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20 januari 2022 Memo aanpassingen omgevingsvisie 

De omgevingsvisie Renkum 2040 is behandeld in de commissie van 11 januari 2022.

Onder andere de behandeling van de omgevingsvisie in de commissie heeft geleid tot enkele 
aanpassingen van de visie.

1 ) Bij de tekstpassage over de beekdalen (p. 41):
De zin: “Ten slotte zetten we ons in om de effecten van de barrières die de N225 en de spoorlijn 
Arnhem-Utrecht vormen te verkleinen.” is gewijzigd in de zin: “Ten slotte zetten we ons in
om de effecten van barrières, zoals de N225 en de spoorlijn Arnhem-Utrecht, te verkleinen.”
Dit naar aanleiding van de opmerkingen van GroenLinks tijdens de commissievergadering van 11 
januari 2022, en in lijn met wat toen overeen is gekomen.

2 ) Bij het toetsingskader (p. 59):
De zin: “Het is wenselijk dat een initiatief aantoonbaar bijdraagt aan:” is gewijzigd in de zin: 
“Uitgangspunt bij het toetsingskader is dat een initiatief aantoonbaar bijdraagt aan zoveel mogelijk 
van de volgende punten:”
Dit (mede) naar aanleiding van de reactie van de vereniging vijf dorpen in het groen van 6 januari 
2021 (onderdeel ‘toetsingskader’) waarbij we geconstateerd hebben dat de betreffende zin 
inderdaad wat aanpassing behoefde.

3) Het kaartmateriaal op p. 12, p. 28, p. 40, p. 44, p. 48, p. 50, p. 52 en diverse kaartbeelden in de 
bijlagen:
Op deze kaartbeelden zijn de witte / gele vlakken van de dorpsgebieden transparanter gemaakt 
zodat de topografische ondergrond beter zichtbaar is. 
Dit naar aanleiding van opmerkingen tijdens de commissie vergadering van 11 januari 2022.

4) De kaart op p. 38 “beschermingsgebieden”:
De legenda is voorzien van een extra eenheid die de witte vlekken / gebieden aanduidt als: “geen 
GNN, GO of Natura 2000”.
Geconstateerd is dat de legenda met uitleg van de witte vlekken / gebieden ontbrak bij deze kaart. 
Daarmee was niet meteen helder wat de betekenis daarvan was en kon dit tot verwarring leiden 
met de ‘grijze’ gebieden. 

5) Bij de tekstpassage over gezondheidsbescherming (p. 29):
De zin: “We zorgen voor een gezonde fysieke leefomgeving die we schoner maken en waarin we 
milieuhinder op een acceptabel niveau houden.” Is gewijzigd in de zin: “We zorgen voor een 
gezonde fysieke leefomgeving die we schoner maken en waarin we milieuhinder beperken tot een 
acceptabel niveau.” 
Dit naar aanleiding van de opmerking dat de oorspronkelijke zin leek te suggereren dat het niveau 
nu al acceptabel is.  

De hierboven genoemde punten zijn verwerkt in de omgevingsvisie. 
De aangepaste visie is bij de stukken gevoegd.


