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Vragen:

Kunt u mij inzicht geven in de gegevens die voor u aanleiding zijn geweest om te concluderen dat de 
eerdere visie nagenoeg afgerond is? 
In 2009 is door het toenmalig gemeentebestuur opdracht gegeven om een structuurvisie voor de gehele gemeente op 
te stellen. Los van de wettelijke verplichting, lag de aanleiding vooral in de actualiteit rondom de zoekzones voor 
woningbouw(uitbreiding), de noodzaak van nieuw beleid voor het buitengebied en de wens om de veelheid aan beleid 
te bundelen in één document. Nadat door de gemeenteraad in 2010 het eerste deelproduct (inventarisatie, knelpunten 
en keuzes) was vastgesteld en ook een kansenkaart gereed kwam, is na de gemeenteraadverkiezing in 2010 de 
burgerparticipatie opgestart. Op wens van het toen nieuwe college zijn hiervoor in alle dorpen discussieavonden 
georganiseerd, en is een hiervoor inspirerende dvd opgesteld. De  oogst van de avonden is erg nuttig gebleken voor 
lopende uitvoeringsgerichte projecten binnen de dorpen, maar was minder bruikbaar voor het opstellen van een 
abstractere structuurvisie. Daarnaast werd duidelijk dat het moeilijk is om de leefbaarheidsproblematiek op 
dorpsniveau op te lossen. Dit in tegenstelling tot het beleid voor het buitengebied wat zich tijdens de avonden beter 
uitkristalliseerde. 

Door de veranderende woningmarkt is de aandacht voor uitbreidingslocaties voor woningbouw op de verschillende 
dorpen verschoven naar keuzes binnen het huidig woningbouwprogramma (Woonvisie) Daarbij kwam dat vanuit 
projecten vanuit hogere overheden (Waalweelde, PHS/Aftakking Betuweroute, Duurzame Corridor) andere keuzes 
worden gevraagd. Ook het leefbaarheidsvraagstuk in relatie tot teruglopende voorzieningen op de dorpen vraagt 
aandacht op een hoger schaalniveau.
Vanwege genoemde ontwikkelingen en de acute noodzaak van actueel beleid voor het buitengebied is als laatste stap 
binnen het structuurvisie Neerijnen traject de visie voor het buitengebied afgerond en vastgesteld door de 
gemeenteraad. 
Het maakt het dus nog wel belangrijk voor de gemeente om te weten welke rol ze voor ogen heeft vanuit haar ligging 
in het groter geheel in relatie tot actuele bovenlokale ontwikkelingen. 

Tot welke inhoudelijke conclusie bent u gekomen op basis van de nagenoeg afgeronde visie? 
In de Visie voor het Buitengebied zijn de nieuwe beleidsregels voor het buitengebied opgenomen en vertaald in het 
bestemmingsplan Buitengebied. Wat betreft de woningbouwopgave is er een programmering binnen de Woonvisie 
opgenomen.
In het kader van de ontwikkelingen op een hoger schaalniveau en het nu actuele leefbaarheidsvraagstuk is het gewenst
om een toekomstvisie op te stellen.

Kunt u mij een overzicht geven van alle kosten die zijn gemaakt voor het opstellen van deze visie? 
Aangezien, vanwege de veranderende omgeving, een ander pad is doorlopen, is het beschikbare budget nog niet 
volledig besteed.
In 2009 is een bedrag beschikbaar gesteld van € 75.000, daar is in 2011 nog een bedrag van € 25.000 bijgekomen t.b.v.
communicatie/voorlichting.
Over de jaren 2009-2015 is hiervan € 75.606,61 werkelijk besteed.
Daarnaast zijn er uiteraard ook uren op dit project geschreven. Dit voor een bedrag van € 55.497,61.
Deze komen niet ten laste van het budget voor de structuurvisie, aangezien deze jaarlijks zijn geraamd en derhalve ten 
laste van de exploitatie zijn gebracht.


