie staat dat de regio de voorkant van Gelderland
is. Gezien de ligging en belangríjke rol die onze regio
vervult in het (inter-) nationale verkeer en vervoer,
is het wellicht beter te spreken over de voorkant van
enerzijds het Ruhrgebied en Midden- en Oost-Europa
en anderzijds de Randstad.
Gemeente West Betuwe (tot 1 jan 2019
Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen)
1. De concept RSV is in zijn algemeenheid goed
ontvangen, hett biedt een gedegen regionaal,
ruimtelijk kader, waarbinnen de afzonderlijke
gemeenten hun eigen invulling kunnen bepalen en
het is een goed toepasbare bouwsteen voor de op te
stellen Omgevingsvisie.
2. Recreatie en Toerisme kleinschalig en doorgroei
bestaande voorzieningen. Gemeente Geldermalsen
streeft naar meer groei dan de beoogde 5 %.
Gemeente Neerijnen is hierin terughoudender.
Overall is draagvlak voor groei die passend is bij het
karakter en landschap van de nieuwe gemeente
West Betuwe. De focus ligt dan ook op organische
groei van de bestaande recreatieve en
horecabedrijven en het versterken van de
infrastructuur. Nieuwvestiging van grote
attractieparken worden in West Betuwe niet
geambieerd.
3. Agrarische sector: Concreet wordt gedacht aan
een kader voor vrijkomende (agrarische)
bedrijfsgebouwen of herverkavelingen.
Belangrijke kanttekening willen we plaatsen bij het
voorstel om ondernemers financieel te laten
bijdragen in de benodigde infrastructurele
aanpassing van het wegennet. Dit is een primaire
taak van overheden en hoort niet bij de ondernemer
doorbelast te worden. Dit beperkt groei en
duurzame, innovatieve bedrijfsontwikkeling.
4 Bereikbaarheid openbaar vervoer: Er zijn twijfels
m.b.t. de neergelegde ambitie voor een
verbindingsweg Tiel-Geldermalsen ter ontlasting van
de verkeersdrukte op de A15. Er wordt aandacht
gevraagd voor de N-wegen.
Ook wordt aandacht gevraagd van een verbetering
van de wegenstructuur die leidt tot een betere
ontsluiting van een agrarische clusters zoals Tuil.
Aandacht dient er te zijn dat kernen in de regio
onderling verbonden zijn door een vorm van
openbaar vervoer. In dat kader wordt aandacht
gevraagd voor de wijze van communiceren vanuit
OV naar de gemeenten. Gemeenten dienen meer
betrokken te worden bij het OV, zodat onrendabele
lijnen (bijvoorbeeld lijn 73 Asperen-Heukelum-Spijk)
niet zomaar uit de routing worden genomen

Voorstel: geen wijziging
De speciale voorzieningen met een regionale functie
worden in de context van het rapport van Tourdoir en de
kracht van Oost benoemd.
Voorstel: opnemen in tekst op blz 10 bij ''wat gaat
al goed'' en ''kenmerken''.

Deze suggestie wordt vertaald in dat Regio Rivierenland
de voorkant is naar de Randstad en potenties heeft om als
schakel te functioneren tussen de Randstad en het
Ruhrgebied.
Voorstel: opnemen in tekst op blz. 37, bij paragraaf
4.2 Rivierenland: de voorkant van Gelderland.
Op basis van conceptbrief (definitieve brief volgt direct na
20 nov.)
Voorstel: nvt

In het regionale ambitiedocument is door de gemeenteraden van de 10 gemeenten in 2016 vastgelegd dat de
ambitie een omzetgroei van 5% is. Gemeenten zijn vrij
om een hoger ambitieniveau na te streven.
In de RSV zijn criteria benoemd waaraan gebieden voor
intensieve en of grootschalige recreatie kunnen worden
getoetst en ook zijn gebieden gegeven op de visiekaart
die hieraan voldoen. Het is aan de gemeente zelf om hier
al dan niet invulling aan te geven.
Voorstel: in de tekst de couleur locaal meer
aangeven op blz 6 en bi het speerpunt recreatie en
toerisme.
Voor de vrijkomende agrarische gebouwen is reeds een
regionaal toetsingskader voorhanden en is daarom buiten
de RSV gehouden.
Gemeenten zijn vrij om aan het voorbeeld van
meefinancieren door initiatiefnemer invulling te geven.
Voorstel: verduidelijken in de tekst dat
meefinancieren van wegen een voorbeeld is en dat
gemeenten vrij zijn om hier al dan niet invulling aan
te geven.
Het verbeteren van de bereikbaarheid over wegen wordt
voorgesteld door een drie stappenplan: verbeteren
doorstroming A15, aanleggen parallelle N-wegen en
koppeling van agribusiness bedrijven op de N-wegen. Een
aandachtspunt hierbij is dat het verbeterplan van de Nwegen geen sluipverkeer aantrekt. Hiertoe is een
prioritering in de afspraken belangrijk. De doorstroming
op snelwegen moet als eerste verbeterd worden. Tot die
tijd kunnen ''ad hoc'' verbeteringen op de parallelle Nwegen aan de orde zijn. .
De ambitie voor een verbindingsweg Tiel-Geldermalsen
heeft tot doelstelling om het lokale verkeer van de A15 af
te halen. Daardoor wordt de A15 ontlast en de doorstroom
op de A15 verbeterd.
In de RSV wordt voor de uitwerking van uw punten
verwezen naar het parallelle regionale proces van de
mobiliteitsagenda en het concept uitvoeringsplan
mobiliteit Regio Rivierenland 2019-2022. Hierin staat de
''een goed functionerend wegen-net met een visie''(nr
2.1). Er wordt voorgesteld om een regionale wegenvisie te
herijken en oplossingsrichtingen in beeld te krijgen voor
met name de N-wegen en hiervoor afspraken te gaan
maken met de Provincie. Ook is er een paragraaf over
Sterk en verbindend openbaar vervoer in opgenomen.
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5. Profilering locale bedrijventerreinen: Naast het
bieden van uitbreidingsmogelijkheden voor de
agrarische sector willen we ook ruimte bieden voor
ontwikkeling van (industriële c.q. andersoortige
bedrijvigheid. We zien kansen om dit thema-gewijs
te faciliteren
6. Samenhang beleidsnota's; Aandacht voor de
samenhang tussen de diverse visies/beleidsnota’s

7. Zienswijze Fruitpact en ZLTO Neerijnen: Aandacht
voor beide zienswijzen.
8. Vermindering regeldruk: Aandacht wordt
gevraagd voor het verminderen van de regeldruk.
De leden zien het RSV als een van de bouwstenen,
die gebruikt kunnen worden bij het opstellen van de
omgevingsvisie West Betuwe. Het RSV mag geen
belemmering zijn.

Gemeente West Maas en Waal
1. Bereikbaarheid naar oosten: op het gebied van
economie & logistiek moet er ook aandacht zijn voor
de bereikbaarheid van onze gemeente van en naar
het oosten (filevorming op de N322).

2. Ruimer R&T gebied: op het gebied van recreatie &
toerisme moet er qua gebied ruimer worden ingezet.
Qua afbakening zou het gebied verruimd moeten
worden tot het gehele gebied aan de Maas en de
Meanderende Maas.
3. RSV Richtinggevend i.p.v. verplichtend: de
gemeente West Maas en Waal acht het van belang,
gelet op de beleidsvrijheid van iedere gemeente, dat
de regionale Ruimtelijke Strategische Visie in plaats
van een verplichtend karakter, richtinggevend van
aard is.

Voorstel: tekstuele aanvulling over de aanpak van
de bereikbaarheid over wegen.
In de RSV wordt ruimte geboden voor maatwerk op locale
bedrijventerreinen, naast de regionale bedrijventerreinen.
De uitwerking van locale profilering van locale
bedrijventerreinen is door de gemeenten te betrekken bij
de herijking van het RPB.
Voorstel: in de tekst verduidelijken.
In de RSV wordt verwezen naar de processen van de
Regionale Mobiliteitsagenda, Regionale energiestrategie
en Regionale woonagenda. De mobiliteitsagenda en het
inmiddels opgestelde concept uitvoeringsplan mobiliteit
Regio Rivierenland 2019-2022 sluiten aan bij de RSV. De
regionale energiestrategie is in ontwikkeling en daarvoor
geldt de RSV als een kader. De RSV heeft het
thema''woningen voor arbeidsmigranten'' geagendeerd en
dit wordt momenteel uitgewerkt in het proces van de
regionale woonagenda. Ook voor de woonagenda is de
RSV als een kader te beschouwen. .
Voorstel: toevoegen van schema over relatie met
andere processen
Zie de beantwoording van de brieven in bijlage 2.
Voorstel: tekstuele verduidelijkingen
In de RSV zijn juist uitspraken gedaan die moeten leiden
tot minder regeldruk voor agrariërs, die gemeente kunnen
overnemen in omgevingsvisie / plan. Er wordt namelijk
gezamenlijk bepaald waar meer ruimte kan zitten zonder
landschappelijke kwaliteiten aan te tasten of de
ontwikkeling inpasbaar te maken. Het kan zijn dat er
eisen aan ruimtelijke kwaliteit worden gesteld, maar er
staat ook extra ontwikkelruimte tegenover.
Gemeente zijn zelf verantwoordelijk voor het opstellen
van een omgevingsvisie. Er zijn echter een aantal bovenlokale zaken die regionaal afgestemd moeten worden en
met een couleur locale vastgelegd kunnen worden in de
gemeentelijke omgevingsvisie.
Voorstel: tekstuele verduidelijking op blz 6.
Dit knelpunt bevindt zich in het gebied buiten Regio
Rivierenland, maar is wel geagendeerd in het concept
regionale uitvoeringsplan Mobiliteit Regio Rivierenland
2019-2022: actie 1.2 A15: ''het onderzoeken van de
problemen en verkennen van oplossingsrichtingen op
omliggende trajecten waaronder de N322. Ook voert
Provincie Gelderland momenteel een verkenning uit naar
het probleem op de N322.
Voorstel: geen wijziging
Deze suggestie kan verwerkt worden in de kaart.
Voorstel: opnemen in kaart op blz 34 en de
visiekaart.
Het doel van de RSV is om ruimte te scheppen voor de
ruimtelijke ontwikkeling van de drie speerpunten
agribusiness, economie en logistiek en recreatie en
toerisme zonder dat het landschap aangetast wordt. Het
kan zijn dat er eisen aan ruimtelijke kwaliteit worden
gesteld, maar er staat ook extra ontwikkelruimte
tegenover. De RSV richt zich op thema’s binnen de drie
speerpunten waar de regio als geheel sterker van wordt,
of waar individuele gemeenten sterker van worden door
het samen af te stemmen. Het doel is ook om ruimtelijke
keuzes onderling af te stemmen en om een gezamenlijke
lobby richting andere overheden te kunnen starten.
In de zin van de wet op RO heeft de RSV geen
verplichtend karakter. Echter er is ook geen sprake van
vrijblijvendheid, omdat gemeenten gezamenlijk afspraken
maken en dit in de RSV ook vastleggen.
Er zijn echter ook een aantal boven-lokale zaken die
regionaal afgestemd moeten worden en met een couleur
locale vastgelegd kunnen worden in de gemeentelijke
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omgevingsvisie. Gemeente zijn zelf verantwoordelijk voor
het opstellen van een omgevingsvisie.
Voorstel: tekst verduidelijken op dit punt, blz 6 en
toevoegen van schema over relatie met andere
processen.
Gemeente Zaltbommel
1. Wij kunnen ons vinden in de ruimtelijke visie en
de inhoudelijke opgaven die u in de RSV beschrijft.
2. Opmerking: TOV. ln paragraaf 3.1.4 (p 19) van
de RSV staat dat tijdelijke grondgebonden
teeltondersteunende voorzieningen (tov's) niet
verbonden hoeven te zr.¡n aan een bouwvlak (in
tegenstelling tot permanente en niet-grondgebonden
tov's). Wij vinden het van belang dat de RSV wel de
ruimte biedt dat wij op basis van landschappelijke
kwaliteiten de afweging maken dat de realisatie van
tov's verbonden blijft met de aanwezigheid van een
bouwvlak.
3. Opmerking: Uitbreiding niet-grondgebonden
agrarische bedrijfsactiviteiten i.r.t. normbedrag. ln
paragraaf 3.1.5 staat welke aspecten van belang zijn
bij het inpassen van de uitbreiding van agrarische
bedrijven voor wat betreft niet-grondgebonden
bedrijfsonderdelen of teeltondersteunende
voorzieningen. Wij onderschrijven het streven naar
een gelijk regionaal speelveld. Wij vinden echter
dat het bereiken van een kwalitatief goede inpassing
van een bedrijf in de omgeving leidend
moet zijn. Het stellen van een normbedrag kan
hiervoor een middel zijn, maar niet een doel op
zich. Wij verzoeken u om deze benaderingswijze in
de visietekst tot uiting te laten komen.

4. Opmerking: Huisvesting arbeidsmigranten. ln de
paragrafen 3.1 en 3.2 en in hoofdstuk 5 van de RSV
staat dat het vraagstuk van woonruimte voor
arbeidsmigranten betrokken wordt bij de regionale
woningbouwagenda. Wij onderschrijven het belang
van afstemming over dit vraagstuk tussen
gemeenten. Wel vinden wij het van belang dat de
individuele gemeenten de mogelijkheid hebben om
eigen beleid voor de huisvesting van
arbeidsmigranten vast te stellen, dat is toegespitst
op de problematiek in de betreffende gemeente.
5. Opmerking: Nieuwe Hollandse Waterlinie. ln de
RSV staan op pagina 16 en 32 uitsneden van de
Nieuwe Hollandse Waterlinie in onze regio. De
batterij bij Poederoijen ontbreekt. Wij verzoeken u
om juist de batterij bij Poederoijen op de kaart af te
beelden. Bij deze batterij vindt kleinschalige
recreatieontwikkeling plaats in tegenstelling tot bij
batterij Brakel. Hier ligt de nadruk op
natuurontwikkeling.
6. Opmerking: Bereikbaarheid. ln paragraaf 4.4
(onder het kopje 'maar ook op naar een optimale
autobereikbaarheid') staat in de RSV dat ingezet
wordt op meer parallelle structuren (tussen de
dorpen) om de kwetsbaarheid van de A15 te
verkleinen. Wij verzoeken u om hier ook de A2 te
vermelden. Dat sluit aan bij de verdere tekst
(waarin het gebied tussen Den Bosch en Zaltbommel
expliciet wordt genoemd) en de kaart op pagina 42.
7. Opmerking: Mobiliteitsagenda. Wij benadrukken
het belang van een goede inhoudelijke afstemming
tussen de RSV en de Mobiliteitsagenda. Deze twee
documenten dienen op elkaar aan te sluiten.

Voorstel: nvt
Een gemeente mag dergelijke aanvullende eisen stellen of
gebieden uitsluiten in haar omgevingsvisie.
Voorstel: geen wijziging

We werken gezamenlijk een methodiek uit voor de
bijdrage aan ruimtelijke kwaliteit die ondernemers bij
uitbreidingen moeten doen. De methodiek gaat ervan uit
dat de ruimtelijke investering voor agrarische bedrijven in
de hele regio vergelijkbaar is en er zodoende een gelijk
speelveld ontstaat (bijvoorbeeld door een gelijk
percentage van de bouwsom te kiezen als investeringen in
ruimtelijke kwaliteit).
Op pagina 18 wordt de tekst bij de laatste bullet in de 1 ste
alinea van paragraaf 3.1.5. (visie op grondgebonden
teelten), als volgt gewijzigd: “Situering van de logistieke
activiteiten van het bedrijf (aan het zicht onttrokken).
Voor de maatschappelijke investering die een ondernemer
in de tuinbouw dient te doen, willen we als gemeenten
een vaste methodiek hanteren om een eerlijk speelveld te
creëren. Dit is voor wat betreft de aanpak vergelijkbaar
met het provinciale Plussenbeleid”
Voorstel: verduidelijken in de tekst.
In het portefeuillehoudersoverleg wonen stemmen de
gemeenten de opgave woningen voor arbeidsmigranten
af. Op dit moment wordt een aanpak ontwikkelt waarbij
elke gemeente vrij is om eigen beleid vast te stellen. Wel
wordt gewerkt om het zogenaamde 'waterbedeffect''
tegen te gaan dwz dat de oplossing in het beleid in de ene
gemeente niet moet leiden tot problemen in de andere
gemeente. .
Voorstel: verduidelijken in de tekst.
Deze suggestie kan verwerkt worden in de kaart.
Voorstel: opnemen in kaart op nlz 16 en 32.

Deze suggestie kan verwerkt worden in het rapport en de
kaart.
Voorstel: overnemen in tekst op blz 43

De processen van de tot standkoming van de Ruimtelijke
Strategische Visie en de Mobiliteitsagenda en het concept
uitvoeringsplan Mobiliteit Regio Rivierenland 2019-2022
liepen parallel. Er heeft voortdurende afstemming
plaatsgevonden. De RSV en mobiliteitsagenda en -
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uitvoeringsplan sluiten op elkaar aan.
Voorstel: geen wijziging
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Brieven gemeenten na consultatie over Concept RSV (16 nov 2018)
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