TRENDS EN MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN
1.Klimaat, duurzaamheid en landschap
Natuur en groen:
- Afname biodiversiteit.
- Inspelen op groen, natuur en klimaat bij
nieuwbouw.
- Meer aandacht voor natuurwaarden buiten
natuurgebieden.
- Meer behoefte aan groen rondom
woongebieden en bedrijven(terreinen) in het
buitengebied.

Water en klimaat:
- Afname van groen en toename hittestress.
- Integraal riviermanagement (integrale
afweging van verschillende opgaven voor de
grote rivieren, waaronder ook drinkwater en
bevaarbaarheid).
- Noodzaak klimaatbestendige inrichting
openbare ruimte, klimaatbestendig bouwen.
- Steeds vaker watertekort en wateroverschot
en toename weersextremen.

Omgevingsvisie Bommelerwaard

Identiteit en ruimtelijke kwaliteit:
- Druk op landschappelijke kwaliteit
buitengebied.
- Ruimteclaim vanuit diverse sectoren zorgt
voor toenemende druk op het landschap
(duurzame energie, woningbouw,
glastuinbouw uitbreiding
bedrijventerreinen, recreatie).
- Zorg om ‘verdozing’ langs de A2.

Energie:
- Gebruik van steeds meer duurzame
energiebronnen.
- Energievoorzieningen zichtbaar in
landschap.
- Meer particuliere initiatieven.
- Uitbreiding energie-infrastructuur.
- Van het gas af.

BELEIDSKADER
1.Klimaat, duurzaamheid en landschap
Natuur en groen:

Identiteit en ruimtelijke kwaliteit:

- Landschapsplan met landschappelijke
kernkwaliteiten en beleidsuitgangspunten.
- Landschap en biodiversiteit hangen samen.
- Waardevolle bomen en groenstructuren
binnen en buiten de bebouwde kom blijven
waar mogelijk behouden.
- Vrijwaren historische dorpsgezichten en
schootsvelden/stadswallen (Zaltbommel) van
bebouwing

- De huidige ruimtelijke kwaliteit van de
Bommelerwaard behouden.
- Bestaande landschappelijke
kernkwaliteiten zijn op hoofdlijnen
beschreven.
- Het Waardevol Open gebied moet zoveel
mogelijk open blijven.
- Geen verdere verdozing van het landschap.

Water en klimaat:
- Kaderstellend beleid is gericht op een
integrale benadering van verschillende
opgaven voor de grote rivieren.
- Beleid voor waterveiligheid ligt bij
waterschap en Rijkswaterstaat.
- We geven invulling aan de zorgplichten voor
hemelwater, grondwater, oppervlaktewater
en stedelijk afvalwater, en stemmen af met
het waterschap.
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Energie:
- Voldoen aan klimaatakkoord en
Gelders Energie Akkoord.
- Nadruk op energiebesparing en
energie duurzaam opwekken.
- De Regionale Energie Strategie
(RES) geeft de gewenste strategie
voor zon en wind in de regio.

OPGAVEN
1.Klimaat, duurzaamheid en landschap

Identiteit en ruimtelijke kwaliteit:
Natuur en groen:
- Versterken van natuur, biodiversiteit en
groen in de leefomgeving. Heldere
kaders stellen voor natuur en groen bij
ruimtelijke ontwikkelingen en
initiatieven.
- Natuur, water en recreatie en toerisme
in samenhang benaderen.

- Beleid formuleren op stedenbouwkundige, dorpsen stadskarakteristieken en landschappelijke
karakteristieken in samenhang met
cultuurhistorische waardebepaling.
- Formuleren landschappelijke en
stedenbouwkundige kernkwaliteiten en
afwegingskader voor initiatieven.
- Behouden groene open en dorpse karakter van
dorpen en dorpsranden bij ontwikkelingsopgaven

Water en klimaat:

Energie:

- Bewustwording integraal denken (burger,
bedrijf, instellingen en overheden).
- Tegengaan overstromingsrisico vanwege
ligging tussen de Maas en de Waal.
- Klimaatbestendigheid, hittestress
- waterveiligheid en duurzame inrichting
centraal bij alle opgaven.

-
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Visie op zon en wind.
Visie op energie-infrastructuur.
RES en eigen koers
Duurzaamheidsmaatregelen moeten
passen bij de ruimtelijke kwaliteit.
- Oplossing warmtevraag.

KERNOPGAVEN
1.Klimaat, duurzaamheid en landschap

2. Landbouw, economie en toerisme
-

- Onze leefomgeving is zoveel mogelijk
klimaatbestendig, groen, biodivers en
natuurinclusief.
- We willen onze landschappelijke en
stedenbouwkundige kernkwaliteiten behouden
en versterken.
- We zijn een CO2-neutrale gemeente en richten
onze leefomgeving daarop in.

-

-

-

4. Wonen, welzijn en voorzieningen
-

-

-

-

We hebben kwalitatief goede woningen voor
alle doelgroepen in een goed woonklimaat.
We hebben voldoende bereikbare zorg-,
welzijns- en overige voorzieningen, voor alle
kwetsbare inwoners van onze gemeente.
De centra van Zaltbommel, Kerkdriel, Hedel
en Ammerzoden zijn toekomstbestendige en
aantrekkelijk.
Een kwantitatief en kwalitatief verantwoorde
groei van het woningaanbod (opgave).
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In het buitengebied is agrarisch ondernemen,
wonen, natuur, erfgoed en recreatie/toerisme in
balans.
We benutten de strategische ligging langs de A2
en het spoor.
We stimuleren voornamelijk duurzame vormen
van mobiliteit, waaronder fietsverkeer en
elektrisch vervoer.
Onze toeristische hotspots en recreatieve sector
zijn aantrekkelijk en toegankelijk en maken
gebruik van kwaliteiten van de Bommelerwaard.
Heroriëntatie herstructurering tuinbouw

3. Milieu, gezondheid en leefbaarheid
-

We hebben een veilige, schone en gezonde
leefomgeving, zowel boven als onder de grond.
De inrichting van onze leefomgeving stimuleert
ontmoeting en een gezonde levensstijl.
De kernen in onze gemeente zijn
toekomstbestendige krachtige kernen met
zelfredzame initiatiefrijke inwoners.

