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Zienswijzennota Omgevingsvisie Elburg

Het ontwerp van de Omgevingsvisie Elburg heeft ter inzage gelegen van 1 november tot en met 12 
december 2017 In dit kader is op 21 november 2017 een inloopavond gehouden in Buurtcentrum 
Oostendorp

Belanghebbenden zijn gedurende de termijn van de ter inzage ligging m de gelegenheid gesteld 
hierover zijn of haar zienswijzen aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar te maken Er 
zijn m totaal dertien zienswijzen ingekomen, allen binnen de ter inzage termijn,
In verband met de privacy van de indieners van de zienswijzen zijn namen en adressen met in dit 
document opgenomen

Buiten de termijn van de terinzagelegging hebben we drie adviezen gekregen van de volgende 
instanties
1. Adviesraad Sociaal Domein Elburg
2 GGD Noord- en Oost Gelderland
3 Waterschap Vallei en Veluwe

Zienswijzen + beoordeling door het college.
Hierna volgt een integrale - of een deelweergave - van de ingebrachte zienswijzen en daaronder is per 
zienswijze, of per onderdeel, de reactie van het college in een kader opgenomen. Aan het einde van 
elke zienswijze staat een conclusie. Hierin is verwoord of en op welke manier de inhoud van de 
zienswijze wordt verwerkt in de Omgevingsvisie

Adviezen
Daarnaast is een integrale - of een deelweergave - van de ingébrachte adviezen opgenomen en 
daaronder is per advies de reactie van het college in een kader opgenomen. Aan het einde van elk 
advies staat een conclusie. Hierin is verwoord hoe met het advies wordt omgegaan.
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ZIENSWIJZE 1: ingekomen 12 november 2017

N a.v. de grote advertentie in de Huis aan Huis van 7 november stuur ik deze mail Deze advertentie 
wekte mijn aandacht omdat het gaat om de overstijgende visie op Elburg, en omliggende gemeenten 
De afgelopen jaren heeft 'het belang', en de ontwikkeling van Elburg, vanuit verschillende invalshoeken 
meer en meer mijn aandacht gekregen Als 42 jaar lang burger en een deel van deze jaren als 
werknemer heb ik op verschillende onderdelen perspectief ontwikkeld. N.a.v. het openbaar maken 
van de omgevmgsvisie, wil ik daarover graag e e a delen.

In essentie gaat het met zozeer om waarden of uitgangspunten die ik wil 'aanscherpen' of daarop wil 
reageren, maar meer op 'concrete' uitvoering

De afgelopen decennia heb ik Elburg zien ontwikkelen naar een aantrekkelijke gemeente, waar volop 
aandacht is geweest voor Wonen Er zijn veel nieuwe wijken gebouwd waar het naar mijn indruk prettig 
wonen zal zijn. Ik heb de mazzel in een van de mooiste wijken van Elburg te wonen, op dit moment 
plan Folkerts, aan de rand van Molendorp
Hierbij vind ik het goed te zien dat zowel Molendorp, als het Rode Dorp, maar ook andere wijken in 
Elburg (Vackenordestraat), maar ook Omloop e.d. flinke opknapbeurten hebben gehad Hiermee is er 
voor zover ik weet geen deel in Elburg meer dat 'achterloopt'. Voorheen kon dit in mijn beleving 
bijvoorbeeld in enige mate van Rode dorp/ Molendorp wel gezegd worden
Hiermee staat Elburg als prettige gemeente om te wonen volgens mij volop en goed op de kaart1

Toch zijn er ook een aantal dingen die ik graag nog anders zou zien Enerzijds om het voor mij als 
burger nog aantrekkelijker te maken Maar ook om overall een nog beter beeld van Elburg neer te 
zetten.
Heel dichtbij betekent dit dat ik mogelijkheden zie voor de basisschool de Wildemaet aan de 
Schipluidenstraat. Voor ons op loopafstand voor beide kinderen die daar naar school gaan, naast de 
vele andere kinderen uit ons 'nieuwe' buurtje Ik kijk naar dit 'schooltje' als een buurtschool die al 
tientallen jaren m deze wijk staat. Het is een betrekkelijk kleine school Naar wat ik zie met een goede 
faciliteiten, goed bestuur en prettige medewerkers Toch vind ik deze school ongelukkig gesitueerd 
Enerzijds klein, maar ook 'weggestopt' in de wijk, met alle drukte (aanloop, rondrijden e.d.) van dien 
In mijn visie zou het goed zijn deze schooi/accommodatie in de ruimte te zetten Een 
mogelijke, logistiek aantrekkelijke plaats zou tussen de Vesting en Molendorp zijn. Op dit moment ligt 
daar een (groot) trapveld en een (grote) speeltuin (De Wildebras) en ruimte voor een multifunctioneel 
(kind)centrum Wat zou het mooi zijn daar een school te plaatsten, die goed aan te rijden is, voor 
zowel burgers uit de Vesting, als uit de aanliggende wijken (Molendorp, Rode Dorp, en Omloop 
en ) Een school, met daarbij ruim voldoende speelruimte
Natuurlijk zoveel mogelijk met behoud van 'stadsaanzicht' en 'uitzicht' van de Nunspeterweg richting 
landerijen Naast de schoolfunctie, zou een dergelijk gebouw, met een toekomstbestendige visie, ook 
andere op kind/ jeugd gerichte functies kunnen vervullen (sport/ spel/ muziek/ opvang e d )

Reactie gemeente

Fijn om een zienswijze te krijgen van een betrokken burger, die met veel plezier in Elburg woont en oog 
heeft voor de kwaliteiten van onze mooie gemeente Het is ook mooi dat deze burger mee denkt over 
ontwikkelingen op termijn, die voor de inwoners gunstiger zijn
Allereerst wordt een inbreng geleverd over de situering van basisschool "De Wildemaet". Deze zou beter 
kunnen, bij voorkeur m het schootsveld tussen de Vesting en Molendorp Dat zou inderdaad een mooie 
locatie zijn, maar omdat het een voormalig schootsveld is, heeft het gebied ook een beschermde status. 
Waar bebouwing stond, kan bebouwing terug komen, maar in een minder intensieve vorm, om het 
gebied zoveel mogelijk te beschermen. In plaats van een VMBO-school, is voor deze locatie een 
bestemmingsplan vastgesteld dat de mogelijkheid biedt om daar vijf woningen te bouwen

Een ander, wat meer overstijgend thema is recreatief/ toeristische functie die Elburg al sinds lange tijd 
heeft. Nog steeds ontbreekt het naar mijn idee naar iets meer ambitieuze plannen hieromtrent In de 
vesting is het naar mijn idee al sinds jaar en dag 'aanmodderen' met de winkel/middenstandfunctie Ik
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mis een visie die de Vesting wat overstijgt Wel begrijp ik dat de laatste jaren meer wordt gekeken 
naar het betrekken van de Haven als trekpleister Terecht' Met alle cultuur en nostalgie die daarbij 
hoort En met de watersportmogelijkheden die het geeft

Reactie gemeente

De toeristisch recreatieve functie van Elburg is ook onze zorg. Onder het thema "Vitaal economisch 
klimaat", staat een kopje "Brood op de plank voor de recreatieondernemer investeren in verbreding en 
kwaliteit" Hieronder staat het volgende
"Routegerichte recreatie biedt echter financieel met veel inkomsten voor de ondernemers (mensen 
nemen hun eten en drinken mee voor onderweg) Verbreding van de activiteiten en het realiseren van 
een slechtweervoorzienmg kan de spin off van recreatie & toerisme in het algemeen vergroten. 
Mogelijkheden voor een slechtweervoorzienmg en leisure-activiteiten zien we op Kruismaten. Samen 
met betrokken partijen werken we de komende periode aan de promotie en marketing van Elburg, zodat 
er meer recreanten en bezoekers komen We bouwen hierbij voort op het Beleidsplan Spots op Elburg 
Naast promotie en marketing, het realiseren van verbindingen en bijvoorbeeld slechtweervoorzienmgen, 
zijn belangrijke aandachtspunten het vergroten van de zichtbaarheid, gezamenlijkheid, verbetering ICT 
en afstemming tussen voorzieningen en evenementen".
De uitvoering van het beleidsplan heeft echt onze prioriteit en de verwachting is dat de effecten hiervan 
op de korte, maar ook langere termijn goed zichtbaar worden.

Echter, een doorn in mijn oog is al lang het oude industrieterrein Kruismaten In mijn beleving is dit al 
lange tijd oneerbiedig gezegd de achterstandswijk van Elburg Al tientallen jaren vindt hier geen 
'ontwikkeling' plaats. Het is een verloop van diverse kleine en grotere bedrijven, natuurlijk met een 
aantal uitzonderingen, met weinig (tot geen) aantrekkingskracht Ik wacht op het moment dat de 
haven ook aan die zijde (van het industrieterrein) wordt ontwikkeld tot een mooi, aantrekkelijk, 
recreatief, toeristische 'kade'. Is (de toekomst van) de Harderwijker boulevard een voorbeeld7 
Met daarachter een industrieterrein dat'grondig' heringericht wordt, wat 'mooi' wordt gemaakt, met 
een mix van bestaande 'oude' industrie, aangevuld en afgewisseld met nieuwe aantrekkelijke bedrijven 
en winkels (die ook voor consumenten, toeristen, maar ook huidige burgers prettig zijn om te 
bezoeken; als voorbeeld AGJ, prima bedrijf') Hoewel een rondweg aansluit op dit gebied, lijkt mij 
verdere ontsluiting/ bereikbaarheid hierbij een uitdaging, maar vast met onmogelijk

Reactie gemeente

Het klopt dat Kruismaten een opknapbeurt kan gebruiken. Sinds 2009 zijn wij hier actiever mee bezig. 
Eerst is er een Stedenbouwkundig plan Havengebied Elburg en omgeving opgesteld. Dat plan heeft de 
raad op 26 september 2011 vastgesteld. Vervolgens zijn we begonnen met de uitwerking van het plan 
aan de andere kant van het Havenkanaal, omdat daar het eigendom van de gemeente ligt. Met het doel 
dat deze ontwikkelingen een vliegwieleffect zouden hebben op mogelijk ontwikkelingen aan de kant van 
Kruismaten. In huidige bestemmingsplan voor Kruismaten is voor het gedeelte tussen de palingrokerij 
en KGS een wijzigingsbevoegdheid opgenomen, waarin de mogelijkheden voor het gebied genoemd 
staan Maar omdat het gebied eigendom is van veel verschillende particulieren, is het lastiger om het 
gebied te laten verkleuren naar een meer aantrekkelijker omgeving. De verwachting is echter dat dit de 
komende jaren wel vorm gaat krijgen. De ontsluiting/bereikbaarheid van het gebied vormt daarbij 
inderdaad een mooie uitdaging.
Eveneens onder het thema "Vitaal economisch klimaat" hebben wij hier aandacht aan besteed.

Mijn vrouw vult aan en ik sluit me hierbij zeer aan. De veiligheid van de wegen om ons heen. Het 
gaat hierbij met name om (de snelheid op) de Flevoweg, en wellicht ook de Zuiderzeestraatweg 
(tussen rotonde Vesting en Hoge Enk) Hier wordt vaak hard gereden, zijn er meerdere (zeer) 
onoverzichtelijke oversteekplaatsen, en hebben de laatste jaren meerdere (dodelijke) ongevallen 
plaatsgevonden. Los van de ernst van de ongelukken geeft iedere hyperalerte reactie een gevoel 
van onveiligheid in en om het huis Graag zouden we ook hierop daadkrachtig en adequaat 
ingegrepen zien worden.
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Tot zover onze inbreng en mening over (een deel) van (de gemeente) Elburg

We wensen jullie veel wijsheid in de verdere ontwikkeling van onze mooie gemeente'

Reactie gemeente

Deze reactie past bij het thema "Bereikbaar, nabij en toegankelijk". Hierin wordt onder andere aandacht 
besteed aan de hinder van doorgaand verkeer door de kernen voor het "woon - en leefklimaat" Op dit 
vraagstuk werkt de gemeente Elburg samen met de eigenaar van de N-wegen, de provincie Gelderland 
Verkeersveiligheid vinden we een belangrijk thema De Flevoweg heeft de bijzondere aandacht van de 
provincie en hier is ook al een studie naar gedaan, met mogelijke oplossingsrichtingen die nog 
uitgekristalliseerd moeten worden Dit staat ook in de Omgevingsvisie_____________________________

Conclusie:
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanpassen van de Omgevingsvisie. Wel is het fijn om te 
de betrokkenheid die uit de reactie blijkt te ervaren. Daaruit blijkt dat onze focus op de goede dingen 
ligt, maar dat het ook belangrijk is om deze onderwerpen daadwerkelijk m uitvoering te brengen
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ZIENSWIJZE 2: ingekomen 13 november 2017

Bed en Breakfast
Onze bedoeling is om in het tuinhuis een Bed&Breakfast te realiseren voor twee personen op een 
oppervlakte van 24 m2, met eigen voorzieningen en een eigen parkeerplaats, fietsopbergruimte en 
oplaadpunt. Ten tijde dat wij een optie namen op de bouwkavel in 't Harde, hebben wij hierover 
informatie ingewonnen en onze plannen voor een B&B ook voorgelegd Er is ons een kopie verstrekt met 
regels voor een ontheffingsmogelijkheid Hierbij is geen sprake geweest dat de B&B met in een 
bijgebouw mag plaatsvinden Wij hebben daarom bij de woning ons tuinhuis gebouwd met de bedoeling 
hier op termijn een kleinschalige B&B te gaan vestigen. De realisatiemogelijkheid van een B&B was voor 
ons een belangrijke aankoopoverwegmg van de onderhavige bouwkavel.

In het voorjaar van 2015 hebben wij de onderhavige bouwkavel gekocht en in september 2015 is onze 
landelijke vrijstaande woning opgeleverd Nu woning en tuin in grote lijnen de contouren hebben van 
onze wensen, willen wij onze plannen concretiseren ten aanzien van de B&B en hebben contact gezocht 
met de gemeente aangaande verplichtingen en eisen ten aanzien van het runnen van een B&B.

Naar aanleiding van een gesprek heeft de gemeente als volgt gereageerd, op onze vraag naar de stand 
van zaken
"In ons overleg van destijds hebben we aangegeven dat er op dit moment geen mogelijkheden in de 
bestaande regelgeving zijn om een B&B te vergunnen. Daarbij komt ook nog dat het gemeentelijke beleid 
(waaraan we de regelgeving ontlenen) hiervoor geen opemng geeft. Dat beleid gaan we nu herzien in de 
omgevingsvisie Daarna kunnen we de regelgeving wijzigen De kopie van destijds was een mogelijkheid in de 
regelgeving die landelijk geldt, maar geen basis had in ons gemeentelijk beleid. Vandaar dat deze op een 
gegeven moment is herschreven en B&B bij jullie op dit moment bij jullie met mogelijk is. Ik begrijp dat dit een 
tegenvaller is zolang dit zo blijft
Op dit moment is een ZIENSWIJZE waarin jullie verwoorden waarom B&B bij jullie goed mogelijk is, de 
aangewezen weg".

Om die reden is deze zienswijze, voorzien van een tal van argumenten, ingediend tegen het ontwerp van de 
Omgevingsvisie.

Reactie gemeente

In het ontwerp van de Omgevingsvisie is inderdaad extra aandacht besteed aan B&B Onder het thema 'Vitaal 
economisch klimaat" staat onder het kopje . "Elburg meer dan een Vesting veel parels in een groene, gezonde 
(fietsvriendelijke) gemeente1 dat de gemeente Elburg de ambitie heeft om de sector toerisme en recreatie te 
versterken, zowel kwalitatief als kwantitatief (het aanbod van voorzieningen) Om hierop in de kunnen spelen 
komen er meer mogelijkheden om Bed en Breakfast voorzieningen te realiseren in vrijstaande bijgebouwen bij 
woningen

De mogelijkheden, die hier worden genoemd, worden vertaald in de Beleidsnota Bed en Breakfast van de 
gemeente Elburg, die nog moet worden aangepast en vastgesteld, Pas dan is er een regeling op grond waarvan 
medewerking voor het gebruik van het bijgebouw als B&B voorziening mogelijk is (dit loopt namelijk via een 
omgevingsvergunning)

Het Beleid Bed en Breakfast wordt het eerste kwartaal van 2018 aangepast. Op deze manier wordt direct 
invulling gegeven aan dit uitgangspunt uit de Omgevingsvisie,

Conclusie:
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanpassen van de Omgevingsvisie.
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ZIENSWIJZE 3: ingekomen 21 november 2017

Betreft Omgeving Elburg/Oostendorp (Hoge Enk)
Ruimte en energie voor CPO (commerciële ontwikkeling, meer op afstand) Kleinschalige ontwikkelingen 
in de wijk met accent op locale vragen uit de wijk; geprikkeld worden; sociale cohesie, 
noaberschap/community care = wonen in de 21® eeuw.

Dit gedachtengoed is verder als volgt uitgewerkt

Wonen in het schootsveld (concept)

Dit plan is geschreven op locatie Wildemaetstraat maar het gedachtegoed is ook zeker denkbaar op 
andere plekken. Voor Eiburgers is er een duidelijke behoefte in wonen op geringe afstand van de 
stad en voorzieningen. Het belang van de binnenstad, leefbaar en levensvatbare ondernemingen is 
ook groot.

Inleiding:
Het schootsveld in de omgeving Wildemaetstraat Elburg is onlosmakelijk verbonden met de vestingstad Elburg 
De functie van het gebied dat door een vuurwapen bestreken wordt ligt ver achter ons. De intentie is om het 
schootsveld in ere te houden Beperkte bebouwing moet m de sfeer van deze geschiedenis.

Elburg Vesting en Molendorp is een gemêleerde woonwijk qua woningen en leeftijdsopbouw Door de bouw van 
nieuwe woningen op het terrein van de voormalige Burg Folkerts schoollocatie is het aantal jonge gezinnen 
toegenomen. In de wijk is er een mix koopwoningen en sociale huurwoningen Er is een basisschool en centrum 
voor ouderenzorg met 'aanleunwoningen'

De vraag/behoefte:
Er zijn concrete plannen voor de bouw van appartementencomplex van 24 koopappartementen De 
belangstelling hiervoor van vooral ouderen uit de wijk is erg groot De eigen koopwoning, vaak met tuin wordt 
te groot en er is behoefte aan toegankelijke woonruimte (levensloopbestendig) met enige 
bescherming/beschutting.
De enorme belangstelling voor de verkoop van een appartement in het complex Zwolscheweg onderstreept de 
behoefte aan deze vorm van wonen in Elburg, (bron; makelaars uit Elburg )

Wonen in het schootsveld kan een goede aanvulling zijn, i p v concurrent van het plan Nunspeterweg De 
behoefte is groot en m dit kleinschalige plan gaat het om max 8 grondgebonden wooneenheden

Het plan:
In een hofje gebouwd, 2 x 3 of 2 x 4 grondgebonden koopwoningen van circa 100m2 met kleine voortuin, gelijk 
aan een afmeting van een balkon Aan beide zijden 2x1 gezinswoningen met 2 bouwlagen/koop 
Er is een gezamenlijke binnentuin ten behoeve van de grondgebonden woningen met 6-8 bergingen 
Parkeerterrein aan de rand Het onderhoud van binnentuin via WE.
De woningen worden duurzaam uitgevoerd, aardwarmte, zonnepanelen duurzaam materiaal, opvang 
regen warmte etc
De woningen zijn toegerust op techniek en domotica Wanneer er bv sprake is dementie kan iemand vrije 
toegang hebben tot de door met groen begrensde binnentuin maar d m.v een systeem biedt alleen de eigen 
achterdeur van die persoon toegang tot de woning en met die van de buren.

Er is sprake van verbinding tussen de bewoners = hofjesgedachte, omzien naar elkaar De mensen in de 
gezinswoningen kunnen een 1® aanspeekpunt zijn bij calamiteiten, er is geen sprake van zorg maar van 
naoberschap

Referentiebeelden passend in een schootsveld:
Grondgebonden woningen, laag in de kap, lessenaar dak
Gezinswoningen, hoge schuurvorm, het totale woonprogramma in een gebouw, inclusief berging etc 
Minimale beplanting, om het schootsveld zichtbaar te houden
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Reactie gemeente
Zie ook zienswijze 11.

Wij delen het gedachtegoed over het wonen voor ouderen. Op diverse manieren is dit in de 
Omgevingsvisie opgenomen:
"Alle leeftijdsgroepen moeten aangenaam kunnen blijven wonen in Elburg Ouderenhuisvesting nabij 
voorzieningen heeft onze aandacht, evenals een goede ondersteuning dat er zo lang mogelijk thuis 
gewoond kan worden" (Visie op hoofdlijnen wonen voor iedereen).
"Het is onze ambitie dat ouderen en zorgbehoevenden zo lang mogelijk in de eigen kern thuis moeten 
kunnen blijven wonen Dit vraag om levensloopbestendige nieuwbouw, maar vooral om het goed aan 
kunnen passen van woningen in de voorraad Woningbouw voor ouderen dient nabij voorzieningen 
plaats te vinden De woningen moeten zo lang mogelijk aan blijven sluiten op de gewijzigde behoefte, 
denk bijvoorbeeld ook aan (pre-)mantelzorg We onderzoeken de mogelijkheid van 
woonservicegebieden rondom intramurale voorzieningen voorouderen. Met zorgpartijen en 
zorginstellingen onderzoeken wij de toereikendheid van het zorgvastgoed, zowel kwalitatief als 
kwantitatief, gericht op de mensen die met thuis kunnen blijven wonen. Om adequaat 
ouderenzorgbeleid te kunnen ontwikkelen, brengen we de behoeften m beeld" (Thema Leefbare, vitale 
dorpen met een actieve, gezonde samenleving’ duurzame toekomstbestendige woningvoorraad, ouderen 
zo lang mogelijk thuis)

Een kleinschalig plan in een woonomgeving, zoals hier wordt voorgesteld, past binnen de 
uitgangspunten van de Omgevingsvisie Wel is het van belang om hiervoor een juiste locatie te vinden 
Het plan is geschreven voor de locatie Wildemaetstraat, maar is ook op andere plaatsen te realiseren 
De Wildemaetstraat is een mooie locatie maar omdat het een voormalig schootsveld is, heeft het gebied 
ook een beschermde status. Waar bebouwing stond, kan bebouwing terug komen, maar in een minder 
intensieve vorm, om het gebied zoveel mogelijk te beschermen In plaats van een VMBO-school, is voor 
deze locatie een bestemmingsplan vastgesteld dat de mogelijkheid biedt om daar vijf woningen te 
bouwen.

De beoogde woningbouwlocaties binnen de gemeente Elburg zijn opgenomen in de Omgevingsvisie. Het 
heeft de voorkeur om nieuwe wonmgbouwconcepten op deze locaties te realiseren Het regionaal 
overeenkomen wonmgbouwprogramma in relatie tot de bestaande plancapaciteit, maar ook de zgn. 
"laddertoets" op grond van het Besluit omgevingsrecht (Bor) vormen belangrijke toetsstenen bij de 
beoordeling van plannen_____________________________________________________________________

Conclusie:
De zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanpassen van de Omgevingsvisie
Het plan is wel een mooie invulling van het gedachtengoed m de visie Zeker een plan om te onthouden 
en verder uit te werken, als hiervoor een geschikte locatie voorhanden is
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ZIENSWIJZE 4: ingekomen 21 november 2017

1 De zandverstuiving is de parel van Doornspijk Waarom geen betere ontsluiting, een parkeerplaats en 
bewegwijzering De zandverstuiving is erg populair bij buitenlandse toeristen Dennenrhode verder 
ontwikkelen om deze toeristen vakantieverblijven aan te bieden

Reactie gemeente

Wij delen deze mening. De aangegeven verbeteringen zijn vooral uitvoerend en passen met in een 
visiedocument. De opmerkingen zijn echter waardevol en er zal nog eens worden bekeken wat er 
mogelijk is om de zandverstuiving beter toegankelijk te maken.
Van Dennenrhode weer een echt vakantiepark te maken, past binnen het programma Vitale 
Vakantieparken en het beleidsplan dat de gemeente Elburg voor de uitvoering hiervan geschreven heeft 
Zie thema Vitaal economisch klimaat Verblijfsrecreatie, alleen uitbreiding m kwaliteit en bijzondere 
segmenten________________________________________________________________________________

2. Verlichting en fietsveiligheid van de Bovenweg tussen 't Harde en Nunspeet Verlichting tussen de 
kernen van de gemeente Elburg is goed (inclusief fietspaden), maar de verbinding 't Harde - Nunspeet 
via de Bovenweg is slecht voor fietsers (slechte verlichting, weinig fietspaden)

Reactie gemeente

Sociale veiligheid van fietsroutes/fietsveiligheid is een thema dat door de gemeenteraad naar voren is 
gebracht Dit onderwerp valt onder het thema Bereikbaar, nabij en toegankelijk. De verbetering van de 
sociale veiligheid van fietsroutes wordt ook benoemd als onderwerp waar de komende jaren iets aan 
gedaan moet worden In de visie wordt aandacht gevraagd voor veilige schoolroutes vanuit de dorpen 
en een fietsverbinding naar het MFA 't Harde
Het is goed om hierbij ook de verbinding 't Harde - Nunspeet over de Bovenweg te noemen__________

3 Camperplekken creeren, om het toerisme te bevorderen zou de gemeente in elke kern 
camperplekken moeten creeren (los van de campings).

Reactie gemeente

Campers zijn kampeermiddelen en kunnen terecht bij (mim-)campings De gemeenteraad heeft 
uitgesproken dat het aanbieden van camperplaatsen geen gemeentelijke taak is. Dit neemt met weg dat 
het goed is om na te denken over de juiste locaties voor camperplaatsen in de buurt van de kernen, 
omdat dit een groeiende groep recreanten is, die een belangrijke bijdrage leveren aan de economie van 
de kernen Deze zienswijze geeft aanleiding tot het opnemen van een zin hierover bij het thema Vitaal 
economisch klimaat

4 Dennenrhode permanente bewoning
Op dit moment krijgt Dennenrhode vergunningen om tijdelijk (1 jaar) dus min of meer permanente 
bewoning mogelijk te maken. Zo wordt het nooit een vitaal vakantiepark, waar vakantie de hoofdzaak 
is Graag aandacht hiervoor. Inkomen uit verhuur wordt door Dennenrhode met in het park gepompt om 
het vitaler te maken

Reactie gemeente

Kortheidshalve verwijzen wij naar de reactie onder punt 1.

Conclusie:
De opmerkingen zoals in de zienswijzen verwoord, mee te nemen bij het opstellen van programma's 
De verbinding 'Harde - Nunspeet over de Bovenweg, opnemen in de visie bij het thema Bereikbaar, 
nabij en toegankelijk, onder het kopje Een goed en (ook sociaal) veilig fietsnetwerk
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Bi] het thema Vitaal economisch klimaat, onder het kopje: Elburg meer dan de Vesting veel parels in 
een groene, gezonde (fietsvriendelijke) gemeente, de volgende zin op te nemen 
"Camperaars vormen een belangrijke doelgroep binnen de sector toerisme en recreatie Door het 
aanbieden van camperplaatsen bij de kernen te initiëren en te faciliteren, kan deze doelgroep beter 
worden bediend Dit heeft een positief effect op de economie binnen de kernen"
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ZIENSWIJZE 5: ingekomen 21 november 2017

Wij hebben kennis genomen van het ontwerp van de Omgevingsvisie Elburg en hebben vanavond (21 
november 2017 SK) eveneens de informatiebijeenkomst in Oostendorp bezocht. Aan mw Kiewiet 
hebben wij vanavond onze terugkoppeling mondeling gegeven.

Desondanks willen wij u hierdoor melden dat er in de gebruikte informatie een intekenfout zit, die voor 
ons heel storend is We hebben er vanavond meerdere opmerkingen over gehoord 
Op alle gebruikte kaarten/uitsnedes van Doornspijk staat het voormalig 'beoogde bedrijventerrein De 
Glinde' m paars ingetekend als zijnde 'bedrijventerrein'
Dit bedrijventerrein bestaat niet, dus de intekening hiervan is niet correct en komt enigszins misleidend 
over.
We vragen u dan ook deze omissie te corrigeren in de gebruikte informatie voor de Omgevingsvisie 
Elburg

Reactie gemeente

In de zienswijzen onder 7, 8, 9 en 10 wordt hetzelfde onderwerp naar voren gebracht 
Kortheidshalve verwijzen wij naar ons antwoord onder deze reacties._______________
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ZIENSWIJZE 6: ingekomen 30 november 2017

We hoeven geen Giethoorn te worden

Het is op dit moment niet zo dat er in de hele gemeente Elburg een vitaal economisch klimaat heerst 
Er zgn genoegd ondernemers voor wie de toekomst er niet rooskleurig uit ziet Kijk naar de leegstand 
en het aantal ondernemers dat op de korte termijn gaat stoppen

Een uitgangspunt van de visie is dat de kernen en voorzieningen bereikbaar, nabij en toegankelijk zijn 
en blijven Dit uitgangspunt wordt ondersteunt met de opmerking dat er dan ook iets gedaan moet 
worden aan gezelligheid, sfeer en bereikbaarheid.

Reactie gemeente

De intentie van deze reactie is duidelijk geen overdaad aan toeristen. Wel aandacht voor de lokale 
economie, de middenstand die het met gemakkelijk heeft. Dat heeft ook onze aandacht Want een goed 
florerende middenstand is goed voor bezoekers, maar zeker zo belangrijk voor de inwoners van de 
gemeente Elburg Samen met ondernemersverenigingen hebben we regelmatig overleg om te bespreken 
wat er anders of beter kan en waar de gemeente een bijdrage kan leveren
Kernen en voorzieningen moeten goed bereikbaar zijn en blijven, maar de sfeer is ook belangrijk. Voor 
zover mogelijk leveren we daar graag een bijdrage aan Onder het thema "Vitaal economisch beleid" 
wordt aan deze onderwerpen volop aandacht besteed

Conclusie:
Deze zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanpassen van de Omgevingsvisie
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ZIENSWIJZES 7, 8, 9 EN 10: ingekomen 5 en 12 december 2017

Dit zijn identieke zienswijzen, die door 15 inwoners van Doorspijk ondertekent zijn

Door middel van deze brief willen wij een zienswijze inbrengen tegen de ontwerp-Omgevingsvisie 
Elburg En wel met name tegen het onderdeel Ideekaart 5 Doornspijk en Hoge Enk

Op de Ideekaart Doornspijk en Hoge Enk is ter plaatse van De Glinde een bedrijventerrein aangegeven 
Tijdens de informatieavond op dinsdag 21 november 2017 werd van de zijde van de opstellers van de 
Omgevingsvisie aangegeven dat het gaan om een bestaand bedrijventerrein De gemeente Elburg richt 
zich in de ontwerp-omgevmgsvisie namelijk alleen op bestaande bedrijventerreinen.

Op de Ideekaart is sprake van een aanwijzing van het hele gebied van het door de Raad van State bij 
besluit van 4 februari 2015 vernietigde bestemmingsplan De Glinde, zulks voor wat de bestemming 
"bedrijventerrein". In het arrest is expliciet weergegeven dat de gemeenteraad van Elburg bij de 
ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen, dat een nieuw bedrijventerrein voorziet in een actuele 
regionale behoefte, welke behoefte met op daartoe beschikbare gronden binnen bestaand stedelijk 
gebied elders in de regio kan worden gelenigd. Voorts is hierbij van belang beantwoording van de vraag 
of de behoefte waarin het nieuwe bedrijventerrein moet voorzien, kan worden gelenigd in een reeds in 
uitvoering zijnde of geplande stedelijke ontwikkeling Ook het bestaande aanbod in de regio is hierbij 
van belang
Concreet betekent dit, dat wanneer in de regio (Elburg - Nunspeet - Oldebroek) nog bedrijventerrein 
beschikbaar is, een nieuwe ontwikkeling van De Glinde weer tot een vernietiging kan leiden van het 
desbetreffende bestemmingsplan/omgevingsplan

In de regio is naar onze mening voldoende ruimte beschikbaar op bedrijventerreinen Broeklanden, 
Kruismaten en De Kolk in Nunspeet voor de vestiging van nieuwe Doornspijkse bedrijven c q. 
uitplaatsing van hinderlijke bedrijven uit de kernen Doornspijk en Hoge Enk, zoals in de ontwerp- 
Omgevmgsvisie is aangegeven

Dat uw college concrete plannen heeft om opnieuw een poging tot de realisering van een 
bedrijventerrein De Glinde te komen is ons duidelijk geworden uit uitspraken van wethouder Polmder 
tijdens de LOE-uitzending van Politiek Beschouwd op zaterdag 2 december 2017 De wethouder sprak 
uit dat de gemeenteraad met spoed nog voor de verkiezingen van de gemeenteraad m maart 2018 de 
Omgevingsvisie dient vast te stellen, zodat 'hij' verder kan met Doornspijk
Tijdens de vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening van maandag 4 december 2017 sprak 
wethouder Polinder uit, dat hij mogelijkheden ziet om het bedrijventerrein De Glinde, alsnog te 
ontwikkelen.

Naar onze mening dient op de Ideekaart Doornspijk en Hoge Enk geen bedrijventerrein ter plaatse van 
De Glinde te worden aangegeven Hoogstens een aanduiding van de reeds ter plaatse gevestigde 
bedrijven Buurkes en Van den Hardenberg

Reactie gemeente

Dit is ook een antwoord op zienswijze 5.

De locatie "de Glinde" is als toekomstig bedrijventerrein opgenomen in de 'Structuurvisie gemeente 
Elburg 2030'. Om die reden staat de locatie ook op het kaartbeeld bij de Omgevingsvisie.
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vanwege de zogenaamde 'laddertoets' het 
bestemmingsplan Bedrijventerrein De Glinde in het verleden vernietigd In opdracht van de gemeente is 
alsnog een 'laddertoets' opgesteld, waaruit blijkt dat ontwikkeling van De Glinde nu met mogelijk is 
Sinds 1 juli 2017 is de Laddertoets aangepast en versimpeld De Laddertoets houdt in dat gemeenten 
moeten onderbouwen waarom een nieuwe stedelijke ontwikkeling (zoals extra woningen, kantoren, 
bedrijventerreinen en winkels) noodzakelijk is in het licht van zorgvuldig ruimtegebruik Daarbij wordt
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getoetst of de ontwikkeling m een behoefte voorziet Ook moet gekeken worden of de ontwikkeling met 
in bestaande gebieden en gebouwen kan worden opgevangen (alternatieve locaties).

Een bestemmingsplan is een uitvoeringsplan op basis van eerder uitgesproken lange termijn beleid,
De Omgevingsvisie geldt eveneens voor de lange termijn, in ieder geval voor de eerstkomende 20 jaar 
De wens van de gemeente om voor Doornspijk op locatie "de Glinde" op termijn alsnog te kunnen 
beschikken over een lokaal bedrijventerrein, bestaat nog steeds Om die reden is het van belang die 
locatie ook op te nemen op de Ideekaart van de Omgevingsvisie, echter met als een vaststaande 
locatie, maar als een ontwikkellocatie

Conclusie:
Naar aanleiding van de zienswijzen wordt het kaartbeeld in de Omgevingsvisie aanpast De bestaande 
bedrijven houden de paarse kleur die de bedrijvigheid vertegenwoordigt. De rest van de locatie wordt 
wit-paars gestreept. Dit geeft aan dat de locatie op termijn nog wel m beeld is als bedrijventerrein, 
maar dat dit alleen kan als dit volgens toetsing aan de Laddertoets mogelijk is Dit zal ook in de tekst 
bij het thema Vitaal economisch beleid, onder het kopje "Optimaal en duurzaam ruimtegebruik" worden 
opgenomen

Met de nieuwe Ladder blijft het relevant de mogelijk grotere regio te betrekken bij de vraag of er sprake 
is van een behoefte en of er mogelijkheden binnen bestaand stedelijk gebied zijn. De reikwijdte van de 
stedelijke ontwikkeling dat een bestemmingsplan mogelijk maakt, is leidend voor het ruimtelijk 
verzorgingsgebied waarbinnen de Laddertoets moet worden gedaan en voor het al dan met plegen van 
regionale afstemming.
Zo kan het voorkomen dat een stedelijke ontwikkeling een reikwijdte heeft die de gemeentegrenzen met 
overstijgt, zoals een bakker op de hoek. Afstemming hierover met buurgemeenten is bij dergelijke strikt 
lokale ontwikkelingen voor de Ladder met noodzakelijk
Gemeenten en provincies kunnen onderling afspraken maken over de wijze van afstemming van plannen 
voor de Ladder, en doen dat steeds meer. Bijvoorbeeld rondom woonplannen of nieuwe plannen voor 
bedrijventerreinen Het maken van onderlinge afspraken gebaseerd op de Ladder kan sterk helpen in 
het beperken van onderzoeklasten op planmveau Provincies blijven daarnaast bevoegd nadere regels 
over zorgvuldig ruimtegebruik in de provinciale verordening vast te leggen
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ZIENSWIJZE 11: ingekomen 12 december 2017

Hierbij maak ik graag gebruik van de gelegenheid om onze zienswijze te geven op de terinzagelegging 
van de Ontwerp Omgevingsvisie Elburg

Op bladzijde 65 wordt gesteld: 'Zorgfuncties moeten binnen de kern blijven zodat ouderen zo lang 
mogelijk thuis kunnen blijven wonen ' Dit strookt mogelijk niet met de ontwikkelingsplannen voor de 
locatie Hokseberg waarover wij met de gemeente Elburg m gesprek zijn

Wellicht kan dit worden vervangen door een opmerking dat er ruimte is voor bijzondere zorgconcepten 
voor de lokale bevolking waarbij er aandacht is voor de specifieke behoeften van die doelgroepen

Doelgroep
De eerste doelgroep van het project Hokseberg zijn mensen met dementie Dit is een gevolg van vraag 
en aanbod’ deze groep zal in de toekomst sterk groeien Daarnaast wordt er veel onderzoek gedaan 
naar dementie. Als gevolg hiervan weten we steeds beter hoe we het beste zorg kunnen leveren aan 
mensen met dementie. Dergelijke onderzoeken concluderen echter ook dat de huidige zorg voor mensen 
met dementie vaak onder de maat is Prins Zorg wil recentelijke ontwikkelingen niet alleen integreren in 
de verzorging, maar ook in wonen Denk hierbij aan het gebruik van licht, groen en ruimte Omdat het 
hele park nieuw gebouwd wordt in samenwerking met medische experts, is het mogelijk de laatste 
ontwikkelingen te integreren in wonen
Een andere doelgroep bestaat uit vrijwel alle ouderen Prins Zorg voorziet in somatische zorg, 
psychogeriatrische zorg, en zorg bij een verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke handicap Ook 
ouderen zonder zorgbehoefte vallen onder de doelgroep Voor hen kan het om diverse redenen 
interessant zijn Zo is alles in de organisatie en het park (bijvoorbeeld informatievoorziening, 
recreatie) rekening gehouden met de leeftijdsgroep Bovendien kunnen ze er blijven wonen zodra zij of 
hun partner wel zorgbehoevend worden
Flexibiliteit is een kerndoel van Prins Zorg Door flexibiliteit in zorg en wonen kunnen ook met-ouderen 
op het park terecht Het is bijvoorbeeld voor families met een zorgbehoevend lid, somatisch dan wel 
psychisch/psychogeriatrisch, een uitstekende locatie om er een paar weken tussenuit te gaan. De 
beperking van het familielid hoeft zo geen beperking meer te zijn om met de hele familie op vakantie te 
gaan1 Wonen is er afgestemd op zorgbehoevenden, persoonlijke zorg is beschikbaar op locatie en de 
omgeving Veluwe biedt vele recreatiemogelijkheden. Vakantiegangers met speciale vereisten op het 
gebied van zorg zijn dus ook een doelgroep
Psychische therapie aan de hand van dieren is onderdeel van de geleverde zorg. Deze therapie heeft als 
specifieke doelgroep zowel jongeren als volwassenen met psychische problemen. De dieren hebben ook 
een recreatieve functie. Hierbij wordt voornamelijk gemikt op (gezinnen met) kinderen, jongeren en 65- 
plussers. Zo worden jong en oud samengebracht om eenzaamheid te bestrijden.
Ten slotte is er een restaurant aanwezig op het park Hiervan kunnen zowel bewoners, bezoekers als 
andere mensen gebruik maken.

Reactie gemeente

Het één sluit het ander met uit Uitgangspunt in de visie is dat ouderen zo lang mogelijk in hun eigen 
huis kunnen blijven wonen. Daar is de zorg op gericht Ouderen willen graag dicht bij voorzieningen 
wonen, zodat zij zo lang mogelijk voor zichzelf kunnen zorgen Voor een meer inhoudelijke reactie 
verwijzen we naar het plan dat bij zienswijze 3 naar voren is gebracht en onze reactie daarop 
Dit neemt met weg dat het een mooie aanvulling op de visie is om de zin "er is ruimte voor bijzondere 
zorgconcepten voor de lokale bevolking waarbij er aandacht is voor de specifieke behoeften van die 
doelgroepen", daarin op te nemen.__________________________________________________________

Conclusie:
De zin "er is ruimte voor bijzondere zorgconcepten voor de lokale bevolking waarbij er aandacht is voor 
de specifieke behoeften van die doelgroepen", opnemen bij het thema Leefbare, vitale dorpen met een 
actieve, gezonde samenleving, onder het kopje Duurzame toekomstbestendige woningvoorraad, 
ouderen zo lang mogelijk thuis
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ZIENSWIJZE 12; ingekomen 11 december 2017

Bi] de twee inspraakavonden heb ik reeds aangegeven de Omgevingsvisie als een veel te vrijblijvend 
geschreven notitie te zien Het is een lange tekst met een aaneenschakeling van goed klinkend jargon, 
waarmee niemand het feitelijk oneens kan zijn
Maar met woorden als 'versterken', 'stimuleren', 'behouden', 'wenselijk', 'mogelijk' en 'vinger-aan-de 
pols', ook nog eens gebaseerd op een uitgekauwd 'People-Planet-Profit' concept, kom je er echt met1 
Het ontbreekt aan tijdspaden m b t. wat en hoe bepaalde kwesties in/voor betreffende deelgebieden 
aangepakt en gerealiseerd dienen te zijn,
Ook zijn er geen handhavende sancties aan gekoppeld omdat gewoonweg met duidelijk is wat er nu 
daadwerkelijk bereikt moet gaan worden,
In die zin is deze Omgevingsvisie een gemiste kans
Er is veel energie in gestoken en het is mooi vormgegeven ('online' trouwens erg lastig integraal door te 
nemen), maar het kan als zodanig (na voor kennisgeving te zijn aangenomen) direct de la m.
Het doet me wat dat betreft een beetje denken aan het prachtige Landschapsontwikkelmgsplan (LOP) 
uit 2011, waar ook nooit meer iets van vernomen is.

Reactie gemeente

Kritische noten en mooie woorden. Gedeeltelijk terecht Het is een visie, daarin staan vooral 
denkrichtingen Deze worden concreet gemaakt in programma's (beleidsnotities) en het Omgevingsplan 
Een omgevingsvisie bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkelingen, het gebruik, het beheer, 
de bescherming en het behoud van het grondgebied Tevens bevat de visie de hoofdzaken van het 
integrale beleid dat gevoerd moet worden voor de fysieke leefomgeving Door de visie is duidelijk 
waarvoor de overheid staat en wat van de overheid verwacht kan en mag worden. En natuurlijk dan ook 
wat van anderen wordt verwacht
De omgevingsvisie bindt allen het vaststellend bestuursorgaan bij de uitoefening van zijn 
bevoegdheden Dit is met anders dan bij de huidige structuurvisie van de Wet ruimtelijke ordening

Het is zeker met de bedoeling dat deze visie na vaststelling de la in gaat Integendeel, deze visie is de 
basis voor alle beleid dat de gemeente gaat maken en voor het Omgevingsplan, De visie is een 
dynamisch document. Het zal regelmatig (gedeeltelijk) worden geevalueerd en herzien als toekomstige 
ontwikkelingen daartoe aanleiding geven Om die reden is het ook een digitaal document 
Het LOP maakt onderdeel uit van de visie en is (nog steeds) een heel belangrijk toetsingsdocument voor 
de inrichting van het landschap Er wordt meer in gekeken dan wellicht zichtbaar is__________________

Gelukkig is er in de laatste versie van de Omgevingsvisie (hoewel uiterst summier) aandacht 
geschonken aan de komende overlast van Vliegveld Lelystad (al hoewel opnieuw volgens het 'vinger- 
aan-de-pols' principei)
Als Elburg zich echt wil profileren als hoogwaardige toeristische gemeente, voor de -economisch goed 
bestedende- 'grijze golf' toeristen dan moet geluids- en vervuilingsoverlast overlast met kracht worden 
tegengegaan
Dat geldt voor Vliegveld Lelystad, maar ook voor het drukke doorgaande verkeer (N309) en met name 
Defensie met z'n zeer irritante schietoefeningen en laagvliegende chinook-heli's
Hier zou de Gemeente op moeten kunnen handhaven, maar in de Omgevingsvisie wordt daar niets over 
gemeld1

Reactie gemeente

We zijn het helemaal eens met uw zorg en uw opmerkingen. Zowel de ontwikkelingen met betrekking 
tot vliegveld Lelystad als de N309 hebben onze aandacht Hierbij werken we samen met de gemeente 
Oldebroek en de provincie Gelderland Wat betreft de N309 verwijzen wij u ook naar onze opmerking 
over N-wegen naar aanleiding van zienswijze 1

Uit alle berichten die via de (sociale) media naar buiten komen, kan worden geconcludeerd dat de 
gemeente Elburg zich keert tegen de te verwachte overlast, als Vliegveld Lelystad in 2019 open gaat 
voor vakantievluchten Ook wij maken ons zorgen Om die reden heeft een afvaardiging van de
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gemeenteraad, samen met het college een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer Helaas heeft dit 
geen invloed gehad op de uitkomst van het debat over dit onderwerp
Wat Defensie betreft ook dat is een activiteit dat op een ander level wordt geregeld Als gemeente 
hebben wij geen invloed op de vliegbewegingen van heli's en op het aantal malen dat schietoefeningen 
worden gedaan Wel is er regelmatig contact met Defensie en wordt er van die kant geprobeerd de 
overlast zoveel mogelijk te beperken Handhavend optreden door de gemeente is echter geen optie

Ik ben het eens met een 'versterking' van de economische activiteiten in 't Harde, dichtbij de A28.
Maar daar had 30 jaar geleden al mee begonnen moeten wordeni
Behoud van Kruismaten als industrieterrein, de rondweg er naar toe (door het in de Omgevingsvisie zo 
geroemde prachtige open landschapi) en industrieterrein Broeklanden, hadden voorkomen kunnen 
worden als de industrie toentertijd al richting nutteloos defensieterrein gedirigeerd zou zijn1 Op de 
volledig kapot gereden tankbanen en restanten van overbodige munitie putten, mooi verscholen achter 
wat dennen Keurig op fietsafstand van Elburg voor de broodnodige beweging van het personeel 
Dat kan natuurlijk alsnog wanneer wordt ingezet op een krachtig uitsterf beleid, waarbij Kruismaten tot 
woningbouw en (zeker in de stook langs het havenkanaal) tot een aantrekkelijke toeristen locatie kan 
worden omgevormd
Broeklanden krijg je er helaas met mee weg, en ook de afschuwelijk lelijke entree van Elburg (de 
'wonmgboulevard' met o a het pand van Weber) lijkt een met terug te draaien gegeven 
Al is dit wel een aanfluiting voor ons mooie dorp, waar ongetwijfeld niemand echt vrolijk van wordt, 
Laat het een waarschuwing zijn voor het faciliteren van, bv een nieuw kleinschalige industrieterrein in 
Doornspijk, of de bouw van een (volgens tekening afschuwelijk lelijke- en overbodige) nieuwe kerk 
aldaar
Het probleem is dat deze Omgevingsvisie zulke zaken waarschijnlijk (en helaas) met zal (kunnen) 
blokkeren
De Omgevingsvisie is een te vrijblijvend stuk om er inhoudelijk op te kunnen reageren 
Het blijft afhankelijk van de (in de geest van .) te ontwikkelen deelplannen.
Daarbij moet door de kritische burger daadwerkelijk de 'vinger-aan-de-pols' worden gehouden'
Ik blijf daarom alert'

Reactie gemeente

Dit deel van de reactie spreekt voor zich. Het gaat over zaken die inderdaad met meer terug te draaien 
zijn. Het is ook waar dat een omgevingsvisie hier ook geen invloed op heeft Met de visie kunnen we 
vooruit kijken, geen zaken terug draaien, maar er wel lering uit trekken En dat graag samen met u 
Kritische burgers houden ons scherp en wakker. Hartelijk dank voor uw inbreng____________________

Conclusie:
Deze zienswijze geeft stof tot nadenken maar geen aanleiding om de Omgevingsvisie aan te passen
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ZIENSWIJZE 13: ingekomen 12 december 2017

Bij het vaststellen van een omgevingsvisie gaat het doorgaans over materiele zaken Maar bij een omgeving 
gaat het ook over 'dingen' die men weet te waarderen, zoals de aankleding van de dorpen, het openbaar groen, 
zowel bij sociale woningbouw als bij ruim opgezette wijken met koopwoningen, en de gevarieerdheid in 
bouwstijlen van woningen (zoals in de kern Elburg te zien is in de kleurschakering van de woningen aan de 
Arent thoe Boecoplaan (voormalig terrein van de Mavo Rehoboth)

Ook de variatie in vormen in het stratenplan draagt bij aan een hogere waardering van de woonomgeving, Het 
gaat hierbij om het welbevinden van de bewoners, met om te verwachten waarde van de eigen woning bij 
doorverkoop.

Blz 7 Thema's met speciale aandacht van de raad 

Bij veel thema's 'fietsveiligheid'

FIETSEN (gedrag van verkeersdeelnemers , 'survival of the fittest', risicobewustzijn)

Het gebruik van de fiets is van groot belang vanwege gezondheid en milieu Voor de fietsveiligheid is het 
belangrijk, dat er geen grote snelheidsverschillen zijn tussen fietsers en automobilisten Nu er ook gebruik 
wordt gemaakt van electrische fietsen naast 'gewone' fietsen en auto's ontstaat er een grotere variatie in 
snelheidsverschillen tussen de verschillende verkeersdeelnemers, Voor eventuele inhaal-acties is het dan voor 
degenen die sneller willen gaan, moeilijker in te schatten hoe lang de inhaal-actie gaat duren Als gevolg 
daarvan is de kans groter dat degene die inhaalt, de ander te krap passeert of zelfs 'snijdt' Als dat iemand is, 
die al rijdend ook nog zijn of haar evenwicht probeert te bewaren, loopt het slecht af, als de persoon in kwestie 
ten val komt

IN HET DONKER EN BIJ REGEN, SNEEUW EN HAGEL (ETC) zijn deelnemers met geen of weinig verlichting 
moeilijk te zien Dat is 'logisch', maar door recente ontwikkelingen in de techniek van de voertuigverlichting zijn 
de contrasten toegenomen Door de sterk toegenomen felheid van de verlichting van auto's en het feit dat veel 
auto's verschillende soorten verlichting voeren, verlichting die dan ook nog eens wisselend brandt, rijdt de 
fietser in druk verkeer door een bonte kermis van autolampen Daarin is het zuinige lampje waarmee sommige 
fietsers zich in het verkeer wagen, vrijwel met te zien 'De aanrijding ligt op de loer'

AFSTAND HOUDEN ALS AUTOMOBILISTEN ONDERLING TE WEINIG AFSTAND HOUDEN WORDT HET VOOR 
DEGENEN DIE VOOROP RIJDT, MOEILIJK HET OVERZICHTTE HOUDEN. DE VERLICHTING VAN DEGENE DIE 
ACHTEROP RIJDT, VERBLINDT DE VOORLIGGER GEMAKKELIJK DOOR ZIJN LICHT IN ALLE SPIEGELS VAN DIE 
VOORLIGGER DE VOOROP RIJDENDE KAN ZICH GEMAKKELIJK LATEN OPJAGEN, WAARDOOR HIJ FIETSERS EN 
OVERSTEKENDE VOETGANGERS NIET OP TIJD OPMERKT, WAARDOOR DE KANS OP EEN AANRIJDING HEEL 
GROOT WORDT

Op wegen buiten de bebouwde kom, vooral op smalle wegen, is het belangrijk dat tegenliggers van fietsers op 
die wegen met hun manier van rijden respect tonen voor die fietsers Dus rustig rijden, geen schrik aanjagen

ALS WEGEN DOOR SNEEUW EN PLASSEN AAN DE ZIJKANT NIET HELEMAAL GEBRUIKT KUNNEN WORDEN, 
MOETEN FIETSERS DE RUIMTE KRIJGEN OM VEILIG TE RIJDEN EN NIET DOOR OPSPATTENDE WATERMASSA'S 
WORDEN GERAAKT.

Reactie gemeente

Fietsveiligheid gaat zeker verder dan het aanleggen van goede fietsverbindingen Goede verlichting van de 
fietspaden, maar ook van de fietsers verhoogt de veiligheid. De opmerkingen die in dit deel van de reactie 
worden gemaakt, zoals over het houden van afstand, rustig rijden en respect hebben voor fietsers, zijn 
hartekreten die het delen waard zijn.

Ruimte (Planet)

Algemeen: De Gelderse Natuur en Milieu Federatie heeft specialisten in diensten, die er graag aan 
mee zullen werken, dat de Gemeente Elburg krijgt, wat nodig is. www.gnmf.nl
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bLz 12 Cultuurhistorie van landschap en nederzettingen zichtbaar maken Wacht daar met te lang mee 
Schakel het onderwijsveld in met projecten etc om de jeugd erbij te betrekken en in te zetten,

Regelmatig aandacht schenken in de media etc aan de parels in het landschap, via Lokale Omroep Elburg en 
TV-Gelderland

Aandacht voor balans tussen agrarische sector en kwetsbaarheid van het landschap voor stikstofdepositie, NIET 
LOS TE ZIEN VAN EIGEN CONSUMPTIEPATROON

Energiezuinige vervoerswijzen, met alleen rekening houden met de eigen regio en het eigen gedrag daarin. Ook 
rekening houden met eigen gedrag in andere gebieden, waar men wil recreeren, en waar men naar toe wil 
gaan. WEDERKERIGHEID Luchtvaart schaadt Voor langere afstanden die men met met de auto wenst te doen, 
is de trein zeker in Nederland een optimaal alternatief [ kijk op: www.groenetrem.ns.nl ] 100 % CO-2 neutraal

Gebruik (Profit)

Over bedrijvigheid: Is grootschaligheid wel nodig’ Wordt het schaalvoordeel met grotendeels teniet gedaan 
door negatieve milieu-effecten’ Denk o.a. aan gevolgen voor de waterhuishouding als men de 'dingen' 
grootschalig aanpakt

Creatief omgaan met milieu-effecten

Reactie gemeente

Opnieuw waardevolle opmerkingen en tips. Wat betreft bedrijvigheid en het toestaan van nieuwe 
bedrijfsterreinen verwijzen wij graag naar onze opmerkingen bij de zienwijzen 5, 7, 8, 9 en 10

Het thema Duurzaam, energieneutraal en klimaatbestendig is een belangrijk onderdeel van de visie. Alles hangt 
samen met dit thema. Voor een duurzame toekomst zullen nieuwe ontwikkelingen getoetst worden op 
milieueffecten

Voor dit onderwerp kan met genoeg aandacht worden gevraagd Bedankt voor deze bijdrage.

Deelgebieden NEO

Grootschalig open landschap / Randmerenaebied

Hoe grootschalig mag een 'open landschap' hier zijn om door bewoners en toeristen gewaardeerd te worden’

Opwekking van energie, moet die grootschalig plaatsvinden’ Kan de gewenste capaciteit aan energie ook 
vanuit andere gebieden worden geïmporteerd’

Reactie gemeente

Wat open is, moet zoveel mogelijk open blijven Het LOP, maar ook het document "Groene wiggen en 
landschappelijke versterking" bieden voldoende handvaten om toekomstige ontwikkelingen te toetsen

Opwekking van energie moet gebeuren op een schaal, die Elburg klimaatbestendig maakt. Dit is een opdracht 
die iedere gemeente voor zichzelf heeft en daar ook oplossingen voor moet zoeken Daarvoor is samenwerking 
met omliggende gemeenten onontbeerlijk Maar de oplossing van het probleem ligt vooral bij de gemeenten 
zelf.

Centraal Veluws Natuurgebied

De definitie van 'stiltegebied' is opgerekt door de grote behoefte van de luchtvaartsector om over dit gebied te 
vliegen https //www.volkskrant nl/binnen!and/het-vuile-spel-met-de-herrie-van-lelystad-airport~a4542314/

3 Visie in Hoofdlijnen (vanaf p 22)

Zelfredzaamheid en betrokkenheid bij de gemeenschap
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Bevorderen van gerichtheid op eigen woonplaats. Als gevolg van het opheffen van de verticale prijsbinding is 
er een concurrentie tussen winkelbedrijven ontstaan. Vooral van supermarktketens is dit bekend. Door de 
toegenomen vrijheid om met de auto 'overal' heen te gaan, is een enigszins ondoorzichtig consumentengedrag 
ontstaan.

Indien gerichtheid op de eigen woonplaats gewenst is, zeker ook om daarmee te 'boodschappenmobiliteit' te 
stroomlijnen, kan worden overwogen een onderzoek in te stellen naar een methode om het oeverloze heen en 
weer rijden met levensmiddelen etc te beperken Willen we dit of is het met belangrijk, wat men wil Een 
hoger doel, voortkomend uit het streven naar een duurzame samenleving, staat voorop

Voor het verbeteren van het openbaar vervoer is het van belang dat het aantrekkelijk wordt er gebruik van te 
maken Een hoge frequentie van bus etc, het invoeren van regionaal railvervoer en een restrictief 
parkeerbeleid in de te bezoeken steden op plaatsen waar het algauw te druk is, dragen ertoe bij, dat men 
gemakkelijk met het openbaar gaat reizen

Beperken van doorgaand verkeer op de Noord-Veluwe voorzover dat richting Flevoland wil gaan, kan worden 
bereikt door verkeer vanaf de N309 met langer door de bossen bij Epe, over de Woldberg, via 't Harde en 
Elburg te laten gaan. Het verkeer laten rijden via het knooppunt Hattemerbroek kan een vermindering van de 
belasting van het gebied rondom de aangegeven plaatsen langs de N 309 opleveren. Voor verkeer vanaf de 
afrit Epe-Nunspeet richting Flevoland kan een vergelijkbare oplossing worden aangedragen.

LUCHTVAART VIA LELYSTAD

Wie 'Veluwe' zei, had het over een groot natuurgebied, een onaantastbaar gebied. Recente ontwikkelingen m de 
luchtvaart laten zien, dat het met die onaantastbaarheid met meer zo goed gesteld is als ieder weldenkend 
mens kon veronderstellen

Als de luchtvaart ook vanaf Lelystad-Airport een grote vlucht gaat nemen, valt te verwachten, of zo u wilt de 
vrezen, dat dat ook voor Elburg grote gevolgen zal hebben Niet alleen in termen van vliegtuiglawaai en 
vervulling door het vliegverkeer. Ook m termen van veranderende verkeersstromen in onze regio

Juist omdat Elburg als vestingstad een bijzondere aantrekkelijkheid heeft, zullen er veel mensen naar toe willen 
gaan

Het is goed om ons te realiseren wat dit voor consequenties heeft voor Elburg Hoe is het gesteld met de 
belastbaarheid en de feitelijke belasting van Elburg? Wat zijn de gevolgen voor de aanvragen van 
bouwactiviteiten in Elburg? Etc Welke maatregelen gaat de gemeente of de regio nemen om de 
verkeersstromen in goede banen te leiden of ook te beperken (aantal uren per tijdseenheid, aantal dagen, 
nachtrust; zondagsrust ook voor de luchtvaart boven de Veluwe (?)

De ontwikkeling van de luchtvaart brengt massatoerisme teweeg. In het algemeen - zo blijkt ook op andere 
plaatsen in Nederland en daarbuiten - wordt de eigen bevolking daar met blij van.

Veel van de processen die zich voordoen als gevolg van de luchtvaart m ons land leiden tot grote problemen 
Tot nu is het steeds moeilijk gebleken om die problemen in kaart te brengen De voornaamste oorzaak daarvan 
is de tegenwerking door de overheid, met name het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, een deel van het 
bedrijfsleven en vertegenwoordigers van de VVD (Dit lijstje kan op verzoek worden aangevuld) Nu is het zo 
ver, dat er een petitie, gericht aan de leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, is opgesteld, 
waarvoor in brede kring veel waardering is De extreme belasting van natuur en milieu moet een halt worden 
geroepen

Onderaan de petitie staat een groot aantal hyperlinks, die informatie bevatten over zaken die zo spoedig 
mogelijk moeten worden aangepakt [U kunt de petitie ook vinden via 'Vlieghinder nl', één van de eerste items]

Al meer dan eens heb ik moeten lezen, dat de bevolking van de druk bezochte plaats (i c Elburg) reikhalzend 
uitzag naar het einde van het vakantieseizoen

Hierover zal nog vaak gesproken worden..........................

Ik wens u veel wijsheid toe
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Reactie gemeente

Opnieuw lezenswaardige woorden en opmerkingen, met een hart voor de natuur en onze leefomgeving. 
Woorden om te onthouden en toe te passen bij de uitvoering van projecten, voor zover dit mogelijk is.
En een zorg die wij delen, maar die voor een gemeentebestuur lastig te beïnvloeden is, omdat het gaat 
over gedrag van mensen Niettemin een belangrijk thema voor een omgevingsvisie, omdat die gaat over 
de hele fysieke leefomgeving, dus ook de gezondheid van mens en dier.

Zienswijze 12 gaat ook over Vliegveld Lelystad en de gevolgen daarvan voor de gezondheid. 
Kortheidshalve verwijzen wij naar onze opmerkingen naar aanleiding van deze reactie

Dank voor het toewensen van wijsheid Dat zullen we zeker nodig hebben

Conclusie:
Deze zienswijze geeft stof tot nadenken maar geen aanleiding om de Omgevingsvisie aan te passen.
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ADVIES 1: ingekomen 29 januari 2018

ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE ELBURG

De Adviesraad heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken tijdens de 
commissievergadering, gehouden op 29 januari 2018.
Daarin hebben ze de volgende bijdrage geleverd:

"Op uw agenda staat vandaag de Omgevingsvisie die door de gemeente Elburg is opgesteld ter 
voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet De Omgevingsvisie is naar ons idee een integrale 
visie op de toekomst van de gemeente Elburg en alle kernen die daartoe behoren In de uitwerking, en 
dus ook de bespreking in de commissie, wordt het gekoppeld aan ruimtelijke ordening. Het zou een 
gemiste kans zijn voor onze gemeente als het daartoe beperkt blijft Na de integrale benadering van 
WMO, Jeugd en Participatie is de Omgevingswet de volgende grote opdracht die naar de gemeenten 
gaat Een uitgelezen kans voor de gemeente om zichzelf zichtbaar te maken voor de eigen burgers en 
de betrokkenen van buiten is de Omgevingsvisie Als Adviesraad Sociaal Domein ( ASD) vinden wij het 
belangrijk om te constateren dat de omgevingsvisie, die een vitale leefbare samenleving voor alle 
burgers voorstaat, gedragen wordt door drie belangrijke ontwikkelingslijnen' de economische, fysieke- 
en sociale ontwikkeling Wij vragen ons af of de aandacht voor de sociale invalshoek wel voldoende 
evenwichtig in de visie is opgenomen De kernwaarden zijn erg breed geformuleerd wie kan daar tegen 
zijn Maar in de uitwerking kan er meer. We zien het sociale aspect terug in het punt Evenwichtige 
bevolkingssamenstelling en dan met name het blijven werken aan de zelfredzaamheid en 
betrokkenheid bij de gemeenschap Maar het zou ook explicieter betrokken kunnen worden bij het 
bepalen van de andere punten -Als het gaat om de economische pijler dan zou bij het punt over de 
diversiteit m de werkgelegenheid meer expliciet aandacht kunnen worden gevraagd voor, en de 
verbinding worden gelegd met Participatie en met name voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt.. -Als het gaat om openbaar vervoer dan is de aandacht voor mobiliteit van mensen met 
een beperking ook een aandachtspunt -In de versterking van de dorpen en kernen zou aandacht 
kunnen zijn voor een expliciete visie op de Inclusieve Samenleving De Inclusieve Samenleving zou 
mogelijk zelfs als kernwaarde opgenomen kunnen worden en daarmee de sociale ontwikkelingslijn 
borgen Met name dit laatste punt moet nog uitgewerkt worden en naar we hebben begrepen kan dat in 
de komende periode omdat deze Omgevingsvisie een zgn dynamisch document is Verder hechten wij 
eraan dat de visie wordt gecommuniceerd op een manier die voor alle burgers toegankelijk is zodat het 
met een ambtelijk document is maar een door burgers herkende en ervaren kader waarin duidelijk is 
wat zij van de gemeente Elburg kunnen verwachten Ook vragen wij ons af of de veelheid aan 
elementen met de realisatie in de weg gaat staan Focus aanbrengen en prioriteiten stellen moet zeker 
gebeuren in het programma dat volgt op de visie maar mogelijk kan ook in de visie al focus worden 
aangebracht Als Adviesraad willen wij graag in de positie komen om een bijdrage te leveren en de 
uiteindelijke visie van een advies voor het College van B en W te voorzien"

Reactie gemeente
De Adviesraad Sociaal Domein geeft aan dat zij graag willen meedenken over met name de 
onderwerpen participatie en integrale benadering Als Adviesraad houden zij zich bezig met de uitdaging 
om in Elburg het sociale domein zo te organiseren dat iedereen een goede plek heeft om te wonen, te 
werken en te leven Dit past heel erg bij het "Omgevingswet - denken"

In hun bijdrage geeft de Adviesraad aan dat ze twee belangrijke onderwerpen, namelijk:
1 aandacht voor een inclusieve samenleving, en
2 werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, 
missen in de Omgevingsvisie Elburg 2018
Verder willen ze graag de gelegenheid hebben om nog eens verder mee te denken over de inhoud van 
de visie In het advies zijn ook aanbevelingen opgenomen die in de omgevingsvisie zijn

Daarnaast is het van belang dat bij elke wijziging van de Omgevingsvisie, maar ook bij het opstellen 
van het Omgevingsplan, de Adviesraad Sociaal Domein een belangrijke gesprekspartner is Vanuit hun 
kennis en betrokkenheid kunnen zij een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van visies en 
plannen waarin het sociale aspect een belangrijke rol speelt______________________________________
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Conclusie:
De bijdrage van de Adviesraad Sociaal Domein geeft aanleiding tot het aanpassen van de 
Omgevingsvisie

Onder de tab "Visie Elburg" is onder’

Thema 1: Leefbare, vitale kernen met een actieve, gezonde samenleving, een paragraaf Sociaal en 
zorgzaam het volgende opgenomen

"Elburg staat bekend om een goed sociaal beleid en dat willen we zo houden Iedereen doet mee, 
iedereen telt mee, dat is waar we aan willen werken. De ondersteuning aan iedereen in onze 
samenleving die dat nodig heeft, is een hoofdthema. Of dat nu is vanwege financiële zorgen, 
eenzaamheid, een beperking, psychische nood of anderzms. Met andere woorden’ we zetten ons m voor 
een inclusieve samenleving. Maar ook een gezonde samenleving, waar kinderen en jongeren 
verantwoord kunnen opgroeien en zich ontwikkelen, waar gewerkt wordt aan preventie op het gebied 
van verslavingen, waar voldoende ruimte is voor sport en beweging, waar een prettig en goed woon- en 
leefklimaat is".

Voorgesteld wordt hier de volgende zin nog aan toe te voegen
"Diversiteit m de bestemmingsplannen zoals woonplekken voor iedereen, toegankelijke ruimte voor 
iedereen en informatie voor iedereen (zie ook VN verdrag voor mensen met beperkingen), veiligheid en 
leefbaarheid"

Diversiteit in de bestemmingsplannen zoals woonplekken voor iedereen, toegankelijke ruimte voor 
iedereen en informatie voor iedereen (zie ook VN verdrag voor mensen met beperkingen), veiligheid en 
leefbaarheid

En onder Thema 3: Vitaal economisch klimaat staat nu als kernpunt:
• Werken aan meer diversiteit in werkgelegenheid, waarbij expliciet aandacht wordt gevraagd 

voor participatie, met name van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
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ADVIES 2: ingekomen 28 februari 2018

GGD NOORD- EN OOST-GELDERLAND

De GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft de gemeente Elburg gediend met een uitgebreid advies In het 
advies is aandacht besteed aan de onderwerpen groen, hitte, luchtkwaliteit, geluid, verkeersveiligheid, 
veehouderijen, bewegen en voorzieningen Deze onderwerpen worden in het advies uitgebreid 
behandeld en geven vooral veel informatie over gezondheidsaspecten.

Conclusie
In het najaar van 2017 heeft de gemeente Elburg ter voorbereiding van de Omgevingswet een ontwerp 
Omgevingsvisie opgesteld In dit rapport geeft de GGD Noord- en Oost Gelderland op verzoek van de 
gemeente Elburg advies op de inhoud van haar visie Bij het opstellen van de Omgevingsvisie, is het 
belangrijk om gezondheid als integraal thema te verwerken De gemeente Elburg heeft hier zeker al 
veel aandacht aan besteed door diverse ambities uit te werken in de Omgevingsvisie. Zo is er o.a al de 
ambitie om een beweegvriendelijke omgeving te stimuleren Wel zijn er enkele punten waar de 
gemeente Elburg rekening mee kan houden bij het verder uitwerken van de Omgevingsvisie Elburg 
heeft te maken met twee belangrijke uitdagingen. (1) de vergrijzing en (2) het aantrekken van jonge 
gezinnen. Zowel kinderen als ouderen profiteren vooral van laagdrempelig groen op korte afstand Om 
het groen voor deze groepen beschikbaar te maken, kan in lokale situaties worden gelet op de 
introductie en/of verbetering van groen. Verder benoemt Elburg in haar visie de ambitie om 
voorzieningen te mengen en de (sociale) infrastructuur te versterken Het bieden van voorzieningen 
voor sport- en spelactiviteiten, en om elkaar te ontmoeten (levendige plekken) kan hierbij helpen. Nauw 
verbonden is de wens voor een sociaal en veilig verkeers- en fietsnetwerk Watertappunten op 
strategische plekken, en veilige fiets- en wandelroutes voor zowel jong als oud kunnen hierbij helpen 
In de visie wordt ook gesproken over verbreding van de agrarische functie Geadviseerd wordt om 
binnen lkm van het pluimveebedrijf en binnen 2km van de geitenhouderijen de gezondheidsrisco's mee 
te wegen in de bestuurlijke besluitvorming. Tevens is het van belang rekening te houden met de 
luchtkwaliteit en geluids- en geurhinder. Diverse maatregelen dragen bij aan het behalen van deze 
doelen O.a - Verlaging van de maximum snelheid op grote wegen. - (tweetakt)Brommers 
ontmoedigen en elektrische scooters en e-bikes stimuleren. - Bundelen gemotoriseerd verkeer buiten de 
kernen/wijken en ruimte geven aan fietsers en voetgangers binnen de kernen/wijken - Brongericht 
beleid (o.a. rrulieuzone, of handhaving op houtstook) Zoals eerder benoemd, is het thema gezondheid 
al goed verweven m de Omgevingsvisie van de gemeente Elburg en zijn al veel positieve ambities 
beschreven Voor realisatie van deze ambities, is het van belang de ambities in de toekomst te vertalen 
naar concrete maatregelen en regels in respectievelijk de programma's en het omgevingsplan Het 
verankeren van de gezonde uitgangspunten vraagt om een gebiedsgerichte en gedetailleerde 
uitwerking De GGD kan adviseren over de eventuele gezondheidsrisico's van een bepaald initiatief

In bijlage 2 bij het advies worden aanbevelingen gedaan, die voor sommige onderwerpen behoorlijk 
specifiek zijn

Reactie gemeente
De GGD heeft de gemeente gediend met een advies waarin veel informatie is opgenomen over 
gezondheidsaspecten op alle terreinen die te maken hebben met de leefomgeving Deze informatie kan 
worden gebruikt als input op heel veel verschillende beleidsterreinen

Voor de Omgevingsvisie doet de GGD enkele algemene en specifieke aanbevelingen De GGD geeft het 
advies om hun voorstellen en aanbevelingen mee te nemen en te vertalen in concrete maatregelen en 
regels in respectievelijk de programma's en het omgevingsplan Dit is een goed voorstel dat zeker zal 
worden opgevolgd.

Wat de aanbevelingen betreft, wordt voorgesteld deze mee te nemen bij de eerstvolgende aanpassing 
van de Omgevingsvisie De gebiedsstreefbeelden moeten nog verder worden uitgewerkt en hierbij kan 
de aanbeveling van de GGD een belangrijke rol spelen.
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Conclusie:
Het advies en de aanbeveling van de GGD geeft voor nu geen aanleiding tot het aanpassen van de 
Omgevingsvisie Maar bij het uitwerken c q herzien van de visie zullen de aanbevelingen worden 
meegenomen.
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ADVIES 3: ingekomen 17 september 2018

WATERSCHAP VALLEI EN VELUWE

In de Omgevingsvisie missen concretere maatregelen zoals afkoppelen of uitvoeren van de stresstest. 
We hebben het regionale manifest ruimtelijke adaptatie opgesteld en inmiddels is er voor het 
beheergebied van Vallei en Veluwe een stresstest klaar Zou mooi zijn als we dit ook in de 
Omgevingsvisie kunnen opnemen Hier staat de link naar de site met het manifest en de regionale 
stresstest Het is aan de gemeente zelf om hier voor hun gebied verder mee te gaan en het zou mooi 
zijn als de gemeente Elburg dit ook in zijn visie heeft staan

In 2015 is ook de Visie Natuurlijk Ontwikkelen door het waterschap en alle gemeenten vastgesteld 
Hierin staan ook goede afspraken over het ontlasten van het riool en verduurzaming van de waterketen.

En we hebben sinds een paar weken een Waterkompas dat we willen gebruiken bij de gesprekken met 
gemeenten om de verbinding te maken met de doelen van het waterschap en de gemeente. Het 
Waterkompas staat hier

https //indd adobe com/view/al697d3d-525e-4b5b~8cc6-c5531452472d

Reactie gemeente
Dit betreft een aanvullend advies van het Waterschap dat pas m september 2018 is aangeleverd 
Voorgesteld wordt deze informatie nu voor kennisgeving aan te nemen en bij de eerstvolgende 
aanpassing van de visie te verwerken

Conclusie:
Het advies en de aanbeveling van het Waterschap geeft voor nu geen aanleiding tot het aanpassen van 
de Omgevingsvisie. Maar bij het uitwerken c.q herzien van de visie zullen de aanbevelingen worden 
meegenomen
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