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1. INLEIDING
De gemeente Zaltbommel en gemeente Maasdriel hebben veel overeenkomsten ‘als mooiste eiland tussen de rivieren’ .
Hier heeft de loop van de rivieren eeuwenlang historie geschreven in het landschap. Maar ook in het karakter van onze
inwoners. Een karakter van hard werken, ‘eigen boontjes doppen’ en naar elkaar omzien. Samen met elkaar strijden voor een
toekomst voor ons allemaal. Dat kenmerkt ons motto: samen leven, werken en ondernemen, samen (voort)bouwen aan
onze identiteit als Bommelerwaarders.
Deze omgevingsvisie gaat over onze woon- en leefomgeving en de mensen die daarin samenleven, werken, ondernemen en
verblijven. Het gaat bijvoorbeeld over woningen, bedrijven, wegen, water, bodem en lucht. Maar ook landschap, natuur en
cultureel erfgoed vallen eronder.
We zijn in gesprek geweest met inwoners, organisaties, andere overheden, samenwerkingspartners, betrokken partijen en
andere belangstellenden. Wat vinden wij als gemeente en als samenleving belangrijk om te behouden, te versterken en te
ontwikkelen? Het resultaat is 1 gezamenlijke ontwerp omgevingsvisie voor de Bommelerwaard, waarbij ruimte is voor
verschillen tussen beide gemeentes. We beschrijven hoe we onze samenleving veilig en gezond houden, nu en in de
toekomst. Graag vragen wij ook in deze ontwerpfase om uw inbreng. Voor u ligt een werkversie waarin de beoogde opzet
van de omgevingsvisie is weergegeven. De kernopgaven zijn voorgelegd aan de raden en nader uitgewerkt . De
Bommelerwaarden- en Visiekaart zijn in concept opgenomen en worden in de komende periode aangescherpt op basis van
de inbreng.
We geven aan hoe we hier samen mee aan de slag kunnen. Deze omgevingsvisie nodigt inwoners, ondernemers,
investeerders, maatschappelijke organisaties en anderen uit om samen te bouwen aan onze duurzame toekomst en een
prachtige en ondernemende Bommelerwaard!
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1. INLEIDING
Wat is de status? En tot wanneer is de omgevingsvisie geldig?
De omgevingsvisie is bindend voor de overheid die hem vaststelt, de gemeente Zaltbommel en gemeente Maasdriel
in dit geval. Nieuwe plannen/ ideeën en gemeentelijk beleid moeten voldoen aan de Omgevingsvisie.
De omgevingsvisie inspireert en nodigt uit. Heb je als inwoner of ondernemer een plan/ idee om iets nieuws te
ontwikkelen of te bouwen, dan is de omgevingsvisie in het bijzonder van belang. Aan de hand van de
omgevingsvisie beoordelen we plannen / ideeën die niet passen in het omgevingsplan.
Er zit geen einddatum aan de omgevingsvisie. Deze wordt (indien nodig) om de …. jaar geactualiseerd. Het kan zijn
dat tussentijds de omgevingsvisie wordt aangepast als door aanleiding voor is.

Samenwerking Bommelerwaard / raakvlak toekomstvisie
PM
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1. INLEIDING
Leeswijzer (aanvullen)
De omgevingsvisie bestaat uit 15 kernopgaven, een visiekaart en een waardenkaart. Bij de kernopgaven kun je zien
waar wij op in gaan zetten. Hier lees je op welke manier je kunt bijdragen aan de versterking van de Bommelerwaard.
De visiekaart geeft aan welke ontwikkelingen wij in welk gebied in de gemeenten wenselijk vinden. Hierbij hebben wij
de opmerkingen meegenomen die wij opgehaald hebben uit de samenleving.
Wil je meer weten over wat een omgevingsvisie is en hoe deze tot stand is gekomen? Kijk dan in hoofdstuk 2.
De waardenkaart geeft onze bestaande kwaliteiten weer. Hier kan je lezen hoe je met je idee de kwaliteiten van de
Bommelerwaard kan versterken.
Heb je een idee voor een verandering of ontwikkeling in de gemeente, kijk dan naar de proceswijzer. Je ziet daar hoe je
aan de slag kan gaan.
Bent u een ontwikkelaar of bent u geïnteresseerd in de juridische achtergronden van de omgevingsvisie? Bij ….leest u
onder andere hoe we bij ontwikkelingen omgaan met milieu en met de financiële afwikkeling hiervan. Ook leggen we
uit hoe de omgevingsvisie samenhangt met andere instrumenten van de Omgevingswet.
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2. HOE KWAM DE VISIE TOT STAND?
De omgevingsvisie en participatie
De omgevingsvisie gaat over de toekomst van de leefomgeving van de Bommelerwaard. Participatie met de samenleving is
dan ook een belangrijk onderdeel geweest van deze omgevingsvisie. In 2020 zijn we in twee ronden in gesprek geweest met
inwoners, organisaties, andere overheden, samenwerkingspartners, betrokken partijen en andere belangstellenden om
informatie op te halen.
Aan het begin van het traject is er een communicatie -en participatieplan opgesteld, waarin de doelen, de verschillende
doelgroepen en de aanpak zijn uitgewerkt. Vanaf maart 2020 kreeg Nederland echter te maken met het coronavirus en de
daarbij behorende maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Na de karavaan begin 2020 zijn om die reden
de bijeenkomsten van maart in eerste instantie uitgesteld, om op een later moment plaats te vinden. Toen dit niet mogelijk
bleek, hebben vanaf mei 2020 de rest van de bijeenkomsten met inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties
digitaal plaatsgevonden. Zie ook het platform www.toekomstbommelerwaard.nl
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2. HOE KWAM DE VISIE TOT STAND?
De eerste ronde
De eerste ronde vond in januari en februari 2020 plaats. In deze ronde is er ingezet op bekendheid over de omgevingsvisie en
hoe en wie we vragen om inbreng. Op verschillende manieren zijn de waarden, ambities en verbeterpunten voor de
Bommelerwaard geïnventariseerd bij inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties. Door een ansichtkaartenactie
kreeg ieder huishouden in de Bommelerwaard een ansichtkaart met vragen in de brievenbus . Grote posters op
reclameborden langs de weg, een digitaal platform, een kleurplaat voor kinderen en een fotowedstrijd gaf veel bekendheid
aan de omgevingsvisie. Daar kwamen honderden reacties op (zie pagina’s 12 en 13). Daarnaast zijn de gemeenten drie dagen
de straat op geweest om in gesprek te gaan met passanten. Een karavaan langs de verschillende kernen, met vragen over
hoe de inwoners willen wonen, ondernemen en recreëren in de Bommelerwaard.
In mei 2020 is er een digitale bijeenkomst voor stakeholders en ketenpartners georganiseerd. Aan de hand van een aantal
thema’s is gesproken over de kwaliteiten en ambities voor de Bommelerwaard.
De inbreng die is opgehaald tijdens de straatgesprekken in februari en de bijeenkomst in mei met stakeholders is met de
beleidsanalyse en de analyse van trends en ontwikkelingen verwerkt in verschillende onderdelen van deze visie: een
waardenkaart met de belangrijkste waarden voor de Bommelerwaard, een overzicht van de trends & ontwikkelingen en
kernopgaven. In de tweede ronde gingen we hierover verder in gesprek.
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2. HOE KWAM DE VISIE TOT STAND?
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2. HOE KWAM DE VISIE TOT STAND?
De tweede ronde
In oktober 2020 vond de tweede digitale ronde plaats met bewoners, ondernemers, verenigingen, instellingen en partners.
Zowel voor bewoners en ondernemers, als voor stakeholders en ketenpartners is er een digitale bijeenkomst georganiseerd.
Ook kon er weer worden gereageerd via het digitale platform. Tijdens deze vervolgbijeenkomsten is het gesprek gevoerd
over de trends en ontwikkelingen, waarden en kernopgaven en welke partijen daarbij betrokken moeten worden binnen vier
verschillende thema’s. Over de grote kernopgaven die spelen binnen deze thema’s zijn ter illustratie een aantal korte video’s
opgenomen die inwoners en ondernemers konden raadplegen via het platform.
Hoe hebben wij de uitkomsten verwerkt?
Alle input die we hebben opgehaald is samen met de waarden, trends en ontwikkelingen, kernopgaven en visiekaart
verwerkt tot een ontwerp-omgevingsvisie. De ‘Bommelerwaarden’ zijn beschreven en op kaart gezet.
De kernopgaven benoemen de acties die de gemeente Zaltbommel en Maasdriel en de samenleving oppakken om de koers
op te gaan die we samen hebben uitgestippeld. Hierbij staan de volgende thema’s centraal:
1.
2.
3.
4.

Klimaat, duurzaamheid en landschap
Landbouw, economie en toerisme
Wonen, welzijn en voorzieningen
Milieu, gezondheid en leefbaarheid

De visiekaart geeft de beoogde koers voor de komende PM jaar voor de Bommelerwaard aan. De visiekaart is, samen met de
waardenkaart en de kernopgaven, belangrijk bij de afweging van initiatieven en plannen.
De ontwerp omgevingsvisie wordt officieel ter inzage gelegd en iedereen kan een zienswijze indienen bij het college van
Burgemeester en Wethouders.
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3. PROCESWIJZER (of stappenplan?)
JA, MITS:

Kernopgaven

Visiekaart

Draagt het initiatief bij aan de
kernopgaven?

Sluit het initiatief aan bij de
visie?

Uitleg pm

BommelerWaardenkaart

Versterkt het initiatief de
waarden (en/of doet het geen
afbreuk)?

Gezonde en klimaatbestendige leefomgeving
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3. PROCESWIJZER (of stappenplan?)

Eerste aanzet. Deze proceswijzer wordt nader uitgewerkt met beide gemeentes en gebaseerd op het gewenste
procesverloop.

Heb je een plan of een idee, dat je wilt realiseren in de gemeente Zaltbommel of Maasdriel? Met deze
proceswijzer helpen we je graag op weg. Met jouw idee kan je een positieve bijdrage leveren aan je leef- en
werkomgeving.
Onze grondhouding is dan ook “Ja, mits”. In de proceswijzer lees je hoe dat in zijn werk gaat.

Evt. voorbeelden opnemen ter inspiratie (bijv. VAB-locatie, groepslocatie bij agrarisch bedrijf, of kleinschalig
zonneveld)
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3. PROCESWIJZER

1. Kan jouw idee de kwaliteiten van de gemeente versterken?
Onze gemeente heeft veel kwaliteiten die we graag willen behouden en versterken. We
vinden het daarom belangrijk dat plannen passen bij de kwaliteiten van een gebied. Deze
kwaliteiten kan je vinden in de Bommelerwaardenkaart.
Daar vind je voor jouw locatie de belangrijkste kwaliteiten en waar je in de uitwerking van je
idee rekening mee moet houden. Jouw idee kan deze kwaliteiten versterken. Ook geven de
kwaliteiten veel mogelijkheden om je idee beter te maken. Betrek daarom de kwaliteiten van
het gebied bij de uitwerking van je idee tot een plan.
Als je nog geen locatie hebt, kan de waardenkaart je helpen om een geschikte plek te vinden.
Als je rekening houdt met deze kwaliteiten of als je idee deze kwaliteiten versterkt, heeft
jouw idee/plan grotere kans van slagen.
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3. PROCESWIJZER

2. Draagt je idee bij aan wat wij (de samenleving) willen?
In de omgevingsvisie staan vijftien kernopgaven. Dat zijn belangrijke doelen van de gemeente Zaltbommel en
gemeente Maasdriel voor de ontwikkeling van de Bommelerwaard.
Deze kernopgaven komen voort uit belangrijke trends en ontwikkelingen en . Het zijn punten die voor iedereen
van belang zijn om ook in de toekomst fijn en veilig te kunnen blijven wonen, leven en ondernemen in onze
gemeente.
Kijk of je met je idee aan kan sluiten bij een of meerdere kernopgaven. Dat maakt je idee steviger en meer
toekomstgericht.
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3. PROCESWIJZER

3. Draagt je idee bij aan de visie van en voor de Bommelerwaard?
In de omgevingsvisie staat een Visiekaart. Daarop is de koers aangegeven voor specifieke gebieden van de
Bommelerwaard. Deze beoogde ontwikkelingen komen voort uit de kernopgaven te ontwikkelen waarden.
Kijk of je met je idee aan kan sluiten bij deze visie. Dat maakt je idee steviger en meer toekomstgericht.
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3. PROCESWIJZER

4. Het is een regel dat je met je buren over je idee praat.
Praat met je buren, de mensen in de straat, dorp of anderen over je idee. Je idee kan ook voor hen iets te
betekenen hebben. Vertel ze wat je wilt en waarom. Vraag wat ze ervan vinden en waarom. Kijk of het mogelijk is
om hun wensen en belangen mee te nemen bij de uitwerking van je idee tot een plan.
Je kan hier andere partijen bij betrekken zodat je plan voor hen ook een positief effect heeft. Een plan met
meerdere doelen kan vaak rekenen op meer steun.
Bovendien kan het zelfs zo zijn dat kosten kunnen worden gedeeld.
(+ nadere uitleg hoe je belanghebbenden in beeld brengt + contact met gemeenten)
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3. PROCESWIJZER

5. Maak met ons een afspraak om je idee te bespreken
Heb je de vorige stappen doorlopen? Dan kijken wij samen met jou wat nog nodig is om het plan
voor jouw idee uit te kunnen voeren.
In Nederland gelden wetten en regels, waar we niet omheen kunnen. Deze gaan bijvoorbeeld
over natuur en milieu. We gaan kijken of dergelijke wetten in jouw geval gelden en hoe je daarop
in kan spelen.
De gemeente adviseert je graag over de wet- en regelgeving en het verdere proces.
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4. LEIDENDE PRINCIPES
Hier komt de uitleg over de leidende principes van het bereiken van een gezonde leefomgeving die voorbereid is op
klimaatverandering.
PM
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5. BOMMELERWAARDEN
De gemeente vindt het belangrijk dat initiatieven aansluiten bij de waarden van een gebied. Dit inspireert tot
plannen die passen binnen de maat, schaal, karakter en identiteit van het gebied.
Bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbenden hebben hun inbreng kunnen geven tijdens het
participatietraject. Ze hebben kunnen aangeven welke waarden zij van belang vinden om te behouden en te
versterken. Dit is weergegeven in de waardenkaart, in de beschrijvingen van bestaande waarden en in de waarden
die we voor deze gebieden verder willen versterken.
Op de ‘BommelerWaardenkaart ‘ is de Bommelerwaard ingedeeld in deelgebieden. Deze deelgebieden zijn
gebaseerd op het gebruik en de landschappelijke indeling (uiterwaarden, oeverwal en kom) van het gebied. De met
kleur aangegeven deelgebieden hebben elk een eigen karakter. Verder zijn er kernwaarden aangegeven op de
kaart. Dit zijn onder andere belangrijke cultuurhistorisch waardevolle elementen of structuren. Deze kernwaarden
zullen beschermd en behouden moeten worden.
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5. BOMMELERWAARDEN
Landschap
De Bommelerwaard ligt tussen de rivieren de Maas, de afgedamde Maas en de Waal. Hierdoor vormt het een
duidelijke eenheid en unieke ligging als ‘eiland tussen de rivieren’. De waard maakt deel uit van het rivierengebied.
Het heeft hierdoor een duidelijke indeling in de rivierbedding met de oevers (uiterwaarden), de oeverwallen (meer
zanderige, hogere grond) en de komgebieden (lagere kleigrond). Door het verleggen van de rivier in het verleden is
ook in het middengebied een oeverwal ontstaan op de lijn Bruchem-Kerkwijk-Delwijnen. Op de oeverwallen zijn
van oudsher de kernen gevestigd. De Bommelerwaard is een waard vernoemd naar Bommel, de lokale naam voor
Zaltbommel.
Ligging Bommelerwaard in de regio
Ten westen van de Bommelerwaard ligt het Land van Altena, aan de noordzijde de Tielerwaard, ten oosten het Land
van Maas en Waal en aan de zuidzijde liggen het Land van Heusden en Den Bosch. De grootste stad in de omgeving
is Den Bosch, ten zuiden van de Bommelerwaard. Eén van de belangrijkste nationale noord-zuid verbindingen, de
A2, loopt door de Bommelerwaard. Ook de spoorverbinding tussen Utrecht en Den Bosch met een station bij
Zaltbommel loopt door de Bommelerwaard. Door haar ligging heeft de Bommelerwaard een belangrijke
economische positie. Tegelijkertijd heeft het bijzondere natuurwaarden en maakt het onderdeel uit van het
rivierensysteem.
Cultuurhistorie
De Bommelerwaard heeft een rijke geschiedenis. Dit is nog op veel plekken goed bewaard gebleven. Bijvoorbeeld
de vestingstad Zaltbommel, waar veel monumenten te vinden zijn. Maar ook Slot Loevestein, de voormalige
staatsgevangenis, die samen met de batterijen onder Brakel en Poederoijen onderdeel uitmaken van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie. En verder het kasteel Nederhemert, het stadskasteel in Zaltbommel, kasteel Ammerzoden,
Slot Well en Slot Rossum.
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De BommelerWaarder
Hier komt de beschrijving van de identiteit, gebruiken en gewoonten van de inwoners van de Bommelerwaard, hoe
zij hun woon en –leefomgeving zien, nu en in de toekomst (PM)
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BommelerWaardenkaart

(zie bijlage voor beschrijving deelgebieden en zie seperate kaart voor scherpere versie)
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6. KERNOPGAVEN BOMMELERWAARD
De Omgevingsvisie Bommelerwaard richt zich op 15 kernopgaven die vallen onder de volgende thema’s:
•
•
•
•

Klimaat, duurzaamheid en landschap
Landbouw, economie, toerisme en cultuurhistorie
Wonen, welzijn en voorzieningen
Milieu, gezondheid en leefbaarheid

Deze 15 kernopgaven laten zien waar wij als gemeenten Zaltbommel en Maasdriel ons de komende jaren op willen
richten. Dit willen we samen doen met onze inwoners, organisaties, de regio en andere partners. Deze kernopgaven
willen wij integraal benaderen, dit betekent dat een kernopgave niet op zich staat, maar dat altijd andere opgaven
meegenomen moeten worden. Bijvoorbeeld bij woningbouwprojecten (kernopgave 4) gaat het ook om:
Is er voldoende groen en/of water? (ook in verband met klimaatadaptatie-kernopgave 1), sluit de nieuwe
bebouwing aan bij de identiteit van de plek? (kernopgave 2), is de wijk duurzaam? (kernopgave 3), is de nieuwe
locatie voldoende bereikbaar, ook met fiets/OV of wandelend ? (kernopgave 6), zijn er voldoende voorzieningen in
de omgeving?( kernopgave 10) en is er genoeg te kunnen bewegen en ontmoeten in de directe omgeving?
(kernopgave 14). Dus bij elke opgave moeten alle andere opgaven ook bekeken worden en zoveel mogelijk worden
meegenomen in de planontwikkeling.
Op de visiekaart kunt u zien waar welke ontwikkelingen mogelijk zijn. Dit is nader toegelicht bij de kaart.
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6. KERNOPGAVEN BOMMELERWAARD
Landbouw, economie, toerisme en cultuurhistorie

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

4.In het buitengebied is agrarisch ondernemen, wonen, natuur,
erfgoed en recreatie/toerisme in balans.
5. We benutten de strategische ligging langs de A2 en het spoor.
6.We stimuleren voornamelijk duurzame vormen van mobiliteit,
waaronder fietsverkeer en elektrisch vervoer.
7.Onze toeristische hotspots en recreatieve sector zijn
aantrekkelijk en toegankelijk en maken gebruik van kwaliteiten
van de Bommelerwaard.
8. Heroriëntatie herstructurering tuinbouw.

Wonen, welzijn en voorzieningen
9. We hebben kwalitatief goede woningen voor alle
doelgroepen in een goed woonklimaat.
10.We hebben voldoende bereikbare zorg-, welzijns- en
overige voorzieningen, voor alle kwetsbare inwoners van
onze gemeente.
11.De centra van Zaltbommel, Kerkdriel, Hedel en
Ammerzoden zijn toekomstbestendig en aantrekkelijk.
12. Een kwantitatief en kwalitatief verantwoorde groei
van woningaanbod.

Milieu, gezondheid en leefbaarheid
13.We hebben een veilige, schone en gezonde leefomgeving,
zowel boven als onder de grond.
14.De inrichting van onze leefomgeving stimuleert ontmoeting
en een gezonde levensstijl.
15.De kernen in onze gemeente zijn toekomstbestendige
krachtige kernen met zelfredzame initiatiefrijke inwoners.
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1. Onze leefomgeving is zoveel mogelijk klimaatbestendig, groen, biodivers en natuurinclusief.
ZB: Onze leefomgeving is zoveel mogelijk klimaatbestendig, circulair, groen, biodivers en natuurinclusief.
Welke ontwikkelingen spelen er?
Door toegenomen ruimtelijke ontwikkelingen (infrastructuur, verstedelijking, intensivering van de landbouw etc.), milieudruk en
versnippering van ecosystemen neemt de biodiversiteit af. De snelheid van de vermindering van de biodiversiteit neemt wel af,
mede doordat steeds meer maatregelen worden genomen in de landbouw en er meer aandacht is voor biodiversiteit en
natuurwaarden buiten de natuurgebieden.
Er is meer behoefte aan groen in directe woon- en werk omgeving. Mede door de coronapandemie is de behoefte aan recreatie
in de directe (woon)omgeving toegenomen. .
Noodzaak om emissie van stikstof-, CO2-uitstoot en fijnstof naar beneden te brengen, dit in verband met klimaatafspraken in het
kader van het verder tegengaan van klimaatverandering.
Doordat ruimte steeds intensiever gebruikt wordt heeft er ‘verstening’ plaatsgevonden van de kernen. Door klimaatverandering,
waarbij we steeds meer te maken krijgen met extreme weersomstandigheden (droogte, warmte, extreme neerslag) is de
noodzaak ontstaan voor een klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte en het buitengebied en voor klimaatbestendig
bouwen.
Verschuiving van focus op rivierverruiming en waterstandsdaling via hoogwaterveiligheid (combinatie van dijkverbetering en versterking en maatregelen in de uiterwaarden) naar 'integraal riviermanagement‘.
Waterveiligheid en de integrale afweging van verschillende opgaven voor de grote rivieren, waaronder ook drinkwater en
bevaarbaarheid ligt bij de rijksoverheid, waterschappen en drinkwaterbedrijven, de gemeente is hierin volgend. Het grootste
deel van de Bommelerwaard is in beeld als drinkwaterzoekgebied.
Wat willen we bereiken?
Variatie in planten en dierensoorten is van groot belang. Onze gemeenten willen hiervoor ruimte bieden door natuurgebieden
verder te ontwikkelen en deze gebieden onderling met elkaar te verbinden, zoals bijvoorbeeld langs de Meidijk (ten westen van
Zuilichem), waardoor migratie van soorten mogelijk wordt gemaakt. Ook buiten de natuurgebieden is er aandacht voor
versterking van de biodiversiteit, zoals langs oevers en akkerranden, in het openbaar groen van de kernen, maar ook in
particuliere tuinen en erven. Bij toekomstige ontwikkelingen wordt de biodiversiteit, natuur en/of groen integraal meegenomen
in de plannen.
Door klimaatverandering zullen we in de toekomst meer last gaan krijgen van hogere temperaturen. We voorkomen, die
zogenaamde, hittestress door ruimte te creëren binnen de kernen voor extra bomen en groene oases met zitplekken en streven
we naar minder ‘verstening’.
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1. Onze leefomgeving is zoveel mogelijk klimaatbestendig, groen, biodivers en natuurinclusief.
Om de gemeenten te beschermen tegen het rivierwater van Maas en Waal worden maatregelen genomen door de Rijksoverheid
in overleg met andere overheden voor een veilige afvoer van ons rivierwater. In eerste instantie wordt het buitendijks
terugbrengen van een natuurlijk riviersysteem nagestreefd. Het terugleggen van dijk, zodat er buitendijks meer ruimte voor de
rivier ontstaat, heeft bij Brakel nadrukkelijk niet de voorkeur.
We zetten in op het voorkomen van overlast bij heftige buien en op het tegengaan van verdroging. Het belangrijkste daarbij is
om het water op te vangen, te bergen en vertraagd af te voeren. Waterberging wordt zo veel mogelijk op een duurzame wijze
bovengronds opgelost in robuuste waterpartijen, die ingericht worden om een gezonde ecologie maximaal te kunnen
ondersteunen. Verdroging vormt ook een aandachtspunt voor besproeiing voor de landbouw. Gezamenlijk met de agrarische
sector zoeken we naar innovatieve oplossingen om water vast te houden.
We houden bij ontwikkelingen in gebieden met overstromingsrisico rekening met vitale en kwetsbare functies. Uitgangspunt is
de juiste functie op de juiste plek. Water en bodem zijn (in het buitengebied) belangrijke ordenende principes. We willen naar
een meer natuurlijke inrichting van het watersysteem waarin we inzetten op het vasthouden van water (verbeteren
sponswerking bodem en/of waterretentie), of juist afvoer van water (wateroverlast voorkomen). We zetten in op het
vasthouden van water waar het valt.
We beschermen (toekomstige) drinkwaterbronnen en proberen zoet water zoveel mogelijk aan te vullen en zuinig hiermee om
te gaan. (trits: besparen, bewaren, beschermen).
Waar willen we dat bereiken?
Een deel van de Waal is Natura 2000 gebied. Dit Europese beleid schrijft voor dat de leefgebieden van de van belang zijnde
vogel- en habitatsoorten worden beschermd. Grote delen van de Maas en de Waal maken ook deel uit van de Gelders
Natuurnetwerk (GNN). De Maas heeft naast een natuurfunctie ook een recreatieve functie. De Waal heeft daarnaast ook
bedrijvigheid en een agrarische functie. De afgedamde Maas heeft een drinkwaterfunctie voor West Nederland.
Natuurgebied de Lieskampen is een belangrijk natuurgebied binnen de komgronden. De Capreton, een watergang met
belangrijke ecologische waarden, zorgt voor een ecologische oost-west verbinding. Een zone langs de Meidijk, inclusief de
wielen (=oude dijkdoorbraken) zorgt voor een ecologische noord-zuid verbinding .
In de kernen behouden en versterken we zoveel mogelijk de groen/blauwe gebieden en structuren. Ook tussen de kernen
zorgen we ervoor dat groene bufferzones de kernen van elkaar scheiden.
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1. Onze leefomgeving is zoveel mogelijk klimaatbestendig, groen, biodivers en natuurinclusief.
Hoe gaan we het bereiken?
We vinden een goede leefomgeving van essentieel belang en vragen alle betrokkenen vanuit hun eigen rol en mogelijkheden
een bijdrage te leveren aan een duurzame en klimaatbestendig Bommelerwaard. Bij elke opgave nemen we ruimtelijke
klimaatadaptatie mee. In alle ontwikkelingen onderbouwen we hoe ze bijdragen aan een klimaatbestendige leefomgeving.
Inwoners worden gestimuleerd de tuinen en erven natuurvriendelijker maken. Ook bedrijven worden gestimuleerd om hun
terreinen met meer groen en/of water in te richten. De gemeente stelt als voorwaarde dat bij toekomstige ontwikkelingen
groen, natuur en water integraal in de planvorming wordt meegenomen. Ook in bestaande woongebieden streeft de gemeente
naar natuurinclusiviteit. Het streven is om waterberging te realiseren aan de rand van de kernen (gemeente Maasdriel), dit
om te voorkomen dat wateroverlast in de kernen meteen wordt afgewenteld op het buitengebied en daar overlast veroorzaakt.
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1. Onze leefomgeving is zoveel mogelijk klimaatbestendig, groen, biodivers en natuurinclusief.
Actielijst
1. Uitvoeren van het Landschapsplan Bommelerwaard (2003). Dit plan beschrijft de landschappelijke kernkwaliteiten en
beleidsuitgangspunten op hoofdlijnen. Het landschapsplan geldt voor beide gemeenten. De uitvoering wordt per gemeente
afzonderlijk gedaan.
2. Opstellen van een nieuw uitvoeringsprogramma van het landschapsplan (Zaltbommel en Maasdriel) in samenwerking met
landschapsbeheer Gelderland. Landschaps- en biodiversiteitsprojecten zijn hieraan gekoppeld, gericht op particuliere
percelen en het buitengebied. Met dit nieuwe uitvoeringsprogramma wordt het landschapsplan verbreed met
natuurwaarden en biodiversiteit.
3. Integraal benaderen van de opgaven voor de grote rivieren via kaderstellend beleid. Gemeente is volgend in het beleid voor
waterveiligheid (trekkers zijn waterschap en Rijkswaterstaat). Gemeente Zaltbommel heeft zich uitgesproken tegen
dijkverlegging bij Brakel.
4. We stemmen ons waterbeleid af met het waterschap en werken gezamenlijk aan een robuust en duurzaam watersysteem.
We stemmen ruimtelijke ontwikkelingen af met het waterschap zodat ontwikkelingen waterneutraal ingericht kunnen
worden.
5. We werken aan capaciteit voor de opvang van water en voor vertraagde afvoer van water. Dat werken wij uit in het water- en
rioleringsplan. Met dit document geven wij invulling aan de zorgplichten voor hemelwater, grondwater en stedelijk afvalwater,
en stemmen af met het waterschap. We streven naar het zoveel mogelijk scheiden van de stromen afvalwater en regenwater.
6. We nemen deel van de Regionale Adaptie Strategie (RAS) voor de regio rivierenland. De RAS rivierenland geeft aan hoe de
regio op de korte en lange termijn bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering. De strategie wordt daarna concreet
gemaakt in een regionaal uitvoeringsprogramma. We werken nu aan concretisering in de lokale adaptatie strategie.
7. Uitvoering van Masterplan Maas en de 7 speerpunten met bijbehorende deelopgaven door de gemeente Maasdriel. Hierin
wordt integraal naar de wateropgaven gekeken o.a. naar de aanleg van nieuwe riviernatuur bij St. Andries en Piekenwaard
en versterken van de laatste restanten rivierwaarden bij Alem, Hedel, Well en Hoenzadriel.
8. We stimuleren het verminderen van de stikstofuitstoot op onze stikstofgevoelige natuurgebieden. Hoe is nader te bepalen.
9. We geven voorlichting (en delen kennis) over het belang om je voor te bereiden op de klimaatveranderingen en tips over hoe
je dat kan doen.
10. We stellen een ‘Richtlijn klimaatinclusief bouwen’ op. We onderbouwen bij ruimtelijke initiatieven hoe we klimaat hierin
meenemen.
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2. We willen onze landschappelijke en stedenbouwkundige kernkwaliteiten behouden en versterken.
.
Welke ontwikkelingen spelen er?
Door een toenemende ruimtevraag van verschillende sectoren , zoals duurzame energie, infrastructuur, woningbouw, agrarische
bedrijvigheid (tuinbouw) en recreatie, staat de landschappelijke kwaliteit op sommige plaatsen onder druk. Langs de A2 neemt
de maatschappelijke zorg om de verrommeling en verdozing toe. Ook in de kernen en de randen van de kernen liggen relatief
omvangrijke gebieden met een onduidelijke functie. Dit werkt verrommeling in de hand.
Waardevolle open gebieden, met name in de komgebieden, worden steeds kleiner door intensivering en schaalvergroting in de
landbouw, uitbreiding van woningbouw en bedrijventerreinen. Om gevoel van open ruimte te behouden moet zorgvuldig
worden omgegaan met deze waardevolle gebieden.
Wat willen we bereiken?
We streven naar het behoud en ontwikkeling van de landschappelijke en stedenbouwkundige kernkwaliteiten van de
Bommelerwaard. De unieke ligging als ‘eiland tussen de rivieren Maas en Waal’, met de opbouw van uiterwaarden, oeverwallen
met de daarop gevestigde kernen en (open) komgebieden vormen de basis voor deze identiteit (zie hiervoor de
Bommelerwaardenkaart en de beschrijvingen). We willen dat deze verschillende landschapstypen te herkennen zijn en
verrommeling en eenvormigheid, dat alles op elkaar lijkt, van de landschappen tegengaan (landschappelijke kernkwaliteiten
behouden).
We streven naar behoud van de eigen identiteit van de verschillende kernen. Juist door het verschil in identiteit kunnen de
kernen elkaar versterken. De ontstaansgeschiedenis, de cultuurhistorie, de groenstructuren maar ook de sociale opbouw van de
kernen dragen hieraan bij en moeten een belangrijke plek krijgen in de verdere ontwikkeling van de kernen (stedelijke
kernkwaliteiten behouden).
De agrarische, grondgebonden, sector vormt in de open kommen een belangrijke schakel in het onderhoud van het open
landschap. Nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied, in het bijzonder in de open kommen, waaronder (burger)woningen als
gevolg van functieverandering , moeten niet leiden tot belemmering van agrarische bedrijvigheid. In de gebieden rond de
kernen, en het ‘droge land’, zien wij meer ruimte voor verbreding van de functies met behoud van de landschappelijke waarden.
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2. We willen onze landschappelijke en stedenbouwkundige kernkwaliteiten behouden en versterken.
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2. We willen onze landschappelijke en stedenbouwkundige kernkwaliteiten behouden en versterken.
.
Kernen breiden waar mogelijk uit in de richting van het ‘droge land’ en niet in de richting van de ‘open kom’. We willen groene
buffers tussen de kernen en voorkomen dat kernen tegen elkaar aangroeien. We behouden de kleinschaligheid en groene
gebieden binnen onze kernen. Bij woningbouw wordt klimaatbestendigheid, landschappelijke inpassing en groene ruimte
integraal meegenomen.
Toekomstige initiatieven moeten bijdragen aan het behouden, versterken of ontwikkelen van de kernkwaliteiten en/of moeten
knelpunten wegnemen. Het landschap van de Bommelerwaard blijft hierdoor aantrekkelijk.
Waar willen we dat bereiken?
Op de Bommelerwaardenkaart en de beschrijvingen per deelgebied (zie hoofdstuk 4) wordt beschreven wat de belangrijkste
waarden zijn die we willen behouden en versterken.
Hoe gaan we het bereiken?
Toekomstige ontwikkelingen en initiatieven moeten de landschappelijke en stedenbouwkundige waarden per deelgebied
versterken. Draagt een ontwikkeling of een initiatief bij aan de te ontwikkelen waarde en/of lost het knelpunten op? We
inspireren initiatiefnemers en vragen om een goede onderbouwing aan te leveren hoe het initiatief bijdraagt aan (versterking
van) de landschappelijke en stedenbouwkundige waarden.
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2. We willen onze landschappelijke en stedenbouwkundige kernkwaliteiten behouden en versterken.
.
Actielijst
1. In ons Landschapsplan Bommelerwaard zijn per deelgebied de landschappelijke kernkwaliteiten beschreven, deze zetten we
in om de ruimtelijke kwaliteit te borgen en te versterken.
2. Doelen van behoud en versterking van de kernkwaliteiten van het landschap bereiken door inspiratieboek te maken met
heldere omschrijvingen voor initiatiefnemers (helder en concreet kader met kaartbeelden, kernkwaliteiten en folders voor
inwoners en ontwikkelaars).
3. We zetten het groenstructuurplan van Zaltbommel en de visie Groen en Bomen van Maasdriel in als toetsingskader voor de
inrichting van groen en omgevingsvergunningaanvragen.
4. We gebruiken in de gemeente Zaltbommel de Cultuurhistorische waardenkaart om initiatieven af te wegen.
5. We gebruiken de welstandsnota. Hierin worden gebiedskarakteristieken beschreven en hoe moet worden omgegaan met de
ontwikkeling van individuele panden.
6. We zetten ons in om de Nieuwe Hollandse waterlinie op de ‘UNESCO Werelderfgoed’-lijst te krijgen (zonder dat dit ten koste
gaat van ruimte voor noodzakelijke ontwikkelingen zoals woningbouw en verduurzaming) en de recreatieve en toeristische
potentie hiervan te benutten.
7. Waardevolle open gebieden worden zoveel mogelijk beschermd, inclusief de inundatiegebieden van de Nieuwe Hollandse
Waterlinie.
8. We zorgen voor het zoveel mogelijk vrijwaren of het gebruik van passende bebouwing bij de historische stads- en
dorpsgezichten (Zaltbommel, Heerewaarden, Nederhemert-Zuid, Gameren, deel van Rossum, deel van Hurwenen en Alem)
en schootsvelden/stadswallen (Zaltbommel).
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3. We zijn een CO2-neutrale gemeente en richten onze leefomgeving daarop in.
ZB: We streven een CO2-neutrale gemeente te zijn en richten onze leefomgeving daarop in.
Welke ontwikkelingen spelen er?
Voor het behoud van welzijn en welvaart van onze inwoners zijn het verminderen van klimaatverandering, aanpassen aan de
gevolgen van klimaatverandering, de energie- en warmtetransitie (gasloos) en een transitie naar een circulaire economie
randvoorwaarden.
Het nationale Klimaatakkoord bevat de algemene doelstelling om de CO₂ uitstoot in 2050 met minimaal 95% te reduceren en
met 49% in 2030 ten opzichte van 1990. Het Gelderse Energieakkoord (GEA), waar beide gemeenten zich bij aan heeft
gesloten, gaat nog een stapje verder en streeft al naar 55% minder CO₂ -uitstoot in 2030 en een klimaat neutrale provincie in
2050. De gemeenten zijn bezig met het opstellen (Maasdriel)/hebben opgesteld (Zaltbommel) van zon- en windbeleid.
Wat willen we bereiken?
In 2030 voldoen we aan het Gelders Energie Akkoord en in 2050 aan nationale klimaatakkoord. Daarbij richten we ons in de
eerste plaats op de energieopgave die nodig is voor de activiteiten in de Bommelerwaard zelf. Dat wil zeggen dat in 2050 de
energie die in de Bommelerwaard wordt verbruikt ook lokaal, duurzaam wordt opgewekt. Ook willen we in de toekomst af van
het gebruik van gas en onderzoeken we of warmtenetten (en gebruik van restwarmte) voor nieuwe en bestaande wijken
oplossingen bieden. We stimuleren elektrisch rijden door het aanleggen van een laadpalen-infrastructuur in de openbare
ruimte.
Duurzame energievoorzieningen zijn steeds meer zichtbaar in het landschap, zoals in de vorm van zonnevelden of windturbines
en moeten dus goed ingepast worden in het landschap. Voor zonne-energie worden eerst bestaande mogelijkheden benut, zoals
het plaatsen van zonnepanelen op daken en parkeerterreinen. Zonnevelden worden in de gemeente Zaltbommel in principe niet
op landbouwgronden geplaatst. In Maasdriel wordt voorgesteld om dit zeer beperkt toe te staan De reden daarvoor is dat de
gemeente landbouwgronden zoveel mogelijk beschikbaar wil houden voor de voedselproductie en er al een groot aantal andere
ruimteclaims op agrarische gronden liggen.
Binnen de gemeenten wordt ruimte geboden voor experimentele ontwikkelingen, zoals agrarische bedrijvigheid met
teeltondersteunende voorzieningen in combinatie met zonnepanelen. Een landschappelijke afweging vindt hierbij altijd plaats
(discussiepunt!)
Ook willen we Inzetten op andere energievormen, zoals geothermie.
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3. We zijn een CO2-neutrale gemeente en richten onze leefomgeving daarop in.
Waar willen we dit bereiken?
In de (ontwerp) visie zon- en wind Maasdriel, een ruimtelijk perspectief op duurzame energie en het zon- en windbeleid van de
gemeente Zaltbommel worden de kansrijke locaties voor windturbines en zonnevelden in beeld gebracht.
In de gemeente Zaltbommel is een energiekansenkaart opgesteld. Hierop wordt aangegeven welke locaties conform het zon- en
windbeleid in aanmerking komen voor m.n. windturbines, aangezien zonnevelden volgens dit beleid niet op landbouwgronden
mag plaatsvinden. Ook zijn er gebieden aangegeven die mogelijk zijn met extra voorwaarden. (de gebieden waar mogelijkheden
liggen zijn (op volgorde van voorkeur) in de buurt van grote infrastructuur, op en bij bedrijventerreinen, bij glastuinbouw, in de
uiterwaarden en in de komgronden)
De gemeente Maasdriel ziet een kansrijke zone langs de A2 en langs het spoor. Hier kunnen onder voorwaarden initiatieven
ontwikkeld worden.
In de zone langs de A2 evenals de N322 in de gemeente Zaltbommel wordt gezocht naar locaties voor het opwekken van
(grootschaligere vormen van) duurzame energie.
Bedrijfserven, (tijdelijk benutte) landbouwgrond en gronden die een geringe agrarische waarde hebben, bieden kansen voor
kleinschalige duurzame energievoorzieningen (ligt bij initiatiefnemer). Daarbij bieden wij agrarische bedrijven,
tuinbouwbedrijven en bedrijven op bedrijventerreinen de mogelijkheid om kleinschalige windturbines op het eigen erf te
realiseren. In Maasdriel biedt het bestemmingsplan buitengebied al mogelijkheden voor het plaatsen van kleine windturbines
tot 20 meter.
Hoe willen we dit bereiken?
We vinden het van belang dat alle betrokkenen vanuit hun eigen rol en mogelijkheden een bijdrage levert aan een duurzame en
energie neutrale Bommelerwaard. Dat gaat om energietransitie en het inspelen op klimaatveranderingen (klimaatadaptatie).
Onze bijdrage aan de energietransitie leggen we samen met onze regionale partners vast in een Regionale Energie Strategie
(RES).
Allereerst richten we ons op energiebesparende maatregelen, hierbij lichten we onze inwoners voor en stimuleren we
maatregelen, zoals het isoleren van huizen en het gebruik van LED verlichting. Daarnaast richten we ons op het opwekken van
duurzame energie.
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3. We zijn een CO2-neutrale gemeente en richten onze leefomgeving daarop in.
Bij nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen is een duurzame energie voorziening en duurzame bouw uitgangspunt. We
stimuleren zo veel mogelijk zonpanelen op daken. We spelen zo goed als mogelijk in op de effecten van klimaatverandering. Dit
doen wij door onze openbare ruimte klimaatbestendig en duurzaam in te richten door ruimte te geven aan groen en
waterberging bij nieuwe ontwikkelingen en indien mogelijk in bestaande woonwijken en door toepassing van duurzame
materialen en technieken (zonnepanelen, etc). We versterken het bewustzijn hiervan bij de inwoners en stimuleren om de eigen
woonomgeving klimaatbestendig in te richten. Tevens biedt de gemeente Zaltbommel ruimte aan particuliere initiateven voor
duurzame energievoorzieningen, via bijvoorbeeld energiecoöperaties.
De gemeente Zaltbommel faciliteert het (bieden planologische ruimte) voor realiseren van kleinschalige windturbines bij
agrarische bedrijven (incl. tuinbouw) en op bedrijventerreinen voor opwekken eigen duurzame energie.
Actielijst
1. We ondernemen actie om te voldoen aan het Klimaatakkoord in 2050 en het Gelders Energie Akkoord in 2030 door het
uitvoeren en verder uitwerken van de afspraken.
2. Met het programma duurzaamheid van Zaltbommel en Maasdriel geven wij uitvoering aan het halen van de
duurzaamheidsdoelstellingen.
3. Wij geven uitvoering aan het gemeentelijk zon- en windbeleid passend binnen de Regionale Energie Strategie (RES).
4. We stellen in 2021 een transitievisie warmte op, waarbij in hoofdlijnen wordt aangegeven hoe onze aanpak eruit ziet richting
een aardgasvrije gebouwde omgeving. Daarna gaan we aan de slag met wijkuitvoeringsplannen. We doen dit samen met
onder andere netwerkbeheerder, woningbouwcorporaties, de Energiekring (Zaltbommel) en inwoners. Daarnaast gaan we
ook met bedrijven (waaronder de glastuinbouw) bekijken hoe in de toekomst voorzien kan worden in de warmtevraag. In het
westelijk deel van de Bommelerwaard wordt bijvoorbeeld onderzocht of geothermie een oplossing kan zijn.
5. We stimuleren onze inwoners energiebesparende maatregelen te nemen via het energieloket.
6. We sluiten aan bij het opgestelde zon- en windbeleid van beide gemeenten.
7. We onderzoeken mogelijkheden (Zaltbommel) of geven ruimte aan (Maasdriel) voor dubbel grondgebruik. Duurzame
energieopwekking in combinatie met een andere functie, zodat het niet ten koste gaat van kostbare landbouwgrond. We
bieden ruimte aan experimentele initiatieven.
8. We ontwikkelen een visie op laadpalen-infrastructuur in de openbare ruimte
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4. In het buitengebied is agrarisch ondernemen, wonen, natuur, erfgoed en recreatie/toerisme in balans.
.
Welke ontwikkelingen spelen er?
Na decennia van focus op veilig en betaalbaar voedsel vraagt de maatschappij nu ook om verduurzaming, vergroening en
‘beleving’ (het kunnen zien/kopen) van onze voedselproductie en een eerlijke prijs voor de agrariër. Agrarische bedrijven spelen
een belangrijke rol in het beheren van het landschap. Veeteelt, tuinbouw, paddenstoelenteelt en fruitteelt zijn in het
rivierenlandschap al jaren lang aanwezig in het gebied. In de Bommelerwaard domineert nog altijd de melkveehouderij in de
komgronden en tuinbouw/paddenstoelenteelt op de oeverwallen. Voedselveiligheid en een gezonde leefomgeving vormen
daarbij belangrijke thema’s onder de bevolking in de Bommelerwaard. Mede hierdoor is er een toenemende onrust over
gezondheidsaspecten in combinatie met de intensieve veehouderij (geiten).
Door schaalvergroting en stoppende agrarische bedrijven komen agrarische bedrijfspanden vrij voor herbestemming. Dat leidt
vaak tot woon- en niet-agrarische bedrijfsfuncties in het buitengebied. Dit kan tot belemmeringen leiden bij de zittende
agrarische bedrijven.
De tuinbouw in de Bommelerwaard heeft behoefte aan ruimte voor schaalvergroting. Tegelijkertijd is er een afnemend draagvlak
van deze grootschalige tuinbouw (zie ook kernopgave 8).
Het buitengebied heeft ook meer en meer een belangrijke recreatieve functie. Mede als gevolg van de coronapandemie gaan
meer mensen fietsen en wandelen in het buitengebied. (zie kernopgave 7)
Wat willen we bereiken?
In ons buitengebied blijven we ruimte houden voor de ontwikkeling van de landbouw. De verschillende agrarische sectoren;
fruitteelt, grondgebonden veehouderij, glastuinbouw en champignonteelt, dragen bij aan de identiteit van de Bommelerwaard;
gezond voedsel, aansprekende sierteeltproducten en een beleefbaar landschap. Door schaalvergroting en stoppende agrarische
bedrijven komen agrarische bedrijfspanden vrij voor herbestemming. Met zorg wegen wij af of deze panden van bestemming
kunnen veranderen naar wonen, zorg, recreatie of kleinschalige niet-agrarische bedrijvigheid. Daarbij houden wij oog voor de
gevolgen van de omliggende agrarische bedrijven. De afweging is ook afhankelijk van de plek, ligt het bijvoorbeeld in aan de
rand van een kern, op het droge land of op de komgronden. We bieden agrarische bedrijven ook ruimte voor het ontplooien van
nevenactiviteiten, zoals activiteiten op het vlak van (verblijfs)recreatie, vooral in de gebieden rond de kernen en langs
verbindingen tussen toeristische hotspots. Glastuinbouw- en paddenstoelenbedrijven krijgen de ruimte voor ontwikkeling en
herstructurering in intensiveringsgebieden met aandacht voor landschappelijke inpassing, leefbaarheid en verkeer. Buiten de
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4. In het buitengebied is agrarisch ondernemen, wonen, natuur, erfgoed en recreatie/toerisme in balans.
.
intensiveringsgebieden is geen ruimte voor tuinbouwontwikkeling. Daar gaan wij ook zeer terughoudend om met het toestaan
van teeltondersteunende voorzieningen. Deze voorzieningen hebben te veel impact op het landschap. Wel onderzoeken we of er
ruimte is voor experimentele ontwikkelingen zoals een combinatie van teeltondersteunende voorzieningen en duurzame
energieopwekking. In Zaltbommel mogen grondgebonden agrarische bedrijven uitbreiden, maar alleen als dat milieutechnisch
mogelijk is (stikstof), samen gaat met een verduurzamingsslag, landschappelijk is ingepast en op andere plekken oude
bebouwing wordt gesaneerd. Een locatie van een stoppend agrarisch bedrijf zou beschikbaar moeten blijven voor bedrijven die
moeten verplaatsen van een minder geschikte locatie (bijvoorbeeld een locatie dicht bij de bebouwde kom).
In Maasdriel moeten agrarische bedrijven passen in de ‘Bommelerwaardse maat’. Dat betekent bescheiden
uitbreidingsmogelijkheden, waarbij bijvoorbeeld op andere plekken bebouwing wordt gesaneerd. Het gaat om bedrijven met
een lokale binding en korte toeleveringsketens.
Bedrijven maken zoveel mogelijk gebruik van lokale arbeidskrachten, waardoor ze een bijdrage leveren aan de lokale
werkgelegenheid.
Waar willen we dit bereiken?
Op het droge land zien wij ruimte voor een grotere verscheidenheid van functies, te weten landbouw, wonen, groen en
recreatie. Het accent op gebieden langs de Maas ligt nadrukkelijk op de recreatie.
De open kommen zijn meer gericht op de grondgebonden landbouw, natuur en extensieve recreatie. Bij agrarische bedrijven
zien wij ook meer ruimte voor wat intensievere vormen van (verblijfs)recreatie (als nevenactiviteit of functieverandering) zolang
dat geen hinder voor omgeving oplevert. In de open kommen gaan we daarnaast zeer terughoudend om met functieverandering
van agrarische functies naar woonfuncties om agrarische ontwikkeling niet te belemmeren.
In de intensiveringsgebieden staat de herstructurering van de tuinbouw centraal.
Hoe gaan we dit bereiken?
Aanvullend op wat al gebeurt, zoekt de agrarische sector nog meer de verbinding met de opgaven rondom landschap, natuur,
recreatie en water. In de agrovisie 2030 beschrijft de agrarische sector haar visie voor de toekomst. Wij zijn hierover met LTO en
ZLTO in gesprek. Daarnaast zetten wij het huidige beleid voort wat betreft functieverandering en teeltondersteunende
voorzieningen. Nieuwe initiatieven in het buitengebied (agrarisch, wonen of recreatie) worden afgewogen tegen de
landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten.
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4. In het buitengebied is agrarisch ondernemen, wonen, natuur, erfgoed en recreatie/toerisme in balans.
.
Actielijst
• We gebruiken het beleidskader hergebruik vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing in het buitengebied om een
zorgvuldige afweging te maken of vrijkomende voormalige agrarische bedrijfsgebouwen alternatieve mogelijkheden hebben,
zoals sloop en herbouw en/of functieverandering.
• We zetten het beleid op het gebied van teeltondersteunende voorzieningen voort.
• We maken een visie op de omschakeling van landbouw naar andere functies, niet alleen richting recreatie& toerisme
• We hebben een inpassingsplan tuinbouw, hierin wordt de concentratie van de glastuinbouw- en paddenstoelenbedrijven in
de daarvoor aangeduide intensiveringsgebieden geregeld met aandacht voor landschap en verkeer.
• We zijn in gesprek met de LTO en ZLTO over de Agrovisie 2030 (van LTO/ZLTO).
• In samenwerking met LTO/ZLTO en natuurorganisaties de mogelijkheden voor een meer natuur-inclusieve landbouw (agrariër
houdt rekening met natuur in en rond zijn bedrijf) onderzoeken
• Zie voor wonen, natuur, recreatie/toerisme en herstructurering tuinbouw de bijbehorende kernopgaven.
• (PM: erfgoed)
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5. We benutten de strategische ligging langs de A2 en het spoor.
.
ZB: We benutten de strategische ligging langs de A2 en het spoor, waarbij wij aansluiten bij de behoefte van lokale bedrijvigheid.
Welke ontwikkelingen spelen er?
De Bommelwaard is gesitueerd aan één van de belangrijkste vervoersassen in Nederland. De kennisas A2 Utrecht-Den BoschEindhoven. Door de gunstige ligging langs de A2 neemt de druk op de gronden erlangs toe. Grootschalige bedrijven, zoals
distributiecentra en andere logistieke bedrijvigheid, vestigen zich graag in deze zone op de bedrijventerreinen ten oosten van
Zaltbommel. Met de MIRT-verkenning A2 wordt onderzocht hoe de doorstroming in beide richtingen verbeterd kan worden,
waardoor de reistijd en de bereikbaarheid van het gebied betrouwbaarder wordt.
Ook vanuit het RES (regionale energiestrategie) wordt gekeken naar dit gebied voor de opwekking van duurzame energie en
vanuit Maasdriel ligt hier een reserve concentratiegebied voor glastuinbouw.
Wat willen we bereiken?
In de A2 zone zoeken wij naar een goede balans tussen de verdere uitbreiding van de bedrijvigheid, waarbij we ruimte
open/groen willen houden tussen de bedrijventerreinen van Hedel en Zaltbommel, opwekking van duurzame energie,
glastuinbouw, eventuele bovenlokale vraag van woningen en de landschappelijke kwaliteit, inclusief zicht op het open
komgebied, waarbij verdere ‘verdozing’ van het landschap wordt vermeden en zoveel mogelijk dubbel ruimtegebruik wordt
nagestreefd. Hierbij wordt ook gestreefd naar een verbetering van de verbinding met station Zaltbommel. Op de
bedrijventerreinen, langs de A2 maar ook op de andere, kleinere bedrijventerreinen in de Bommelerwaard, worden eisen
gesteld aan duurzame energieopwekking, bijvoorbeeld zonnepanelen op de daken van bedrijfsgebouwen, groen en
waterstructuren op de terreinen en landschappelijk ingepaste overgangen naar het landschap. Zwaardere stedenbouwkundige
randvoorwaarden worden gesteld aan bedrijven met een zichtlocatie langs de A2. Bedrijven die lokale werkgelegenheid met zich
meebrengt zien we graag vestigen op onze bedrijventerreinen. Mochten bedrijven gebruik maken van arbeidsmigranten moet bij
de vestiging al een plan zijn hoe deze worden gehuisvest.
Naast de meer (inter)nationaal georiënteerde bedrijvigheid langs de A2 is er uitbreidingsruimte voor de lokale bedrijven op de
bedrijventerreinen bij de verschillende kernen in de Bommelerwaard. De ruimte voor meer bovenlokale bedrijvigheid langs de
A2 mag niet ten koste van ruimte in dit gebied voor lokale ondernemers. Solitaire bedrijven in de kern en in het buitengebied
krijgen onder voorwaarden enige uitbreiding (o.a. de milieucategorie moet gelijk blijven), mede om de kernen leefbaar en
toekomstbestendig te houden. In andere situaties kunnen de bedrijven naar een bedrijventerrein verplaatsen.
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5. We benutten de strategische ligging langs de A2 en het spoor.
.
Waar willen we dit bereiken?
In een zone rondom de A2 zoeken wij naar ruimte voor bedrijvigheid, glastuinbouw, duurzame energieopwekking en mogelijk
bovenlokale vraag naar woningen in combinatie met natuur en landschap.
Hoe willen we dat bereiken
We werken een zone rondom de A2 uit in een gebiedsgericht programma in samenwerking met andere overheden (waaronder
buurgemeenten zoals Den Bosch) en ondernemers. In dit programma worden integrale afwegingen en kaders gemaakt ten
aanzien van het open landschap in de kommen, natuurontwikkeling, landbouw, eventuele woningbouw, energielandschap en
ruimte voor meer kleinschalige bedrijvigheid en tevens lokale ondernemers.
Actielijst
• We gebruiken het RPW, Regionaal Programma Werklocaties om
• Bestaande werklocaties toekomst bestendig te maken
• De programmering van nieuwe werklocaties te maken
• Focus op kennisintensieve en innovatieve bedrijvigheid langs de A2 te krijgen, zonder dat dit ten koste gaat voor lokale
ondernemers
• Geen toevoegingen van XXL locaties langs de A2 te krijgen
• Andere bedrijfslocaties bij de kernen te benutten voor lokale bedrijven
• Kwaliteitsniveau van bedrijventerreinen te verbeteren
• We hebben het afsprakenkader Regionale Samenwerking Bedrijventerreinen om met partijen samen te werken op het thema
bedrijventerreinen om zo de economische ontwikkeling en de groei en het behoud van de werkgelegenheid in Rivierenland
optimaal te faciliteren.
• Opzetten en uitwerken van een programma A2 zone
• Kaders stellen o.a. op het gebied van duurzaamheid, landschappelijke inpassing en werkgelegenheid bij nieuwe bedrijven
(minimaal alle daken geschikt maken voor zonnepanelen)
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6. We stimuleren voornamelijk duurzame vormen van mobiliteit, waaronder fietsverkeer en elektrisch vervoer.
.
ZB: We stimuleren voornamelijk duurzame vormen van mobiliteit, waaronder OV, voet- en fietsverkeer en elektrisch vervoer.
Welke ontwikkelingen spelen er?
De behoefte aan mobiliteit neemt al decennialang toe en de verwachting is dat deze groei ook in de toekomst doorzet. Dat komt
onder meer door economische groei, toenemende woon-werk-afstanden, toenemende pakketdiensten en groei van het aantal
inwoners in de gemeenten. De verbreding van de A2 en betere bereikbaarheid trekt ook weer meer mobiliteit aan.
Daartegenover staat dat thuiswerken en thuisstuderen, dat door de coronapandemie een vlucht genomen heeft, mogelijk voor
een afname van de mobiliteit zorgt.
De toenemende populariteit van “delen” zorgt ervoor dat er mogelijk in de toekomst minder ruimte nodig is voor het parkeren
van auto’s. Deelmobiliteit kan ertoe leiden dat reizigers bewust andere manieren kiezen voor hun reis dan alleen de auto. Op dit
moment zien we in de Bommelerwaard echter nog geen afvlakking van het autobezit (het autobezit in de Bommelerwaard ligt
ruim boven het landelijk gemiddelde).
Technologische ontwikkelingen kunnen bijdragen aan betere benutting van bestaande infrastructuur Deze ontwikkelingen
kunnen een impuls geven aan het behalen van doelstellingen op het gebied van de energietransitie en aan het opvangen en
faciliteren van de groeiende mobiliteit.
Mede dankzij de e-bike is “op fietsafstand” een groter gebied geworden. Forenzen voor werk en studie kunnen door de e-bike
worden verleid om niet meer met de auto naar hun werk te rijden. Zo is er een snelfietsroute aangelegd van Den Bosch naar
Zaltbommel.
Wat willen we bereiken?
Een goede en veilige bereikbaarheid is van essentieel belang. We zetten daarom in op een optimaal bereikbare gemeente,
waarbij we energiebewuste keuzes makkelijker willen maken, bijvoorbeeld door snelfietsroutes. Ook zorgen we voor goede
autoverbindingen en parkeergelegenheden. De openbare ruimte richten we zo in dat deze toegankelijk en verkeersveilig is voor
iedereen.
De dijken behoeven extra aandacht i.v.m. verkeersveiligheid. Ook behoeft de snelle toename van het aantal elektrische fietsen
en speedpedelecs – in combinatie met een toename van het aantal toeristen – extra aandacht, m.n. op het gebied van
verkeersveiligheid. We zorgen voor een goede laadinfrastructuur voor zowel fietsers als elektrische auto’s, ook op recreatieve
routes.
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.
Waar willen we dat bereiken?
Geldt voor hele Bommelerwaard.
Specifieke verkeersopgaven zijn de aanleg van een zuidelijke ontsluitingsroute in Kerkdriel en de realisatie van twee
aansluitingen op de N322 bij Nieuwaal en Brakel (voor afwikkeling van (vracht)verkeer vanuit de
tuinbouwintensiveringsgebieden)
Hoe willen we dat bereiken?
De aanleg van infrastructuur is vooral een zaak van overheden. We vertalen landelijk en provinciaal beleid op het gebied van
verkeersveiligheid naar de lokale situatie. Verkeersveiligheid kent behalve een fysieke component ook een gedragscomponent.
Met het veilig inrichten van wegen volgens de categoriseringsprincipes van Duurzaam Veilig, zoals ook opgenomen in de GVVPs
van beide gemeenten, bereiken we een verbetering van de verkeersveiligheid vanuit de vormgeving van de infrastructuur. Tevens
zetten we in op verkeerseducatie om met diverse gedragsbewustwordingsprojecten en – campagnes diverse doelgroepen te
stimuleren en te leren zich (nog) verkeersveiliger te gedragen. Dit wordt mede geïnitieerd door de provincie Gelderland, zoals de
educatieprojecten op basisscholen.
Actielijst
• Bevorderen mobiliteit, verkeersveiligheid en leefbaarheid door de uitvoering van de gemeentelijke verkeers- en
vervoerplannen (GVVP’s) van Maasdriel en Zaltbommel
• Verbeteren en uitbreiden van de fietsnetwerken over de grenzen heen, waar aan wordt gewerkt in de regio via de regionale
Fietsambitie Rivierenland.
• Verbeteren verkeersveiligheid en uitbreiden /verbeteren netwerk van fietsroutes in het masterplan Fietspaden van
Zaltbommel en de visie fietsbeleid van Maasdriel
• Zowel lokaal als via de provincie: het blijven faciliteren en ondersteunen van activiteiten van derden gericht op
verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding.
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7. Onze toeristische hotspots en recreatieve sector zijn aantrekkelijk en toegankelijk en
maken gebruik van kwaliteiten van de Bommelerwaard.
ZB: Onze toeristische hotspots en recreatieve sector zijn aantrekkelijk en toegankelijk, onderling met elkaar verbonden en maken
gebruik van kwaliteiten van de Bommelerwaard (zoals rust).
Welke ontwikkelingen spelen er?
• Er is meer vrije tijd. Verder is er een toenemende vraag naar kwaliteit. Het aanbod moet matchen met de doelgroep.
Toevoegen van beleving is van belang (bv recreatiegebied Zandmeren & binnenstad Zaltbommel; de recreant komt pas, als er
ook iets te doen is).
• Toenemend belang van digitalisering en marketing. Hoe vinden mensen het gebied? Is er voldoende aanbod online? Hoe
stimuleren we herhaalbezoek?.
• De Regio Rivierenland heeft de ambitie om te groeien op recreatief gebied. (zie ruimtelijke strategische visie regio
Rivierenland)
• Maasdriel kiest met het Masterplan Maas nadrukkelijk voor een transformatie naar een gemeente waar natuur en toerisme
de basis vormt voor haar toekomst.
• De Bommelerwaard streeft met name naar een kwalitatieve toename van het boekbaar aanbod met betrekking tot dag &
verblijfsrecreatie.
• Het toerisme gaat transformeren van economisch speerpunt naar een breder speerpunt waar balans met de leefomgeving en
waardevol toerisme centraal staat.
Wat willen we bereiken?
Het toerisme in de Bommelerwaard heeft een prachtige basis (zie de Bommelerwaarden met beschrijvingen (hoofdstuk 4)).
Maar een mooie fysieke omgeving alleen is voor de hedendaagse recreant niet meer voldoende. De toerist is namelijk op zoek
naar beleving. Er moet wat te doen zijn. Het ontbreekt in de Bommelerwaard nu nog aan voldoende boekbaar aanbod in dag- en
verblijfsrecreatie;
• Met het ontbreken van voldoende aanbod in dagrecreatie bedoelen we, bijvoorbeeld, het ontbreken van een champignon
experience, een escape room, een thema fietsroute zoals de grand crux in de Betuwe, een streekproductenmarkt in de
binnenstad van Zaltbommel en de kern Kerkdriel, een locatie waar Bommelerwaardse streekproducten fysiek en online
verkocht worden, etc.
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maken gebruik van kwaliteiten van de Bommelerwaard.
• Met het ontbreken van voldoende aanbod in dagrecreatie is er ook in het bijzonder aandacht voor onze kernen Hedel,
Ammerzoden, Kerkdriel en Zaltbommel. Het voorzieningenniveau kan met de komst van extra toeristen in stand worden
gehouden en of verbeterd. Steeds meer mensen shoppen namelijk digitaal en komen alleen naar het centrum voor een snelle
boodschap. Door het toevoegen van beleving, diverser aanbod en het verbeteren van het fysieke kwaliteitsniveau willen we
inwoners en toeristen langer vasthouden in onze centra.
• Met het ontbreken van voldoende verblijfsaanbod in de Bommelerwaard bedoelen we dat we zien dat er behoefte is aan
extra verblijfsaanbod. In Maasdriel zien we dat de campings/resorts een kwaliteitsimpuls krijgen wat goed nieuws is, maar dat
in Zaltbommel er een aantal B&B’s zijn gestopt en één camping wordt omgevormd voor het huisvesten van arbeidsmigranten.
Er is in het bijzonder behoefte aan extra camperplaatsen, kwalitatieve B&B’s en boetiekhotels.
Er is in de Bommelerwaard nog volop ruimte voor meer recreanten en toeristen. We willen dus nieuwe bezoekers trekken,
herhaal-bezoek stimuleren, meer boekbaar aanbod realiseren in dag- en verblijfsrecreatie en de bezoekers langer in het gebied
houden. Hierbij staat centraal dat de recreatieve- en toeristische ontwikkeling passen bij de Bommelerwaarden en daaraan
bijdragen. Naast het ontwikkelen van recreatieve plekken willen we ervoor zorgen dat deze op een aantrekkelijke manier aan
elkaar verbonden worden door (recreatieve)routes.
Waar willen we dat bereiken?
We willen recreatieve mogelijkheden op het gebied van
• water, zoals Maas- en Waaltoerisme,
• cultuur, zoals de historische kernen, de kastelen en forten en de Nieuwe Hollandse Waterlinie en
• de levendigheid van de centra Hedel, Ammerzoden, Kerkdriel en Zaltbommel
• agro/food, zoals bijvoorbeeld een champignon experience verder versterken.
Tevens willen we de routestructuren verbeteren vanuit de kernen, maar ook de (regionale) fietsroutes, inclusief de verbinding
met de andere kanten van de rivieren.
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7. Onze toeristische hotspots en recreatieve sector zijn aantrekkelijk en toegankelijk en
maken gebruik van kwaliteiten van de Bommelerwaard.
Hoe willen we dat bereiken?
De Bommelerwaard is een sterk merk en beschikt over een veelzijdig toeristisch/recreatief product. Samen met onze partners,
inwoners en ondernemers willen wij dit merk versterken en promoten. Enerzijds door het toevoegen van het aantal boekbaar
aanbod op dag-en verblijfsrecreatie. Anderzijds door actief te promoten.
Actielijst
• Via Waalzinnig (en/of beleefbommelerwaard) uitvoering geven aan de streekmarketing
• Uitdragen van de visie actieplan verleiding (Zaltbommel), met als doel het aantal arbeidsplaatsen in de recreatieve &
toeristische sector te verdubbelen.
• Uitdragen van de visie recreatie en toerisme (Zaltbommel en Maasdriel) met als doel identiteit en aanbod van de
Bommelerwaard versterken.
• Versterking identiteit en toename mogelijkheden van de Bommelerwaard.
• Ontwikkeling aantrekkelijke en gevarieerde routenetwerken.
• Ontwikkeling vitale verblijfsrecreatie.
• Herkenbare marketing en promotie.
• Goede presentatie van de parels van de Bommelerwaard.
• Versterken aantrekkingskracht binnenstad Zaltbommel.
• Focus op Maasoevers (waterrecreatie, hoogwaardige recreatie). Masterplan Maas vormt het toetsingskader voor alle plannen
in het gebied.
• Vitaliseren platteland (koppelen agribusiness met toerisme en focussen op kansen)
• Ontwikkeling leisure centrum Zaltbommel
• Vitaliseren en toe laten nemen verblijfsrecreatie (camperplaatsen, B&B’s, campings, hotels)
• Verplaatsing zandoverslagbedrijven van Zandmeren naar alternatieve locatie
• Ontwikkel het aanbod Maasdriel (boekbaar aanbod bij de Zandmeren, Kasteel Ammersoyen, Fort sint Andries, Maas)
• Ontwikkel het aanbod Zaltbommel ( boekbaar aanbod bij Slot Loevestein & Munnikenland, Waalzinnig Zaltbommel,
Neswaarden, Vestingdriehoek)
• Routenetwerken uitbreiden (wandelen, fietsen, varen: vb toevoegen bloesem fietsroute)
• Uitvoering geven aan de streekmarketing (beleefbommelerwaard)
• (PM: cultuur)
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8. Heroriëntatie herstructurering tuinbouw.
-Daar waar gesproken wordt over tuinbouw, wordt glastuinbouw en paddenstoelenteelt bedoeltWelke ontwikkelingen spelen er?
• Blijvende behoefte van tuinbouwsector aan schaalvergroting en uitbreiding.
• Afname maatschappelijk draagvlak voor grootschalige tuinbouwontwikkeling door de grote complexen in het buitengebied.
• De omschakeling naar kleinfruit leidt tot grotere arbeidsbehoefte (continu, maar met name pieken in oogststijd)
• Er komen steeds meer arbeidsmigranten naar de Bommelerwaard, waardoor een grotere behoefte is aan (tijdelijke)
migrantenhuisvesting
• De tuinbouwsector heeft een grote opgave op het vlak van verduurzaming (duurzame energie, CO2, water/riolering).
• De overheden (gemeenten, provincie, waterschap) werken samen binnen een gemeenschappelijke regeling PHTB .
Wat willen we bereiken?
De tuinbouw is een belangrijk onderdeel van de identiteit van de Bommelerwaard. De vitale Paddenstoelen- en
glastuinbouwbedrijven hebben landelijke betekenis. De verwachting is dat in 2030 twintig champignonbedrijven in de gemeente
Maasdriel samen 35% van het NL aanbod in verse plukchampignons, andere paddenstoelen en conserven/diepvries
champignons produceren. Door deze goed lopende sector is er ook veel toeleverende en dienstverlenende bedrijvigheid in de
Bommelerwaard aan de sector verbonden. Dat laatste geldt ook voor de glastuinbouw. De glastuinbouw in Zaltbommel
kenmerkt zich door sierteelt, zachtfruit en eveneens groente.
De tuinbouw willen we verder uitbouwen in de intensiveringsgebieden met landschappelijke inpassing, groen, een goede
infrastructuur (verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid), water, recreatieve routes en duurzame energieopwekking. In de
extensiveringsgebieden staan we ontwikkeling en nieuw-vestiging niet toe. In Maasdriel ligt de nadruk op de
paddenstoelbedrijven en in Zaltbommel op de sierteeltbloemen- en zachtfruitkwekerijen.
In de tuinbouw werken veel arbeidsmigranten. De tuinders moeten deze mensen gedegen en verantwoord huisvesten, waarbij
geen belemmeringen mogen ontstaan voor omliggende (agrarische) bedrijven. De gemeente Zaltbommel en Maasdriel streven
naar om het beleid voor de huisvesting van de arbeidsmigranten in de Bommelerwaard zo uniform mogelijk te maken (zie
kernopgave 4).
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8. Heroriëntatie herstructurering tuinbouw.
Waar willen we dat bereiken? (wat moet er op de visiekaart?)
De tuinbouw krijgt de ruimte binnen de intensiveringsgebieden.
In de extensiveringsgebieden en het buitengebied willen we tuinbouw niet verder ontwikkelen en geen nieuw-vestiging
toestaan.
Hoe willen we dit bereiken?
Wij evalueren het tuinbouwbeleid en de samenwerking tussen de vier overheden op het vlak van de herstructurering. De
overheden zijn van plan de gemeenschappelijke regeling PHTB te beëindigen. In dat kader bekijken de overheden in hoeverre zij
hun samenwerking in andere vorm willen voortzetten.
We willen het beleid wat betreft de intensiverings- en extensiveringsgebieden evalueren en bekijken hoe dit effectiever kan
worden ingezet. Ook wordt onderzocht of het samenwerkingsverband in het projectbureau herstructurering tuinbouw
Bommelerwaard op een andere manier effectiever kan worden ingezet.
Duurzaamheid als economische kans; glastuinbouw als marktleider in duurzame oplossing
Actielijst
• Uitvoering geven aan inpassingsplan tuinbouw Bommelerwaard
• Uitvoering geven een aan de acties voortkomende uit de evaluatie van de GR PHTB
• Beëindiging Gemeenschappelijke Regeling Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard
• Bekijken eventuele alternatieve samenwerkingsvorm
• in gesprek met sector over de toekomst van de tuinbouw binnen de intensiveringsgebieden
• in gesprek met de sector over verduurzaming van de tuinbouw
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9. We hebben kwalitatief goede woningen voor alle doelgroepen in een goed woonklimaat.
Advies: kernopgave 9 en 12 samenvoegen, omdat er overlap zit tussen deze kernopgaven. Daarmee worden de kernopgaven
overzichtelijker.
Welke ontwikkelingen spelen er?
De regio Rivierenland is centraal gelegen in Nederland en kent goede verbindingen met de rest van het land. Hierdoor heeft de regio
een aantrekkingskracht op woningzoekenden vanuit verschillende omliggende steden. Hoewel de regio zelf geen grote steden binnen
haar grenzen heeft, valt ze wel degelijk in de invloedsfeer van verschillende stedelijke gebieden. Dit zien we terug in verhuisstromen en
ontwikkelingen op de woningmarkt.
De regio Rivierenland is niet alleen aantrekkelijk vanwege de gunstige ligging en goede ontsluiting. We hebben een grote afwisseling
aan woonmilieus met veel groen, ruimte en een relatief betaalbare woningvoorraad ten opzichte van omliggende steden als Utrecht,
Den Bosch en Nijmegen. Dat is een kwaliteit, maar zorgt ook voor een toenemende druk op de woningmarkt vanuit die gebieden. Dat
ervaren wij ook binnen de Bommelerwaard.
De woningmarkt in de gemeenten en kernen van de Bommelerwaard staat onder druk, net als elders in Nederland. Dat zien we
bijvoorbeeld terug in de sociale huursector: het aantal woningzoekenden stijgt, het aantal woningen dat vrijkomt voor nieuwe verhuur
loopt terug. Ook stijgen de wacht-/zoektijden en het gemiddeld aantal reacties. Er zijn wel verschillen binnen de Bommelerwaard. Zo
zien we dat de markt in de stad Zaltbommel veel meer gespannen is dan in de dorpen. In de dorpen van Maasdriel is de markt voor
sociale huurwoningen meer evenwichtig, maar ook daar lopen wachttijden wat op. In de koopmarkt is tevens sprake van krapte. Dat
zien we onder andere terug in de prijsstijgingen in de afgelopen jaren: jaarlijks 5-8%. Voor de komende jaren voorzien we een verdere
groei van de woningbehoefte. De groei is in de grotere kernen Zaltbommel, Kerkdriel, Hedel, Ammerzoden en Brakel wat forser dan in
de kleine kernen.
Op basis van het woningbehoefteonderzoek Bommelerwaard 2018 kan gesteld worden dat in Maasdriel behoefte is aan huur- en
koopwoningen. In de huur zien we behoefte aan zowel eengezinswoningen als appartementen. Ook is er behoefte aan vrije sector
huurwoningen in het middensegment. Koopwoningen zijn voor middeninkomens niet bereikbaar en zij komen vanwege hun inkomen
niet in aanmerking voor sociale huurwoningen. In de koopsector is er volgens het behoefteonderzoek behoefte aan goedkope koop tot
€ 200.000 (prijspeil 2018).. Daarnaast gaan de woonwensen uit naar middelduur tot duur. In Maasdriel ligt het accent wat meer op
dure koopwoningen dan in Zaltbommel.
In Zaltbommel zien we eenzelfde beeld voor de sociale huursector en huur in de vrije sector. In de koop ligt het accent wat meer op
woningen tussen € 170.000 en € 350.000, waaronder forse vraag onder € 200.000. Er is meer vraag naar rij-/hoekwoningen dan in
Maasdriel. De behoefte die uit het woningmarktonderzoek van 2018 blijkt, is nog steeds aan de orde. Maar de prijsontwikkeling van
nieuwe en bestaande koopwoningen zorgt ervoor dat veel woningen onbetaalbaar zijn voor mensen met lage en middeninkomens.
Ook is er een toenemende behoefte aan huisvesting voor arbeidsmigranten.

Omgevingsvisie Bommelerwaard - Concept

54

9. We hebben kwalitatief goede woningen voor alle doelgroepen in een goed woonklimaat.
Wat willen we bereiken?

Wij vinden het van belang dat we in de Bommelerwaard de kernwaarden en identiteit van onze gemeenten en kernen in stand houden. We blijven een
aantrekkelijk gebied om in te wonen, te werken en te recreëren, door juist te profiteren van de ligging tussen stedelijke gebieden én de landschappelijke
waarden van de Bommelerwaard. Binnen die dynamische regionale context zien wij onze woonkernen als een ‘beschermde en aangename omgeving’, waar
het leven nog dorps is en van waaruit stedelijke voorzieningen goed bereikbaar zijn. En waar de grotere kernen en de stad Zaltbommel een aantrekkelijk
voorzieningenniveau bieden. Dat is de kwaliteit die wij onze inwoners en de regio te bieden hebben, als onderdeel van een veelkleurig palet aan woon- en
leefmilieus in onze regio. Die kwaliteit willen we bewaren. Dat betekent dat we een goede balans willen vinden tussen het bieden van perspectief voor onze
inwoners én het voorzien in de behoefte uit het om ons heen liggende stedelijk gebied: groei, conform de meest recente inzichten. Daarbij willen wij
perspectief bieden op voldoende goede woningen voor onze huidige en toekomstige inwoners. Woningen die toekomstbestendig zijn, zowel met het oog op
de energietransitie, leefbaarheid als de veranderingen in de bevolkingssamenstelling. Meer variatie in verschijningsvorm en prijsklasse, bereikbaar voor jong
en oud, arm en rijk. En voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Maar ook in de toekomst passend bij onze kernwaarden. En dat is een
blijvende zoektocht: de juiste balans vinden tussen voldoende woningen en behoud en verbetering van de kwaliteit van onze wijken en kernen.
Wij pakken hierin als gemeenten een proactieve, regisserende rol, in nauwe samenwerking met de Corporaties. Dat betekent dat we open staan voor ideeën
en initiatieven, binnen de visie die wij op onze toekomst hebben. Die bestaat uit een zo duidelijk mogelijke stip op de horizon en een flexibele weg naar die
toekomst. Daarbij luisteren wij naar onze partners en inwoners en geven wij ruimte aan passende plannen en ideeën. Dat kunnen we beslist niet alleen, daar
hebben wij onze stakeholders en inwoners hard bij nodig! We hebben ze daarom betrokken bij het opstellen van deze Woonvisie en betrekken hen ook bij de
uitvoering ervan.
We willen dat er voldoende passende woningen beschikbaar zijn voor onze woningzoekenden. Hiervoor is het nodig om woningen te bouwen, in de juiste
soort, voor de juiste prijs en op de juiste plek. Ook kijken we naar het bestaande gebouwde vastgoed in de Bommelerwaard. Er zijn kansen om bestaande
gebouwen te gebruiken voor woningen, gebieden om te transformeren naar woongebieden en om bestaande woningen om te zetten naar een nu gewenste
vorm. Bestaande nieuwbouwprojecten worden ontwikkeld en afgerond. Bij nieuwe projecten zoeken we aansluiting bij bestaande woningbouwlocaties.
Hierbij wordt ook toegezien op een groene en duurzame leefomgeving. Nieuwe woningen zijn altijd CO2/energieneutraal. We streven naar verplaatsing van
hinderlijke bedrijven uit de kernen naar bedrijventerreinen.
Elke kern heeft zijn eigen identiteit. De nieuwbouw sluit dan ook aan op de woningbehoefte en autonome bevolkingsgroei van de kern. De nieuwbouw zorgt
voor de realisatie van verschillende woningtypen en prijsklassen en geeft hiermee de huidige inwoners de mogelijkheid om binnen de gemeente invulling te
geven aan hun veranderde woonwens. Een goed woonklimaat in de kernen bestaat ook uit het hebben van mogelijkheden tot ontmoeting, sporten en
spelen. We zetten in op ruimte voor ontplooiing en ondernemerschap. De dorpen en stad hebben een rijk verenigingsleven.
Arbeidsmigranten zijn van groot economisch belang met name voor agrariërs en (delen van) het bedrijfsleven. Beide gemeenten streven daarom naar goede
huisvesting van arbeidsmigranten en wil, mede uit dat oogpunt, streng optreden tegen illegale en ondeugdelijke huisvesting van arbeidsmigranten. Daarnaast
wil Maasdriel ongewenste concentratie van huisvesting van arbeidsmigranten in een straat of wijk voorkomen. Zaltbommel heeft een nadrukkelijke voorkeur
voor het huisvesten van arbeidsmigranten bij werkgevers (bijv. tuinders) of in woningen in het buitengebied (verkamering). Zaltbommel wil geen verkamering
in kernen en meer geconcentreerde huisvesting beperkt per kern (max 150 personen incl. 10% spoedzoekers en zoveel mogelijk nabij werkomgeving).
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9. We hebben kwalitatief goede woningen voor alle doelgroepen in een goed woonklimaat.

Waar willen we dit bereiken?

We zien dat de grotere kernen van de Bommelerwaard, Zaltbommel, Kerkdriel, Hedel, Ammerzoden, Brakel, Aalst en Nederhemert een
constante en aanzienlijke behoefte aan woningen houden. We verwachten daarnaast dat kernen met een goed voorzieningenniveau en de
kernen met een goede verbinding met de A2 een aantrekkingskracht hebben dat zich in een hogere woningbehoefte vertaalt. Daar staat
tegenover dat veel kleinere kernen een grotere natuurlijke groei hebben en meer gericht zijn de op eigen bevolkingsgroei.
Open gebieden houden we zoveel mogelijk open om de woonkwaliteiten te borgen. We zoeken daarbij naar de balans met het vinden van
geschikte woningbouwlocaties voor het versnellen van de woningbouwproductie. Nieuwbouw sluit aan op bestaande bebouwing. De open
kom komt pas als laatste in beeld.

Hoe gaan we dit bereiken?

Met onze acties en beleid richten wij ons op het scheppen van voorwaarden, zodat iedereen een kwalitatief goede woning in een goed
woonklimaat kan bewonen. Bij initiatieven van ondernemers, inwoners en gemeente wordt rekening gehouden met de Bommelerwaarden
(PM: nader toelichten). Iedereen wordt uitgenodigd om hieraan mee te werken en actief te zijn.
Aandachtspunten zijn meer aanbod van sociale huurwoningen en voldoende betaalbare huur- en koopwoningen voor starters,
doorstromers en ouderen. Daarnaast is aandacht nodig voor spoedzoekers en huisvesting arbeidsmigranten.
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9. We hebben kwalitatief goede woningen voor alle doelgroepen in een goed woonklimaat.

Actielijst:
1. We geven uitvoering aan opgaven uit de woonvisie Bommelerwaard (PM: checken op basis van nieuwe woonvisie).
• We sturen op de versnelde realisatie van woningen voor de komende 5 jaar: 1.000 woningen in de gemeente
Zaltbommel, 700 woningen in de gemeente Maasdriel;
• We sturen op een programma voor de langere termijn (> 5 jaar), zodat we een continuïteit van de woningproductie
kunnen waarborgen;
• Hierbij is adaptief programmeren een waardevol instrument. De systematiek werken we verder uit in samenwerking
met de regio.
2. Per kern brengen we het beoogde woningbouwprogramma (kwantitatief en kwalitatief) in beeld, uitgaande van een
verantwoorde groei van het woningaanbod. Niet alleen uitbreiding maar ook inbreiding met aandacht voor duurzaamheid
en levensloopbestendigheid.
3. Over de realisatie van sociale huurwoningen maken we prestatieafspraken met de corporaties. Om de opgave te realiseren,
zullen echter ook sociale huurwoningen op gronden van projectontwikkelaars gerealiseerd moeten worden. We gaan
daarover het gesprek aan met de marktpartijen en de corporaties. We willen daarbij tevens borgen dat de juiste sociale
huurwoningen worden gebouwd.
4. We zetten beleidsregels voor mantelzorgwoningen voort.
5. We ontwikkelen samen met de regio een visie op beschermd wonen en maatschappelijke- en verslaafdenopvang.
6. We voeren het beleid op incidentele particuliere woningbouw en kleine initiatieven voor woningbouw uit.
7. We maken afspraken over verduurzaming van de woningvoorraad en aardgasloos bouwen (met corporaties, ontwikkelaars
en initiatiefnemers).
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10. We hebben voldoende bereikbare zorg-, welzijns- en overige voorzieningen, voor alle kwetsbare inwoners van
onze gemeente.
ZB: We hebben voldoende bereikbare zorg-, welzijns- en overige voorzieningen, voor alle kwetsbare inwoners van onze
gemeente.
Advies: kernopgave 10 en 15 samenvoegen, omdat er overlap zit tussen deze kernopgaven. Daarmee worden de kernopgaven
overzichtelijker.
Welke ontwikkelingen spelen er?

Binnen het sociaal domein zien we landelijke ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de zorg in het kader van de Wmo en Jeugdwet en
de transformatieopgaven voor de komende jaren. Het betreft onder meer het sluiten van klinieken voor
langdurig verblijf en de verhuizing van mensen vanuit langdurig verblijf naar een beschermde woonvoorziening of eigen woning
(GGZ, gehandicapten- en ouderenzorg). Daarnaast gaat het over decentralisatie van budgetten voor beschermd wonen en
maatschappelijke opvang van centrumgemeenten naar gemeenten, arbeidsmatige dagbesteding en beschut werken. Tot slot vormt de
inzet op positieve gezondheid een belangrijke ontwikkeling.
Er wonen in de gemeente Zaltbommel en Maasdriel relatief veel jonge en weinig oudere mensen. Er is behoefte aan tijdelijke huisvesting
voor jongeren in de Bommelerwaard, waar jongeren kunnen leren zelfstandig te wonen.
Door toenemende vergrijzing en meer kwetsbare mensen in de verschillende wijken is er een toenemende vraag naar bereikbare zorg en
maatschappelijke voorzieningen. Mensen worden steeds ouder waardoor het aantal mensen dat meerdere ziekten (waaronder dementie)
tegelijkertijd heeft, toeneemt. Er is er meer behoefte aan thuiszorg en een blijvend beroep op mantelzorg.
Ook neemt de eenzaamheid toe, niet alleen onder ouderen. De eenzaamheid en sociale activiteiten binnen de gemeenten ligt in lijn met de
getallen van regio Rivierenland. Toch is het percentage ouderen dat zich matig tot zeer ernstig eenzaam voelt hoog (43%).Contact met
leeftijdgenoten, ook op oudere leeftijd, draagt bij aan hun geluk. Kinderen hebben niet altijd tijd om hun ouders te bezoeken, wonen ver
weg of hebben naast een drukke baan zorg voor hun gezin. Digitalisering bieden kansen voor zorg op afstand en het bestrijden van
eenzaamheid. Tegenwoordig worden internet en andere communicatiemiddelen steeds vaker ingezet in de strijd tegen eenzaamheid. De
andere zijde van digitalisering is dat het online winkelen gestaag toeneemt. Dat wordt versterkt door de coronacrisis. Dit concurreert
steeds meer met het fysieke winkelbestand en zet dit onder druk.
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10. We hebben voldoende bereikbare zorg-, welzijns- en overige voorzieningen, voor alle kwetsbare inwoners van
onze gemeente.
Wat willen wij bereiken?

We streven naar een krachtige en vitale participatiesamenleving waarin inwoners zelfbewust en, indien nodig, samen met maatschappelijke
organisaties en de gemeente regie voeren op het eigen bestaan. Wij zijn twee gemeenten met levendige dorpen en stad met inwoners die elkaar
helpen. We streven ernaar dat inwoners in staat worden gesteld deel te nemen aan activiteiten van hun keuze. Sociale contacten, een zinvolle
daginvulling, zingeving en gezondheid leiden tot een verhoogd welbevinden van de inwoner. De gemeenten zijn rijk aan organisaties, kerken,
instellingen, sportclubs en verenigingen. Zij hebben een belangrijke rol binnen de gemeenschap en leveren een enorme bijdrage aan het
welbevinden van inwoners. Dit maakt de Bommelerwaard sterk.
We streven naar een inclusieve samenleving, waarvoor we de sociale infrastructuur goed hebben ingericht. Met het oog op behoud en goede
toegankelijkheid van voorzieningen ondersteunen wij initiatieven voor verbreding van gebruik van voorzieningen en samenwerking tussen
functies. Er zijn welzijns- en zorgvoorzieningen in de directe woonomgeving, zoals voorzieningen die:
•het mensen mogelijk maakt om lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen. Ouderen in onze gemeenten geven zelf ook aan dit graag te willen,
ondanks dat ze toenemende lichamelijke beperkingen zullen ervaren. Zorg aan hen wordt meer buiten de muren van een zorginstelling
(extramuraal) geboden in plaats van binnen die muren (intramuraal), kortom: bij mensen thuis. Ook kan gedacht worden aan mantelzorgwoningen
of kangoeroewoning. Dat laatste is een combinatie van twee (zelfstandige) woningen of wooneenheden onder één dak. Een deel voor het gezin en
een deel voor de zorgbehoevende ouder.
•De gemeente ziet het als belangrijke taak om inwoners ervan bewust te maken dat ze langer zelfstandig thuis moeten wonen, en ze te wijzen op
mogelijkheden om tijdig woningaanpassingen of zorg thuis te organiseren of te financieren.
• ouders in staat stelt om kinderen gezond en veilig te laten opgroeien.
• ontmoeting en sociale samenhang van jeugd en jongeren faciliteren en bevorderen.
Eenzaamheid willen we tegengaan door het stimuleren van netwerken en contacten met leeftijdsgenoten. Dit kan gezondheidsproblemen en
fysieke klachten in sommige gevallen voorkomen. De gemeente draagt een steentje bij door initiatieven van inwoners te ondersteunen. Daarbij
denken we aan activiteiten voor alle leeftijdsgroepen: jongeren, volwassenen en ouderen. De gemeente kan ook faciliteren in de vorm van
ontmoetingsplekken (binnen en buiten).
Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat uitgaat van hun mogelijkheden, maar ook rekening houdt
met hun beperkingen. Kinderen gaan, als dat kan, naar het regulier onderwijs. Wij vinden “thuisnabij” onderwijs belangrijk en dan bij voorkeur in
het dorp, zodat de kinderen al van jongs af aan een plek hebben in de samenleving.
Dorpshuizen en binnen- en buitensportaccommodaties zijn belangrijke voorzieningen voor ontmoeting en de (sportieve) ontplooiing van onze
inwoners. De gemeente Maasdriel faciliteert (maximaal 200m² bvo) ontmoetingsruimte faciliteren binnen de kernen die op dit moment
beschikken over een dorpshuis- of dorpshuisfunctie. Het gaat hierbij om de volgende kernen Alem, Ammerzoden, Hedel, Heerewaarden,
Hurwenen, Kerkdriel, Rossum, Velddriel en Well.
Aanvullen met Zaltbommel.
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10. We hebben voldoende bereikbare zorg-, welzijns- en overige voorzieningen, voor alle kwetsbare inwoners van
onze gemeente.
Waar willen we dit bereiken? Wat staat op de visiekaart?

Dit geldt voor de hele Bommelerwaard. Binnen de kernen, maar ook in het buitengebied. Zorg- en welzijnsvoorzieningen zijn in de
kernen (PM: kernen benoemen) geconcentreerd en goed bereikbaar / toegankelijk. Kwetsbare mensen uit andere kernen maken ook
gebruik hiervan. Voor een goede spreiding van de dienstverlening over de gemeente wordt gedacht voor een zorg-adviesplein aan een
locatie west van de snelweg A2 en een locatie oost van de snelweg A2.
Het voorzieningenniveau van een kern moet aansluiten c.q. passen bij de schaal van een kern.

Hoe willen we dat bereiken?

Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente werken aan een Bommelerwaard waarin iedereen kan meedoen,
iedereen tot zijn recht komt en zijn talenten benut. Bij initiatieven wordt door de initiatiefnemers rekening gehouden met de
Bommelerwaardse Waarden (PM: verwijzing toevoegen). Iedereen wordt uitgenodigd om hieraan mee te werken en actief te zijn. Wat
inwoners zelf kunnen, doen zij zelf. De gemeente helpt inwoners die dat nodig hebben.
Eind 2019 is de Woonzorgvisie Bommelerwaard 2020-2024 door de gemeenteraden vastgesteld. Dit is vertaald in de Woonvisie 2021 –
2025. Uitgangspunt is dat de wensen en mogelijkheden van de inwoner centraal staan. Het gaat om een passende plek (woning) in de
samenleving met ondersteuning (zorg) die zo passend, dichtbij en licht mogelijk is. De mogelijke varianten van zorg moeten flexibel
geleverd kunnen worden. Vanuit de woonzorgvisie wordt jaarlijks een uitvoeringsagenda opgesteld. Daarin worden concrete projecten
benoemd en gemonitord.
Vergrijzing maakt het extra van belang om te investeren in preventieve voorzieningen waardoor ouderen zo lang mogelijk in goede
gezondheid zelfstandig kunnen leven. Hoe gezonder inwoners oud worden en hoe meer hulp zij uit hun omgeving kunnen krijgen, hoe
kleiner het beroep op duurdere voorzieningen. Dit vraagt enerzijds creativiteit in het ontwikkelen van hulp aan de aanbodkant bijvoorbeeld
op het gebied van wonen, anderzijds een gewijzigde houding in de gemeenschap dat het bieden van onderlinge hulp een absolute ‘must’ is.
De gemeente heeft vastgoed in bezit in de vorm van dorpshuizen en brede scholen en deze kunnen geschikt zijn of gemaakt worden als
locaties voor een zorg-adviesplein (Wmo, Jeugdwet, Participatiewet). Samenwerking tussen ketenpartners op dezelfde plek leidt
makkelijker tot meer maatwerk en innovatieve ideeën.

Omgevingsvisie Bommelerwaard - Concept

60

10. We hebben voldoende bereikbare zorg-, welzijns- en overige voorzieningen, voor alle kwetsbare inwoners van
onze gemeente.

Actielijst:
1. Het Koersdocument Krachtige kernen dragen we uit met als doel het vergroten van de leefbaarheid in de kernen in
Maasdriel en het gebiedsgericht werken in Zaltbommel.
2. We zetten in op voldoende ondersteuning zodat alle doelgroepen zich prettig voelen in alle kernen. In Zaltbommel hebben
we daarom een integrale benadering, gericht op de 6 O’s: Opvoeding, Ontwikkeling, Ontspanning, Ontmoeten,
Ondersteunen en Ontzorgen.
3. De zes pijlers waar we ons de komende jaren op richten zijn: jongerenhuisvesting, brede beweging tegen armoede,
zorgmijding en eigen bijdrage, laagdrempelige activiteiten, positieve gezondheid en samenredzaamheid.
4. We zorgen voor een ondersteuningsstructuur in de wijken voor kwetsbare inwoners met nieuwe specifieke voorzieningen
en (beschutte) ontmoetingsplekken.
5. We zetten in op het meer realiseren (buiten)voorzieningen voor jongeren.
6. We bevorderen de samenwerking die gericht is op versterking van de kwaliteit van zorg- en welzijnsvoorzieningen.
7. Vanuit onze verantwoordelijkheid voor zorg en ondersteuning zetten we in op preventieve voorzieningen.
8. Wij faciliteren alternatieve en innovatieve dienstverlening (bijvoorbeeld een bank zonder baliefunctie) als daarmee
voorzieningen in de kernen in stand kunnen blijven.

Omgevingsvisie Bommelerwaard - Concept

61

11. De centra van Zaltbommel, Kerkdriel, Hedel en Ammerzoden zijn toekomstbestendig en aantrekkelijk.
ZB: De centra Het centrum van Zaltbommel (en de winkelcentra in de overige kernen) en de centra van Kerkdriel, Hedel en
Ammerzoden zijn toekomstbestendig en aantrekkelijk.
Welke ontwikkelingen spelen er?

Binnen de regio Rivierenland is een sterke hiërarchische structuur aanwezig ten aanzien van de centrale winkelgebieden. Met centrale
winkelgebieden bedoelen we de binnensteden c.q. centrumgebieden in de verschillende gemeenten en kernen. Het centrum van Tiel staat aan de top
van de hiërarchie (met circa 34.000 m2 winkelvloeroppervlak (wvo). Hieronder staan de centrumgebieden van Zaltbommel (circa 12.000 m2 wvo),
Culemborg, Geldermalsen en Druten. Deze winkelgebieden hebben een bredere verzorgingsfunctie (boven-lokaal) en weten ook consumenten uit
nabijgelegen gemeenten aan te trekken. Ten aanzien van de bestaande hiërarchie in de centrale winkelgebieden zien we dat er relatief veel (zeer)
kleine winkelgebieden (< 1.500 m2 wvo) bestaan die mogelijk in de toekomst verder onder druk komen te staan als gevolg van afnemend draagvlak
en toenemende concurrentie in de detailhandel. Het is niet onwaarschijnlijk dat deze ‘onderkant’ in de toekomst zal verdwijnen. De toekomstige
vraag naar detailhandel is sterk afhankelijk van de ontwikkeling van het draagvlak c.q. het aantal inwoners.
De gemeenten in regio Rivierenland hebben te maken met belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de detailhandel die invloed hebben op het
functioneren van winkelgebieden. Het aantal webwinkels neemt toe, terwijl de omzet van de fysieke winkels daalt en de leegstand mede als gevolg
daarvan toeneemt. Het winkelvoorzieningenniveau komt hierdoor onder druk te staan, vooral in de kleine kernen.
Andere ontwikkelingen zijn schaalvergroting in supermarktenbranche, doe-het-zelf, sport-outdoor en tuincentra. Supermarkten zijn steeds
belangrijker als publiekstrekker voor winkelcentra. Zij zorgen voor grote bezoekersstromen (± 10.000 bezoekers per week) waar speciaalzaken van
kunnen profiteren. Het aantal supermarkten in kernen tot 2.000 inwoners is sterk afgenomen in de periode 2004-2012. Met de aanblijvende
schaalvergroting onder supermarkten is de verwachting dat deze ontwikkeling verder doorzet. Hierdoor ontstaan mogelijk wel kansen voor clustering.
Bedrijfsvoering van zelfstandige winkeliers/ondernemers zal in de toekomst verder onder druk komen te staan als gevolg van vergrijzing/opvolging,
internet en koopzondagen.
De leegstand in de regio is aanzienlijk lager dan de gemiddelde leegstand in Nederland. De gemiddelde leegstand is de afgelopen jaren wel gegroeid.
Oorzaken zijn het te veel aan winkels, de toename van de verkoop via internet en het feit dat voorheen goede concepten zijn achterhaald. Een straat
met meerdere panden die leeg staan oogt niet aantrekkelijk meer, waardoor consumenten wegblijven. Een vicieuze cirkel.
Gemeente Maasdriel bestaat uit elf kernen. Het is niet realistisch om te verwachten dat detailhandel in alle elf kernen aanwezig is en/of blijft. Dit is in
het verleden ook gebleken. Dit is waarom de gemeente voor concentratie van detailhandel heeft gekozen. Op deze manier blijft het centrumgebied
interessant voor gebruiker en aanbieder. Om dit ook zichtbaar te maken in de kernen zijn de afgelopen jaren de centrumplannen Hedel, Ammerzoden
en Kerkdriel gerealiseerd. (PM Zaltbommel)
De horeca & recreatiesector groeit weer, maar er zijn grote verschillen in regio's. Het groeiende aanbod van eetgelegenheden, logiesaccommodaties
en recreatiebedrijven en de toenemende concurrentie van aanbieders uit bijvoorbeeld de foodsector leidt tot blijvende prijsdruk en beperkte
omzetgroei. Om te excelleren zijn ligging, concept en ondernemerskwaliteiten van belang.
Effecten Corona PM.
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11. De centra van Zaltbommel, Kerkdriel, Hedel en Ammerzoden zijn toekomstbestendig en aantrekkelijk.

Wat willen we bereiken?
De kernen van Zaltbommel, Kerkdriel, Hedel en Ammerzoden hebben binnen de Bommelerwaard het grootste oppervlak aan
winkels en hebben daarmee een belangrijke functie. De centra hebben een aantrekkingskracht met een compact(er)
kernwinkelgebied, een aantrekkelijke uitstraling, beleving, service en gastvrijheid. We willen de centra levendig houden en
ontwikkelen, passend bij de eigen identiteit en de schaal van de kern. De centra zijn niet alleen aantrekkelijk voor de dagelijkse
boodschappen, maar ook voor vrijetijdsbesteding en vermaak, bijvoorbeeld in de vorm van culturele activiteiten.
In de gemeente Zaltbommel willen we de voorzieningen in een kern laten aansluiten c,q, passen bij de schaal van een kern: dus
dagelijkse voorzieningen in zoveel mogelijk kernen.
We willen leegstand tegengaan. Oplossingen zijn volgens experts te vinden in de samenwerking tussen vastgoedeigenaren,
winkeliers en gemeenten waarbij niet enkel naar het individueel belang wordt gekeken, maar waar het gezamenlijk belang
voorop staat.
Waar willen we dit bereiken? Wat staat op de visiekaart?
Zaltbommel, Kerkdriel, Ammerzoden en Hedel vormen centrale winkelgebieden met winkels, voorzieningen en andere
passende andere functies zoals horeca, met een functie voor de hele Bommelerwaard.
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11. De centra van Zaltbommel, Kerkdriel, Hedel en Ammerzoden zijn toekomstbestendig en aantrekkelijk.
Hoe gaan we dat bereiken?

Met onze acties en beleid maken we het mogelijk dat ondernemers ruimte vinden in de centra van Zaltbommel, Kerkdriel, Hedel en Ammerzoden
en overige winkelcentra in de kernen om bij te dragen aan het levendig maken van de centra. Dit kunnen winkels, horeca, hotels, culturele
activiteiten of andere activiteiten zijn (zoals stadswandelingen).
We zetten in op behoud van de huidige voorzieningen in de alle kernen.
OF: we zetten in op transformatie en vernieuwing van bestaande winkelgebieden. Winkelgebieden met weinig toekomstwaarde, zoals kleine
buurtcentra of een aanloopstraat met veel leegstand, moeten worden omgevormd naar andere functies. Ook veel winkelcentra in dorpen en
steden moeten worden vernieuwd en worden verkleind tot compacte winkelgebieden. Het gaat om een mix van vernieuwen, herstructureren,
transformeren en sloop van bestaande winkelgebieden.
Het tegengaan van leegstand en verloedering is een prioriteit. We verleggen onze focus van kwantiteit naar kwaliteit van winkelgebieden en op
regionaal niveau keuzes te maken te maken over nieuwe winkelprojecten met een bovenlokale impact en verzorgingsfunctie.
Qua uitstraling krijgen de centrumgebieden een impuls (gezelligheid, sfeer en aandacht voor oude bebouwing, groen en uitstraling bedrijfsleven).
De uitstraling moet aansluiten bij de gewenste beleving. Verder willen we de diversiteit in functies in centra vergroten. Hierbij wordt gedacht aan
activiteiten die het verblijf van de bezoeker verlengen en mensen verleiden om ook naar het centrum te komen wanneer er geen dagelijkse
boodschappen gedaan hoeven te worden (recreatieve ontwikkeling en verbinding centrum en recreatiegebied gewenst). In het centrumgebied is
ruimte voor evenementen. We maken / houden de centrumgebieden goed bereikbaar voor bezoekers en bevoorraadingsverkeer (goede interne
en externe bereikbaarheid).
Voor de stad Zaltbommel, als lokaal en bovenlokaal functionerende winkelcentra voor de dagelijkse boodschappen én de hoogfrequente aankopen
zetten we in op:
• het aantrekkelijk houden winkelaanbod binnenstad (nieuwe ontwikkelingen zijn aanvulling bestaande aanbod, versterken belevingsfunctie)
• versterking van de woonfunctie met bijbehorende leefbaarheidsfunctie (speelvoorzieningen, groen)
• versterking van de toeristisch-recreatieve en culturele kwaliteiten en verlengen verblijfsduur van bezoekers om economische impuls binnenstad
te bereiken).
De gemeente Maasdriel gaat samen voor een bloeiend centrum en richt zich op concentratie van de detailhandel in de centrumgebieden. Er wordt
voor de kernen onderscheid gemaakt in drie categorieën.
Categorie 1: De centrumgebieden Ammerzoden, Hedel en Kerkdriel. Detailhandel wordt in deze kernen gecentreerd. Nieuwe detailhandel buiten
het centrum wordt niet toegestaan.
Categorie 2: ln de kernen Rossum en Velddriel is nog behoorlijk wat detailhandel aanwezig. Detailhandel is in deze kernen alleen toegestaan op
locaties met de bestemming detailhandel.
Categorie 3: ln de kernen Alem, Heerewaarden, Hoenzadriel, Hurwenen, Well en Wellseind is weinig tot geen detailhandel aanwezig. ln deze
kernen is (kleinschalige) detailhandel voor de dagelijkse levensbehoeften (onder voorwaarden) toegestaan.
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11. De centra van Zaltbommel, Kerkdriel, Hedel en Ammerzoden zijn toekomstbestendig en aantrekkelijk.

Actielijst :

1. Uitvoeren van de detailhandelvisie Maasdriel ‘Samen voor een bloeiend centrum’.
2. Uitvoering van de Herijking Visie Binnenstad Zaltbommel met als doel: het aantrekkelijk houden van de binnenstad. Gebaseerd op de
drie pijlers: wonen, winkelen en beleven. winkelaanbod binnenstad
3. Het opstellen van kernenvisies, waarin wij per kern beschrijven wat de staat is van het voorzieningenniveau en de leefbaarheid en of /
hoe dat verbeterd kan worden. Voor Maasdriel zit dit in de pijplijn, voor Zaltbommel (nog) niet.
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12. Een kwantitatief en kwalitatief verantwoorde groei van woningaanbod.
Advies: kernopgave 9 en 12 samenvoegen, omdat er overlap zit tussen deze kernopgaven. Daarmee worden de kernopgaven
overzichtelijker.
Welke ontwikkelingen spelen er?
De veranderingen in de woningmarkt zijn door de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel en woningcorporaties De Kernen,
Bazalt Wonen en Woningstichting Maasdriel in beeld gebracht. De woningmarkt groeit de laatste jaren enorm. Na jaren van
crisis zien we sinds 2014 / 2015 het aantal woningverkopen weer sterk toenemen, zowel in de bestaande voorraad als bij
nieuwbouwprojecten. Daarnaast zien we dat het aantal mensen dat op korte termijn behoefte heeft aan een betaalbare
woning, is toegenomen. Het gaat hierbij onder andere om statushouders, arbeidsmigranten en de uitstroom vanuit beschermd
wonen-locaties en maatschappelijke opvang. Dit heeft mogelijk effect op de benodigde sociale huurvoorraad voor de komende
jaren.
In de gemeente Zaltbommel is de extra woningvraag iets hoger dan voor Maasdriel, als gevolg van de toegenomen
bedrijvigheid rond de A2 bij de stad Zaltbommel. Daarnaast ligt de verwachte groei van het aantal arbeidsmigranten voor
Zaltbommel wat hoger ligt dan in Maasdriel.
Het inwoneraantal groeit in beide gemeenten. De groei in Zaltbommel was iets groter dan in Maasdriel. Naast demografische
trends spelen enkele andere factoren een rol die een verhogend effect hebben op de toekomstige woningbehoefte in de
Bommelerwaard. Daarbij gaat het om:
1. de groei van de werkgelegenheid bij de bedrijvenlocaties rondom de A2. De verwachting is dat een deel van deze nieuwe
werknemers zich ook wil vestigen in de Bommelerwaard.
2. Een bestaand woningtekort dat ingelopen moet worden om de grote vraagdruk (en daarmee gepaard gaande oplopende
woningprijzen) te verminderen.
3. Een aanhoudende groei van het aantal arbeidsmigranten in de Bommelerwaard.
Doordat er gemiddeld steeds minder mensen in één woning wonen en ouderen langer zelfstandig blijven wonen zijn er in de
toekomst meer woningen nodig voor de eigen bevolking. Door steeds meer ruimteclaims op open/groene gebieden binnen de
stad en in het buitengebied, staat de landschappelijke en stedelijke kwaliteit onder druk.
De vraag naar sociale huurwoningen in beide gemeenten neemt toe.
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12. Een kwantitatief en kwalitatief verantwoorde groei van woningaanbod.

Wat willen we bereiken?
In onze gemeente kunnen onze eigen inwoners plezierig wonen, alleen, samen of met een gezin. Jong en oud, met en zonder
zorg of begeleiding en wat je achtergrond ook is. Centraal staat het behouden en versterken van een aantrekkelijk woonklimaat
in de Bommelerwaard. De ontwikkelingen op de woningmarkt vragen van ons om heldere antwoorden en scherpe keuzes op
het gebied van het wonen. Dat betekent dat er een gevarieerd aanbod van woningen is, waarbij betaalbaarheid en
beschikbaarheid belangrijk zijn. Deze woningen zijn levensloopbestendig en duurzaam. Er is veel zorg voor de directe
woonomgeving. Een groene ruimte waarin kan worden bewogen en waar ruimte is voor ontmoeting.
Met zorg worden nieuwe locaties bepaald waar nieuwbouw kan plaatsvinden, dit zal niet ten koste gaan van deze belangrijke
groene ruimte in de kernen en zorgt ervoor dat de kernrandzones mooi en groen blijven. We wegen kwantitatief en kwalitatief
een verantwoorde groei van het woningaanbod af betreft uitbreiding of inbreiding, met aandacht voor duurzaamheid en
levensloopbestendigheid. In en langs de randen van de grotere kernen zijn plekken en voorzieningen voor sport, spel en
ontspanning. Er is een goede verbinding is met het buitengebied.
Herstructurering en uitbreiding dragen bij aan het voorzien in de veranderende woningvraag voor jongeren, ouderen en
inwoners met een beperking en waar mogelijk in het aantrekken van jonge gezinnen. De woningvoorraad en woonmilieus
voldoen beter dan nu aan de eisen van de tijd.
Waar willen we dit bereiken? Wat staat op de visiekaart?
Voldoende woningen voor alle doelgroepen waarbij het accent vooral ligt op de kernen Zaltbommel, Kerkdriel, Ammerzoden,
Hedel en Rossum. De overige kernen bouwen voor eigen behoefte en passend bij de schaal van het dorp.
Hoe gaan we dit bereiken?
We geven ruimte aan ondernemers en particulieren om woningen te ontwikkelen, volgens het principe Ja, mits. We zetten ons
in voor het behoud en versterken van een aantrekkelijk woonklimaat door groene ruimte binnen de kernen te behouden en ook
de landschappelijke kwaliteit bij uitbreidingen in de gaten te houden.
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12. Een kwantitatief en kwalitatief verantwoorde groei van woningaanbod.

Actielijst
1. Samen met Woonstichting de Kernen, Bazalt Wonen en Woningstichting Maasdriel zetten we in op het behouden en
versterken van een aantrekkelijk woonklimaat in de Bommelerwaard. Daarbij vergroten we samen de flexibiliteit en
diversiteit van de huidige woningvoorraad om aan te sluiten bij de behoefte van kleinere huishoudens en jongeren.
2. We voeren de regie ten aanzien van de realisatie van het woningbouwprogramma 2015-2025.
3. We geven richting aan de hand van de uitgangspunten uit de woonvisie 2021- 2025.
4. We zetten de Bommelerwaard goed op de kaart bij potentiële kopers als aantrekkelijke woonomgeving.
5. We passen de Ladder voor Duurzame verstedelijking toe bij de afweging van nieuwe woningbouwinitiatieven.
6. We zetten in op besparen van energie bij woningen in de huur- en koopsector.
7. We informeren en stimuleren van particuliere woningeigenaren om de energieprestaties van hun woning te verbeteren.
8. We onderzoeken en bepalen welk niveau van flexibiliteit in het omgevingsplan van de Bommelerwaard nodig is om tot een
kwantitatief en kwalitatief verantwoorde groei van woningaanbod te komen.
9. We hebben waar mogelijk een faciliterende rol bij woningsplitsingen en aanvragen voor woningomzettingen met als doel
meer flexibiliteit en diversiteit.
10. We formuleren nadere regels voor mantelzorgwoningen.
Gezamenlijk werken we aan een aantrekkelijke subregio waar het goed wonen is, vanuit ieders taak, rol en
verantwoordelijkheid. Dit betekent dat we op sommige onderdelen een regierol hebben en afspraken maken met partijen. Op
andere onderdelen zijn we juist een samenwerkingspartner en faciliteren we initiatieven van inwoners en organisaties.
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13. We hebben een veilige, schone en gezonde leefomgeving, zowel boven als onder de grond.
ZB: We zorgen samen met onze inwoners voor een veilige, schone en gezonde leefomgeving, zowel boven als onder de grond.
Welke ontwikkelingen spelen er?

Met de Omgevingswet als vliegwiel komt het belang van een gezonde leefomgeving hoger op de agenda. Wij vinden dit een belangrijk aspect van
onze omgevingsvisie en lichten dat daardoor wat uitgebreider toe. In de landelijke nota gezondheidsbeleid Gezondheid Breed op de Agenda (2020)
is de gezonde leefomgeving een van de vier speerpunten, naast het terugdringen van gezondheidsverschillen. Er is steeds meer aandacht voor de
effecten van geluidshinder, uitstoot en vervuiling op de gezondheid van de mens en de leefomgeving. Vaar- en snelwegen leiden tot geluidsoverlast
en slechtere luchtkwaliteit. Blootstelling aan risicofactoren in binnen- en buitenmilieu is verantwoordelijk voor zo’n 4% van de totale ziektelast
(RIVM 2018). De negatieve invloed van luchtverontreiniging op de gezondheid van mensen is inmiddels in veel studies aangetoond (WHO 2013;
Gezondheidsraad 2016). Het gaat onder andere om effecten op de levensverwachting, de hoeveelheid ziekenhuisopnames en een toegenomen kans
op luchtweg- en hartvaataandoeningen. Gezondheidsrisico’s die samenhangen met luchtverontreiniging, zijn afhankelijk van de mate waarin mensen
in hun dagelijkse omgeving verontreinigde lucht inademen. In de Bommelerwaard spelen deze risico’s met name in de zone rondom de A2 en langs
drukkere doorgaande wegen. Positief is dat door de toename van het gebruik van elektrische voertuigen en stille banden het geluidsniveau
afkomstig van wegen zal verminderen.
Het is bekend dat blootstelling aan hoge niveaus van geluid de gezondheid direct beïnvloedt, denk aan gehoorschade. Ook lagere niveaus kunnen de
gezondheid schaden, zeker bij langdurige blootstelling. Het kan gaan om geluid in de arbeidsomgeving, van (spoor)wegen, vliegtuigen en industrie,
maar ook omgevingsgeluid afkomstig van horeca of buren. In de wetenschappelijke literatuur worden de volgende gezondheidseffecten van geluid
genoemd: gehoorschade (alleen bij hoge niveaus), cognitieve effecten (aandacht, motivatie, leerprestatie), hinder, slaapverstoring, stress, en harten vaatziekten (RIVM 2011; WHO 2011).
In Nederland leven mensen en vee relatief dicht op elkaar; mede daardoor is er zorg over mogelijke gezondheidseffecten bij omwonenden van
veehouderijen. Studies van het RIVM laten zien dat er een extra risico is op longontsteking bij mensen die rond geitenhouderijen wonen. Deze
aspecten spelen ook in de Bommelerwaard een rol. Enerzijds worden de Best Beschikbare Technieken steeds beter en blijft ontwikkeling daardoor
mogelijk. Anderzijds worden milieuregels steeds strenger. Dat zien we in Noord-Brabant al gebeuren. De gemeenten bieden ruimte voor
grondgebonden landbouwbedrijven. Voor intensieve, niet-grondgebonden veehouderijen richten de gemeenten zich op consolidatie of afbouw
omwille van de impact op milieu, gezondheid, landschap en dierenwelzijn.
Het Planbureau voor de Leefomgeving benoemt vier belangrijke thema’s voor de het bereiken van een gezonde leefomgeving:
gezondheidsbescherming, gezondheidsbevordering, gezondheids-achterstanden en vergrijzing. Voor gezondheidsbescherming zijn al veel normen
opgesteld. Voor het duurzaam terugdringen van gezondheidsverschillen tussen groepen is juist ook gezondheidsbevordering en de toegankelijkheid
van voorzieningen van belang.
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13. We hebben een veilige, schone en gezonde leefomgeving, zowel boven als onder de grond.
Wat willen we bereiken?

De gemeente Zaltbommel en Maasdriel willen een gezonde en veilige leefomgeving voor haar inwoners. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. De
overheid is verantwoordelijk voor de basiskwaliteit: voor een gezonde en veilige leefomgeving zijn er wettelijke normen voor de milieukwaliteit. De
kwaliteit van lucht, geur, geluid, bodem en water voldoen aan deze normen. Voor het behoud van de goede milieukwaliteit in de Bommelerwaard
hanteren wij in principe de standaard wettelijke normen. OF: Op het droge land en in woongebieden zijn de milieueisen op het gebied van geur en
geluid strenger dan wettelijk noodzakelijk is.
Externe Veiligheid (EV) is een relevant onderdeel van het bereiken en in stand houden van een veilige fysieke leefomgeving, waarbij gebruik wordt
gemaakt van "aandachtsgebieden" en "voorschriftengebieden" als nieuwe sturingsinstrumenten.
We zetten in op een hoge verkeersveiligheid, in de vorm van:
• voldoende ruimte voor voetgangers
• extra aandacht voor de omgeving van de scholen en de routes hiernaartoe
• een verkeersveilige en goede doorstroming van het verkeer op de ontsluitingswegen

Waar willen we dit bereiken?

A: De wettelijke milieunormen vormen de basis voor de hele Bommelerwaard. Afwijken kan enkel in zeer bijzondere gevallen en in goed overleg. Of:
B: Op het droge land en in woongebieden zijn de milieueisen op het gebied van geur en geluid strenger dan wettelijk noodzakelijk is.
Het is gewenst hinderlijke bedrijven ten behoeve van de leefbaarheid zoveel mogelijk uit te plaatsen uit de kernen en linten. De vrijgekomen locaties
kunnen worden herontwikkeld.
Naast de aangewezen basisnetroutes voor het structureel vervoer van gevaarlijke stoffen wordt het spoortraject Meteren-Den Bosch beschouwd als
een EV-relevante transportroute.
De gemeente wenst de verkeersveiligheid sterk te verbeteren, onder andere door het verminderen van de doorgaande verkeersstromen door de
kernen en linten en het scheiden van verkeersmodaliteiten (bijv. landbouwverkeer van recreatief verkeer). Buiten ontsluitingswegen liggen
aantrekkelijke en rustige woonwijken.
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13. We hebben een veilige, schone en gezonde leefomgeving, zowel boven als onder de grond.

Hoe gaan we dit bereiken?

Met onze acties richten wij ons op een zo veilig en gezond mogelijke leefomgeving. Hiertoe betrekken we (sociale) veiligheid en gezondheid zo vroeg
mogelijk bij nieuwe ontwikkelingen en houden we bij planvorming rekening met deze aspecten. Dit gebeurt onder meer door hulpdiensten, de
Veiligheidsregio, GGD en Omgevingsdienst vroegtijdig te betrekken.
Veiligheid is één van de belangrijkste levensbehoeften van onze inwoners en daarom de kerntaak van de overheid. Vermindering van overlast door
jeugd, verwarde personen, drugsgebruik en ondermijnende criminaliteit vergroot (het gevoel van) veiligheid. Veel partijen hebben hier invloed op,
zoals ondernemers, maatschappelijke organisaties, politie, het Openbaar Ministerie en natuurlijk de inwoners zelf. De inzet is alleen effectief als alle
partijen op een goede manier samenwerken. De regie hierop is de verantwoordelijkheid van de gemeente, maar we kunnen het niet alleen. We
vragen dan ook van onze professionele partners en van onze inwoners dat ze actief meewerken aan het realiseren van een veilig en leefbaar
Bommelerwaard. Het veiligheidsgevoel en de werkelijke veiligheid worden in de gaten gehouden via de veiligheidsmonitor. Het doel is om
onveiligheid te voorkomen en een gezonde leefomgeving te bereiken. Daarnaast geven we uitvoering aan de kernplannen (Maasdriel) waarin
veiligheid een van de speerpunten is.
Externe veiligheid gaat over de risico's voor mens en milieu bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. De gemeente Zaltbommel en
Maasdriel ontwikkelen gezamenlijk beleid op dit vlak voor de hele Bommelerwaard. We zetten daarbij "aandachtsgebieden" en
"voorschriftengebieden" in als nieuwe sturingsinstrumenten. Bestaande activiteiten met externe veiligheidsrisico’s worden geaccepteerd. In
bepaalde situaties wordt gestreefd naar het reduceren van relevante risico's. Verder beoordelen we of maatregelen nodig zijn om mensen in en
buiten de zogenaamde “aandachtsgebieden” voldoende te beschermen.
De gemeenten willen een gezamenlijk (gebiedsspecifiek) grondstromenbeleid voeren. In de nota bodembeheer staat hoe beschikbare grond en
gerijpte baggerspecie mag worden opgeslagen, hergebruikt of toegepast en welke regels en procedures hierbij gelden. Ook is beleid opgesteld voor
het verspreiden van baggerspecie en graafwerkzaamheden. Deze nota bodembeheer vormt samen met de bodemkwaliteitskaart het kader.
Om een zo gezond mogelijke en gifvrije leefomgeving voor mens en dier te behouden en te bereiken geven we (meer) aandacht aan preventie en
een duurzame en verantwoorde bestrijding van onkruid, ziekte en plagen.
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13. We hebben een veilige, schone en gezonde leefomgeving, zowel boven als onder de grond.

Actielijst:

1. We werken aan een schone, gezonde en veilige leefomgeving, zowel onder- als bovengronds (bijv. effect gebruik gewasbeschermingsmiddelen
op de ondergrond, beschermen strategische voorraden drinkwater).
2. We gaan op een milieuhygiënisch verantwoorde manier om met grond (nota bodembeheer 2020) en bevorderen verantwoord gebruik van
vrijkomende grond.
3. We voorkomen milieuhinder en milieuvervuiling (zorgplichten) door uitvoering van de Nota Bodembeheer en geurverordeningen van de
gemeente Zaltbommel en Maasdriel.
4. We werken de strengere milieueisen voor het droge land en de woongebieden uit in een programma.
5. We onderzoeken en treffen zinvolle maatregelen om de Externe Veiligheidsrisico's in bepaalde bestaande situaties te reduceren. In
samenwerking met de veiligheidsregio en omgevingsdienst draagt de gemeente zorg voor een ruimtelijk ordeningsproces waarin
veiligheidsrisico’s vroegtijdig worden onderkend en meegewogen. We stellen extra voorwaarden bij het toelaten van specifieke risicovolle
activiteiten of de uitbreiding daarvan.
6. Of: De uitgangspunten en ambities uit de Beleidsvisie externe veiligheid Zaltbommel en Maasdriel (2021 – 2025) worden opgenomen in een nog
op te stellen programma omgevingsveiligheid. De beoordeling en besluitvorming rondom activiteiten en ontwikkelingen, waarbij externe
veiligheid c.q. omgevingsveiligheid een rol speelt, moet dan volgens het programma omgevingsveiligheid worden uitgevoerd. Op deze wijze
wordt geborgd dat de in deze omgevingsvisie m.b.t. omgevingsveiligheid opgenomen (globale) gebiedsgerichte doelstellingen worden
gerealiseerd.
7. We zetten op het vlak van externe veiligheid een nieuw sturingselement in. We bepalen waar "aandachtsgebieden" liggen en waar deze (deels)
worden aangewezen als "voorschriftengebied”. Dit nemen we op in ons omgevingsplan.
8. In de openbare ruimte gebruiken we zo min mogelijk of geen chemische bestrijdingsmiddelen.
9. We geven voorlichting over onderwerpen die gezondheid betreffen. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het gebied van verantwoord stoken van hout,
het aanplanten van groen (en ontstening van tuinen, het tegengaan van zwerfafval en een gifvrij onkruidbeheer.
10. We werken aan een fysieke en (sociaal) veilige omgeving door aanpak van overlast en probleemsituaties (o.a. woonwijken met keurmerk en
voorzieningen voor jongeren).
11. We zetten ons in voor een verbetering van de verkeersveiligheid, door uitvoering van het Gemeentelijke Verkeer en Vervoer Plan (GVVP).
12. In de kernen staan we een lagere geluid- en geurbelasting dan de wettelijke normen toe.
13. Risico’s in de leefomgeving gaan wij zoveel mogelijk tegen door risicobronnen en gevoelige functies te scheiden.
14. Op basis van een risicoanalyse bepalen we of we niet gesprongen explosieven moeten verwijderd alvorens te werken in of aan de grond.
15. We zorgen voor een schone leefomgeving door een goed beheer van de openbare ruimte / ons grondgebied (van groen, wegen, zwerfafval en
openbare verlichting).
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14. De inrichting van onze leefomgeving stimuleert ontmoeting en een gezonde levensstijl.

Welke ontwikkelingen spelen er?

Als we naar Nederland kijken dan zien we een aantal positieve ontwikkelingen op het vlak van levensstijl. De levensverwachting van zowel
mannen als vrouwen is gestegen, het aantal volwassen rokers daalt en jongeren zijn minder gaan roken en drinken. Leefstijl en de kwaliteit van de
sociale en fysieke omgeving hebben een behoorlijke invloed op de gezondheid. In de laatste volksgezondheidsverkenning becijferde het RIVM dat
bijna 20% van de ziektelast in Nederland wordt veroorzaakt door ongezond gedrag.
Er is een sterke toename te zien van mensen met overgewicht, chronische ziekten, mensen met meerdere ziekten tegelijkertijd en is sprake van
een ongezonde levensstijl. We zien daarnaast grote verschillen in levensverwachting tussen laag en hoog opgeleiden. Analyses van het Planbureau
voor de Leefomgeving uit 2020 laten zien dat de levensverwachting voor bewoners uit de 20% buurten met de laagste inkomens gemiddeld 3,3
jaar lager is dan voor de 20% buurten met de hoogste inkomens. Die gezondheidsverschillen worden voor een deel verklaard door het gegeven
dat minder aantrekkelijke buurten vooral huisvesting bieden aan bewoners uit de lage inkomensklassen die vaak al over een slechtere gezondheid
beschikken. Modelberekeningen wijzen uit dat verschillen in leefstijl tussen bewoners van buurten bijna de helft van het verschil in
levensverwachting verklaren. Het gaat vooral om roken en bewegingsarmoede.
De Bommelerwaard is door haar uitgestrekte landelijke gebied aantrekkelijk om in te bewegen en te werken. De vele fietsroutes en (deels
autoluwe) dijken dagen uit om op de fiets te stappen.
De gemeente Zaltbommel en Maasdriel scoren als ‘beweegvriendelijke omgeving’ boven het Nederlandse gemiddelde (bron: Atlas van de
leefomgeving, 2020). Opvallend is wel dat de gezondheidssituatie van inwoners in Maasdriel op dit moment een trend laat zien die afwijkt ten
opzichte van andere gemeenten in de regio. Op verschillende terreinen (o.a. middelengebruik en gezond eetpatroon) sluit Maasdriel niet aan bij
de positieve cijfers die landelijk of regionaal zichtbaar zijn (Beleidsplan WMO Jeugd, gemeente Maasdriel).
Onze huidige leefomgeving heeft een grote invloed op wat en hoeveel we eten. In de afgelopen decennia is onze ‘voedselomgeving’ op zo’n
manier veranderd en ingericht dat het steeds makkelijker is geworden om ons te buiten te gaan aan de consumptie van calorierijk voedsel. In deze
prikkelende voedselomgeving worden we de gehele dag door blootgesteld aan tal van eetverleidingen. Dit wordt gezien als medeoorzaak van een
ongezond eetpatroon, vooral bij jongeren.
Binnen de gezondheidszorg ligt de focus steeds meer op Positieve Gezondheid, Het accent ligt daarbij niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun
veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.

Omgevingsvisie Bommelerwaard - Concept

73

14. De inrichting van onze leefomgeving stimuleert ontmoeting en een gezonde levensstijl.
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14. De inrichting van onze leefomgeving stimuleert ontmoeting en een gezonde levensstijl.

Wat willen we bereiken?

Wij willen een gezonde leefomgeving en levensstijl voor al onze inwoners van de Bommelerwaard. Gezondheid gaat over meer dan niet ziek zijn,
het gaat over onze woon- en werkomgeving, over de gebouwen, de openbare ruimte, de lucht, de bodem, het water en mobiliteit. In een gezonde
leefomgeving zijn voldoende mogelijkheden om te bewegen, sporten en spelen, elkaar te ontmoeten, maar ook voldoende schone lucht en stilte.
Voor ons als gemeenten betekent dit dat wij bij de inrichting van de leefomgeving zorgen voor een goede milieukwaliteit, veilige
verkeersverbindingen, passende huisvesting, voldoende toegankelijke voorzieningen voor alle doelgroepen om elkaar te ontmoeten, te bewegen,
sporten en spelen. We willen de openbare ruimte en de voorzieningen in iedere kern afstemmen op de behoeften van de verschillende
doelgroepen. Bij de inrichting van de openbare ruimte kijken we bijvoorbeeld of we die kunnen inrichten met goede ontspanningsvoorzieningen
zoals fiets- en wandelpaden. En zo dat jong en oud in beweging komt, gaat spelen of sporten. Zodat alle inwoners op een gezonde en veilige
manier kunnen opgroeien en actief oud kunnen worden.
Verder willen we willen ervoor zorgen dat onze inwoners gezonder worden en de leefstijl van jongeren verbeterd. Dat betekent dat we meer
aandacht gaan besteden, naast de algemene preventieve taken vanuit de Wet publieke gezondheid, aan algemene (preventieve) activiteiten die
bijdragen aan één of meerdere dimensies van Positieve Gezondheid. een omgeving die het mensen makkelijk maakt om gezonde voedselkeuzes
te maken. Hoe kunnen we gezondere ‘voedselomgevingen’ maken? Hoe kunnen we ons gezonde Bommelerwaarder fruit en voedsel meer
inzetten voor onze eigen gezondheid?
We zetten in op behoud en ontwikkeling van voorzieningen die uitnodigen tot ontmoeten en bewegen, zowel in de openbare ruimte als binnen.
Daarbij is meer aandacht voor voorzieningen waar je kunt samen komen, je kunt ontplooien en bijvoorbeeld gezamenlijk een gezonde maaltijd
kunt nuttigen.
Wat betreft groen-, speel- en sportvoorzieningen wordt gestreefd naar het behouden en verder faciliteren van de bestaande voorzieningen, om
de leefbaarheid voor de bewoners op peil te houden. Deze voorzieningen zijn voor alle doelgroepen beschikbaar en rolstoeltoegankelijk.
Culturele activiteiten kunnen een of meerdere pijlers voor positieve gezondheid versterken. Daarom willen we het cultuuraanbod (meer)
zichtbaar maken, met als doel:
• Mensen in beweging brengen;
• Stimuleren denkkracht en geheugen;
• Geven van plezier en ontspanning;
• Mensen samen brengen.
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14. De inrichting van onze leefomgeving stimuleert ontmoeting en een gezonde levensstijl.

Waar willen we dit bereiken? Wat staat op de visiekaart?
Deze kernopgave geldt voor de hele Bommelerwaard, maar met name in en nabij de kernen. Bij uitbreiding of herstructurering/
transformatie van stedelijk gebied moet ook naar de ruimte voor voorzieningen gekeken worden. Er moet voldoende ruimte
gereserveerd worden voor groen om in te bewegen, voorzieningen als ook voor speelruimte en ontmoetingsmogelijkheden.
We behouden open / groene ruimte tussen kernen.
Verder willen we snelle fietsverbindingen tussen de kernen en naar omliggende gemeenten realiseren en ontbrekende schakels in het
fietspadennetwerk realiseren.
Hoe gaan we dit bereiken?
We stimuleren een gezonde levensstijl voor al onze inwoners, waarbij de focus ligt op positieve gezondheid, preventie en
zelfredzaamheid. We geven hierover actieve voorlichting en weren we verkooppunten van ongezonde voeding in de nabijheid van
kwetsbare functies zoals scholen. Het aspect gezondheid is een afwegingscriterium bij nieuwe initiatieven.
We werken samen met onze gezondheidsmakelaars van GGD Gelderland-Zuid aan Positieve Gezondheid. De gezondheidsmakelaars
van het team hebben ieder hun eigen werkgebied in regio Nijmegen en Rivierenland en zijn goed op de hoogte van de actualiteiten in
hun wijk en/of gemeente. De makelaar werkt aan het bevorderen van gezondheid en het stimuleren van zelf- of ‘samenredzaamheid’
samen met het team Gezonde School en andere collega’s van de GGD, gemeente, professionals en bewoners.
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14. De inrichting van onze leefomgeving stimuleert ontmoeting en een gezonde levensstijl.

Actielijst:
1. We gaan samen met onze dorpsraden en wijkplatforms nader onderzoeken hoe (per kern / buurt) de fysiek-ruimtelijke inrichting
kan bijdragen aan de sociale samenhang en een gezonde leefstijl van de bewoners. Gericht op maatregelen die op buurtniveau tot
verbetering van de leefomgeving en gezondheid leiden en tot vermindering van gezondheidsachterstanden.
2. We werken verder aan het programma ‘Zaltbommel en Maasdriel Gezond’. Samen met maatschappelijke partners in het netwerk
op het gebied van jeugd en zorg wordt gewerkt aan activiteiten op het gebied van gezonde leefstijl en aanpak overgewicht. Om te
stimuleren tot bewegen worden verschillende programma’s en activiteiten uitgevoerd. Hierbij zetten we buurtsportcoaches en
gezondheidsmakelaars in.
3. We ontwikkelen een langetermijnvisie met betrekking tot sport en bewegen. Het doel is om de verbinding tussen zorg/welzijn,
cultuur en sport te versterken.
4. We verbeteren fietsverbindingen en wandelpaden, waaronder de aanleg van (snelle door-) fietsroutes tussen de kernen.
5. We faciliteren en stimuleren initiatieven van bewoners en organisaties die gericht zijn op ontmoeten en bewegen, waaronder (de
aanleg van) dorpsommetjes. In Maasdriel wordt het deelproject uit Koersdocumenten Krachtige kernen 'Goed Idee doe er iets
mee' doorgezet vanwege succes.
6. Bij nieuwe ontwikkelingen worden eisen gesteld aan het aantal en de kwaliteit van (buiten)ruimte en speelvoorzieningen. Het doel
is om alle leeftijdsgroepen uit te nodigen om te ontmoeten en bewegen in de openbare ruimte / buitenlucht.
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15. De kernen in onze gemeente zijn toekomstbestendige krachtige kernen met zelfredzame initiatiefrijke inwoners.
ZB: De kernen in onze gemeente zijn toekomstbestendige, krachtige en initiatiefrijke kernen met zelfredzame initiatiefrijke
inwoners
Advies: kernopgave 10 en 15 samenvoegen, omdat er overlap zit tussen deze kernopgaven. Daarmee worden de kernopgaven
overzichtelijker.
Welke ontwikkelingen spelen er?

Veel inwoners van de Bommelerwaard ‘hebben het goed’. Ze hebben een baan, inkomen, sociale contacten, voelen zich gewaardeerd,
geaccepteerd, weerbaar en beschermd. Voor een groep mensen is dat niet het geval. Tegen hun zin en vaak buiten hun macht worden ze
geconfronteerd met problemen. In de Bommelerwaard gaat het dan vooral om kwetsbare ouderen en jongeren. Bij jongeren gaat het
bijvoorbeeld over het opvoed- en opgroeiklimaat voor onze jeugd. Ook speelt armoede een rol.
Er is een toename in de eenzaamheid, landelijk gezien maar ook binnen de Bommelerwaard. Dat betreft niet alleen ouderen, het komt ook
relatief veel voor in de groep van 35-55 jaar en onder mantelzorgers. Door scheidingen kan ook eenzaamheid ontstaan.
De sociale cohesie in het dorp en de stad is een belangrijke voorwaarde om zich prettig voelen in een buurt. Hoeveel steun en hulp krijg je
als je bijvoorbeeld minder mobiel bent of geestelijk kwetsbaar? Als je deze steun wel krijgt, kan het bijdragen aan bescherming van de
gezondheid, verbetering van geestelijke gezondheid en voorkoming van hartziekten*. In veel onderzoek wordt daarom sociale cohesie
gemeten aan de hand van kenmerken als participatie, lidmaatschap van verenigingen, algemeen vertrouwen en (on)veiligheidsgevoelens.
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15. De kernen in onze gemeente zijn toekomstbestendige krachtige kernen met zelfredzame initiatiefrijke inwoners.

Wat willen we bereiken?

De gemeente Maasdriel wil een gemeente zijn met levendige dorpen en inwoners die elkaar helpen. In het programma Krachtige Kernen
wordt ruimte gegeven aan inwoners die initiatief nemen om het prettig wonen en leven in de dorpen te versterken. De gemeente heeft
steeds meer de rol om te faciliteren, mee te denken en te ondersteunen, zodat inwoners eigenaar blijven van hun initiatieven. De gedachte
achter deze aanpak is dat in een krachtige gemeenschap inwoners steeds meer zelf in actie komen om de leefbaarheid en de voorzieningen
in hun dorp in stand te houden of te verbeteren.
In Zaltbommel wordt werk gemaakt van leefbaarheid door Gebiedsgericht Werken. De gemeente faciliteert en ondersteunt de dorps- en
wijkraden als zij het initiatief nemen om een gebiedsplan te maken. Zaltbommel investeert met gebiedscoördinatoren vooral op verbinding
tussen bewoners onderling. Zaltbommel is in 2020 gestart met het opstellen (en uitvoeren) van leefbaarheidsagenda’s.
Inwoners hebben aangegeven dat de aanwezigheid van goede onderwijsmogelijkheden binnen de Bommelerwaard van groot belang is .
Ook moet er aandacht zijn voor de verschillen tussen kernen en wijken in het voorzieningenniveau. De ‘couleur locale’ mag juist versterkt
worden. Het is belangrijk dat de dorpen levendig en gezellig blijven, met ruimte voor ontplooiing en het rijke verenigingsleven.
De kracht van onze gemeenten zit bij de inwoners, de verenigingen, de ondernemers. Als zij zich thuis voelen in hun gemeente zullen zij
zich ook, samen met de gemeente, inzetten voor elkaar om de leefomgeving (verder) te verbeteren en zaken te bereiken. We staan een
kerngerichte aanpak voor: samen kijken wat in een kern specifiek nodig is. De inwoners, verenigingen en ondernemers weten daarmee dat
er voor hen aandacht is en dat initiatief wordt ondersteund.
Onderwijs PM (wordt later aangevuld, bijv. goede infrastructuur voor voortgezet onderwijs naar Den Bosch en goede
basisschoolvoorzieningen)
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15. De kernen in onze gemeente zijn toekomstbestendige krachtige kernen met zelfredzame initiatiefrijke inwoners.
Waar willen we dat bereiken?

Toekomstbestendige krachtige kernen met zelfredzame initiatiefrijke inwoners geldt voor alle kernen in de hele Bommelerwaard. De Kernen
Zaltbommel, Kerkdriel, Hedel en Ammerzoden bieden een bundeling van voorzieningen (winkels, onderwijs, zorg/verzorging) en combineren
wonen met bedrijvigheid.

Hoe gaan we het bereiken?

Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente werken aan een Bommelerwaard waarin iedereen kan meedoen,
iedereen tot zijn recht komt en zijn talenten benut.
Binnen de gemeentelijke organisaties betrekken we het sociale domein bij elk beleidsvoornemens of concrete initiatieven in het ruimtelijk
domein (en andersom) om de samenhang te versterken.
Met gebiedsgericht werken willen we de leefbaarheid en sociale betrokkenheid in de dorpen en wijken vergroten. In de afgelopen jaren zijn er,
samen met de verschillende wijk- en dorpsplatforms, mooie resultaten op dit vlak behaald. De komende jaren willen we het gebiedsgericht
werken verder ontwikkelen, bijvoorbeeld via gebiedsplannen. Bij de (her-)inrichting van woongebieden is de leefbaarheid voor de bewoners
leidend principe. Woningdifferentiatie naar soort en type in relatie tot de vraag vanuit de bevolking staat daarom voorop, maar ook de
inrichting van de openbare ruimte en de aanwezigheid van een pakket van voorzieningen in de nabijheid van de woning vormen belangrijke
aandachtspunten. De Stichting Welzijn Bommelerwaard ondersteunt inwoners van de Bommelerwaard met advies, informatie en begeleiding.
Bijvoorbeeld voor ouderen om zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen.
Zowel professionele hulpverleners, buren, vrienden en familie kunnen bijdragen aan het aanpakken van eenzaamheid. De activiteiten die
opgezet worden rondom het gezondheidsbeleid dragen bij aan het verminderen van deze problematiek
De gemeente fungeert als vangnet voor accommodaties en functies waar weliswaar voldoende maatschappelijk draagvlak voor is, maar
onvoldoende financieel draagvlak. De gemeente zet in op ondersteuning van een ontmoetingsplek in elk dorp. Dat hoeft niet per definitie in
een dorpshuis te worden gerealiseerd, maar kan ook onderdeel zijn van een andere maatschappelijke accommodatie. De keuze voor een
locatie van de ontmoetingsruimte(n) wordt ingegeven door: bestaande voorziening / dorpshuis(functie) binnen kern, ligging binnen kern,
samenhang met andere functies in accommodatie, toegankelijkheid voor meest brede maatschappelijke groep en de bedrijfs- en openingstijden
binnen accommodatie.
We streven naar behoud van de eigen identiteit van de dorpen en de stad. Juist door het verschil in identiteit kunnen de kernen elkaar
versterken. De gemeente faciliteert waar mogelijk culturele initiatieven die bijdragen aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen. De gemeente
sluit zo goed mogelijk aan bij wat er in de samenleving speelt en maakt zoveel mogelijk ruimte voor initiatieven uit de samenleving
(overheidsparticipatie). De gemeente brengt partijen bij elkaar en legt verbindingen tussen initiatieven.
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15. De kernen in onze gemeente zijn toekomstbestendige krachtige kernen met zelfredzame initiatiefrijke inwoners.

Actielijst

1. Door middel van een gebiedsgerichte benadering dan wel via de gebiedsscoördinatoren stimuleren we leefbare en krachtige kernen en
eigen initiatieven in Zaltbommel.
2. Door middel van gebiedsgerichte benadering dan wel dorp coördinatoren stimuleren we leefbare en krachtige kernen en eigen
initiatief
3. We voeren het leefbaarheidsprogramma / gebiedsgericht werken uit, waarin van buiten naar binnen, participatie en verbindingen
leggen centraal staan. Dit doen wij samen met de dorps- en wijkraden (-platforms) en andere betrokkenen en verenigingen.
4. De gemeente onderhoudt bestaande kunst in de openbare ruimte. Als inwoners initiatief nemen om een nieuw kunstwerk te realiseren
in de openbare ruimte en er blijkt vanuit de samenleving breed draagvlak en financiële middelen over het initiatief te zijn, denken wij
hierover constructief mee.
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7. VISIE VAN EN VOOR DE BOMMELERWAARD
Toelichting op de visiekaart (vanuit kernopgaven)
PM
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VISIEKAART BOMMELERWAARD
Bommelerkoerskaart of praatkaart?- concept
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7. VISIE VAN EN VOOR DE BOMMELERWAARD
Welke ontwikkelingen zien we graag per deelgebied en hoe om te gaan met de kernwaarden
In hoofdstuk 4 zijn de kernopgaven uitgewerkt. Hier geven we aan welke kansen we in elk deelgebied zien. Ook
geven we aan hoe in de toekomst met de bijzondere cultuurhistorische en landschappelijke elementen en
structuren (kernwaarden genoemd in hoofdstuk 4) willen omgegaan.
‘buitendijks land’:
•
Ruimte voor opvang fluctuerende waterstand
•
Ruimte voor recreatieve functies/routes, mits rekening wordt gehouden met natuur, water en milieu
•
Het rustige en natuurlijke karakter van de uiterwaarden
•
Streven naar passende functies in uiterwaarden
‘droge land’:
•
Ruimte voor recreatieve voorzieningen aan de zuidoostzijde van de gemeente.
•
Nieuwe recreatieve routes.
•
Geen nieuwe, maar ook verplaatsing van bestaande, (glastuinbouw)bedrijven naar de daarvoor aangewezen
gebieden.
•
Mogelijkheid van groei, modernisering en innovatie in de agrarische sector, met behoud/versterking van
gewaardeerd groen landschap.
•
Ruimhartig toestaan van nevenactiviteiten op agrarische bedrijven indien deze een beperkte
verkeersaantrekkende werking hebben en met behoud/versterking van landschappelijke/natuurlijke waarden.
•
Inzet op behoud en versterking van cultuurhistorische elementen en structuren. Zoals monumentale
boerderijen, geriefbosjes, etc.
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7. VISIE VAN EN VOOR DE BOMMELERWAARD
‘open kom’:
•
Ruimte voor recreatieve voorzieningen en routes.
•
Ruimte voor (grootschalige) opwekking van duurzame energie
•
Geen nieuwe, maar ook verplaatsing van bestaande, glastuinbouw naar de daarvoor aangewezen gebieden
•
Mogelijkheid van groei, modernisering en innovatie in de grondgebonden agrarische sector, met
behoud/versterking van openheid van het landschap
•
Bij vrijkomende agrarische bebouwing mogelijkheid onderzoeken (verwijderen en gronden voegen bij
agrarische bedrijven in de omgeving). Open- en weidsheid vergroten.
•
Verplaatsing niet-agrarische bedrijven naar bedrijventerreinen.
•
Versterken natuurwaarden in dit gebied (verbinden en robuuster maken).
‘groene diamant:
•
Versterken van recreatieve en toeristische waarden van deze gebieden, met behoud en versterking van
natuurwaarden
•
Aansluiting op recreatieve routenetwerken, (verblijfs)recreatieve voorzieningen en andere trekkers
•
Het inzetten op een robuuste groene verbinding voor het, waar mogelijk, uitbreiding/verbinden van de groene
diamanten
•
Negatieve invloed van projecten/activiteiten op de groene diamanten beperken
Stad/Dorp:
•
Meer woningen voor specifieke doelgroepen, ouderen, jongeren, kwetsbare inwoners.
•
Verduurzaming van de woningvoorraad en van de mobiliteit
•
Goede verdeling van voorzieningen over de kernen
•
Inzetten op een groene, klimaatadaptieve openbare ruimte met ruimte voor sport, spel en ontmoeting
•
Inzetten op leefbaarheid, veiligheid, ontplooiing en ondernemen.
•
Verplaatsing hinderlijke bedrijven uit kernen naar bedrijventerreinen.
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7. VISIE VAN EN VOOR DE BOMMELERWAARD
Bedrijventerrein:
•
Ruimte voor kennisintensieve en innovatieve bedrijvigheid
•
Duurzame en toekomstbestendige bedrijvigheid
•
Ruimte voor duurzame energieopwekking in combinatie met andere functies, zoals zon op dak
•
Stimulering van efficiënt ruimtegebruik op bedrijventerreinen
•
Inzetten verbeteren kwaliteit bedrijventerreinen gericht op meer groen en verbetering van de veiligheid
•
Inzet op een goede landschappelijk ingepaste overgang van bedrijventerreinen naar landschap
•
Natuurinclusief bouwen
•
Relatie/clustering met de agribusiness-sector goed in beeld houden
•
Juiste bedrijvigheid op de juiste plek
Intensieve landbouw:
•
Intensivering van deze gebieden, met aandacht voor ontsluiting, landschap en omliggende functies en
aandacht voor een gezonde woonomgeving.
•
Heldere inrichting en structuur met aandacht voor ruimtelijke kwaliteit
•
Verduurzaming en vergroening van de bedrijven
•
Ruimte voor innovatie
•
Ruimte voor opwekking van duurzame energie
•
Kwalitatief goede huisvesting arbeidsmigranten met voldoende voorzieningen en ruimte leefomgeving
•
Verbetering verkeersafwikkeling (vracht/fietsverkeer)
Kernwaarden:
•
Behoud door ontwikkeling
•
Toegankelijkheid/educatie
•
Ruimte voor verduurzaming van erfgoed, op een manier die past bij het beschermde stads- en dorpsgezicht
•
Samenwerking en promotie van alle (cultuurhistorisch) waardevolle elementen en structuren
•
Aansluiting op recreatieve/toeristische routenetwerken, (verblijfs)recreatieve voorzieningen en andere
trekkers.
•
Veilige fietsroutes over de dijk
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8. UITVOERING
met uitvoeringsprogramma en ingaan op: uitwerking in programma’s, samenhang met andere
instrumenten, beleidscyclus, monitoring en juridische aspecten.
PM
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8. UITVOERING
Welke onderwerpen worden uitgewerkt in programma’s?
De Omgevingswet geeft de gemeente de mogelijkheid om voor specifieke gebieden of specifieke onderwerpen
een programma te maken. Dit programma vormt dan een verlengstuk van de omgevingsvisie. In een programma
kunnen bepaalde (kern)opgaven of acties verder worden uitgewerkt. Er staat in welk doel de gemeente wil
bereiken, welke stappen de gemeente gaat zetten om dat doel te bereiken en binnen welke tijd we de doelen
willen halen. Programma’s worden door het College van Burgemeester en Wethouders opgesteld.
De hoofdlijnen van het bestaand beleid hebben we opgenomen in de omgevingsvisie onder de kernopgaven.
Deze bevatten doelen en acties die leidend zijn bij de ontwikkeling van de gemeente Zaltbommel en Maasdriel.
Deze doelen kunnen uitgewerkt worden in een programma. Denk bijvoorbeeld aan de gemeentelijke uitwerking
van de Regionale Energie Strategie.
Na vaststellen van de visie wordt de visie elke … jaar geactualiseerd. Nieuw beleid wordt op dat moment verwerkt
in de omgevingsvisie. We kijken steeds of we daarmee kunnen volstaan of dat we dit uitwerken in een programma.
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8.1 JURIDISCHE ASPECTEN
Evt. samenvoegen met kernopgave milieu?
Hoe gaan we om met ons milieu?
We zorgen voor het milieu en voorkomen vervuiling
Als het om milieu gaat heeft Nederland in de Europese Unie afspraken gemaakt die altijd en voor alle gemeenten
gelden. Dit zijn afspraken over de manier waarop we zorgen voor ons milieu. Er zijn vier regels. Deze regels worden
de vier milieubeginselen genoemd. De Omgevingsvisie gaat uit van de vier beginselen:
1. Het voorzorgsbeginsel. Dit betekent dat we activiteiten voorkomen waarvan we verwachten dat ze negatief zijn
voor het milieu.
2. Het beginsel van preventief handelen. We proberen milieuvervuiling zoveel mogelijk te voorkomen. Dit betekent
dat we vooraf maatregelen nemen om een negatief gevolg van een activiteit te voorkomen. Denk aan de inzet
van de beste technieken zodat er geen luchtvervuiling ontstaat.
3. Het beginsel van bestrijding aan de bron. Dit betekent dat we bij een negatief gevolg als eerste kijken of er iets
bij of in de directe omgeving van de activiteit zelf kan worden veranderd zodat dit negatieve gevolg wordt
voorkomen. Bijvoorbeeld door vuile lucht af te vangen of door geluiddempende maatregelen toe te passen.
4. Het beginsel de vervuiler betaalt. Dit betekent dat degene die de activiteit uitvoert ook moet betalen voor het
voorkomen van negatieve gevolgen. Dat zijn bijvoorbeeld maatregelen bij de ontvanger, of het opruimen van
vervuiling.
Ons milieubeleid sluit aan op deze beginselen. Dat betekent dat wij de gebruiksruimte brongericht verdelen.
Wanneer maatregelen aan de bron niet voldoende zijn om negatieve gevolgen voor het milieu te voorkomen, is het
nodig om maatregelen bij de ontvanger te nemen.
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8.1 JURIDISCHE ASPECTEN
Hoe gaan we om met ons milieu?
Milieuonderzoek
Er is voor deze Omgevingsvisie geen milieueffectrapportage gemaakt. Deze visie zet het bestaande beleid voort.
Er worden geen nieuwe locaties voor ruimtelijke ontwikkelingen aangewezen, die het doorlopen van een m.e.r.procedure nodig maken. Er zijn ook geen aanwijsbare ‘m.e.r.-(beoordelings)plichtige besluiten opgenomen.
De omgevingsvisie gaat uit van ‘uitnodigingsplanologie’. In plaats van aan te geven wat op welke plaats mogelijk is,
geeft de omgevingsvisie een kader voor nieuwe ontwikkelingen. De kernopgaven uit deze omgevingsvisie zijn nog
abstract. Daardoor zijn de milieueffecten daarvan niet goed in te schatten.
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OMGEVINGSVISIE
wettelijke verplichtingen

• Beschrijving hoofdlijnen kwaliteit fysieke leefomgeving
• Beschrijving hoofdlijnen voorgenomen ontwikkeling, gebruik, beheer,
bescherming en behoud van het grondgebied
• Hoofdzaken voor de fysieke leefomgeving te voeren integrale beleid
• Rekening houden met de milieubeginselen Verdrag werking Europese
Unie (o.a. voorzorgbeginsel, preventief handelen e.d.)
• Verplichte motivering van participatie: hoe zijn partijen bij de
voorbereiding van de omgevingsvisie betrokken geweest.
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9. GRONDBELEID EN FINANCIËN
met grondbeleid, kostenverhaal en financiële bijdragen (later in te voegen). H evt. samenvoegen met H8.

Wanneer heeft de gemeente voorrang bij de aankoop van gronden?
PM hoofdlijnen grondbeleid (aanvullen gem)
De gemeente kan een voorkeursrecht vestigen op gronden van anderen. Dat betekent dat de gemeente deze grond
als eerste mag aankopen. Hiermee kan de gemeente ervoor zorgen dat bepaalde gronden een functie krijgen die de
gemeente voor ogen heeft. Het gaat hierbij om niet-agrarische functies op agrarische grond, bijvoorbeeld
woningbouw of een zonnepark.
Als de gemeente een voorkeursrecht wil vestigen, moet de beoogde nieuwe functie blijken uit de Omgevingsvisie of
een Programma of uit het Omgevingsplan.
Op dit moment heeft de gemeente een voorkeursrecht gevestigd op PM (gem).
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9. GRONDBELEID EN FINANCIËN
Hoe gaat de gemeente om met kosten?
Wij vinden het belangrijk dat ruimtelijke ontwikkelingen bijdragen aan zaken die voor het algemeen belang zijn.
Bijvoorbeeld de aanleg van een rondweg of de verbetering van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving.
Op grond van de Omgevingswet kan de gemeente in een omgevingsvisie kostensoorten en/of categorieën
ruimtelijke ontwikkelingen (fondsen) aanwijzen waaraan een financiële bijdrage gevraagd wordt. In een Programma
en het Omgevingsplan wordt uitgewerkt hoe en wanneer het kostenverhaal en/of de financiële bijdrage wordt
gevraagd.
Wij hebben het voornemen om kostensoorten en categorieën ruimtelijke ontwikkelingen aan te wijzen. De
omgevingsvisie wordt op dit onderdeel nog aangevuld. Gemeenten aangeven welke onderdelen opgenomen
moeten worden.
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10. ACHTERGRONDEN
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BIJLAGEN
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Beschrijving waarden per deelgebieden
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Deelgebied

‘Het buitendijks land’

Pm deelgebied met z/w achtergrond vanuit versie 22-04 (zie dia 25)
(geldt voor alle deelgebieden; deze worden toegevoegd als Waardenkaart definitief is)
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Deelgebied

‘Het buitendijks land’

Beschrijving
Het deelgebied ‘Het buitendijks land’ omvat het winterbed (de uiterwaarden) van de Waal, de Maas en de afgedamde Maas. De
rivieren vormen een dynamisch systeem, een samenspel tussen natuurlijke processen en menselijk ingrijpen.
De Waal is een brede, voornamelijk laaggelegen slingerende rivier met grote verschillen in waterstanden. De Waal moet in
perioden met hoge rivierafvoer twee derde van de Rijnafvoer voor haar rekening nemen en is daarmee de grootste vrijafstromende Rijntak. Het is ook de meest dynamische riviertak van het Rijnsysteem. In perioden met hoog water vindt erosie en
sedimentatie plaats en 'vormt' de rivier het landschap. De reliëfrijke uiterwaarden bestaan voornamelijk uit graslanden,
afgewisseld met enkele akkers, bosjes, bomenrijen, moerasgebiedjes en geïsoleerde oude riviertakken (strangen en geulen).
Veel uiterwaarden zijn vergraven voor zand en/of kleiwinning.
De Maas is smaller dan de Waal en kent als regenrivier zowel hoge als lage waterstanden. De uiterwaarden van de Maas zijn
minder vergraven en overstromen één à tweemaal per jaar. In de uiterwaarden komt wat bedrijvigheid voor, zoals
steenfabrieken, restaurants, kampeerterreinen en jachthavens. Het eiland van Alem is een bijzonder element in de
uiterwaarden. Het eiland ligt in de binnenbocht van de vroegere Maas. De uiterwaarden van de Maas zijn relatief droog en
bevatten weinig water en moeras. Op enkele plekken staan fraaie meidoornhagen, restanten van het Maasheggenlandschap.
De Afgedamde Maas is een oude tak van de rivier de Maas. Tussen 1273 en 1904 vormde de Afgedamde Maas de hoofdstroom
van de Maas. Het water van de Maas en van de Waal (vanuit de Rijn) moesten beide via de Merwede worden afgevoerd.
Doordat het water van de Waal hoger was, stuwde het water van de Maas op. Als gevolg hiervan is in de 19e eeuw besloten om
het maassysteem los te koppelen van het Merwede/Waal/Rijn systeem door het graven van de Bergsche Maas en het afsluiten
van de Afgedamde Maas bij Well.
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Deelgebied

‘Het buitendijks land’

Bestaande waarden:
+ Rivier en rivierbedding, aanwezigheid strangen, wielen
+ Waterafvoer en waterberging
+ Het groene en rustige karakter met hoge natuurwaarden
+ De toegankelijkheid
+ Overwegend natuur en toerisme langs de Maas
+ Overwegend landbouw en toerisme langs de Waal
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Deelgebied

‘Het buitendijks land’

Archeologische landschappen (bron: atlas van de leefomgeving, https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten
> Het landschap van de Bommelerwaard is gevormd door de rivieren. De steeds verleggende rivieren in het verre verleden
hebben ervoor gezorgd dat er een grillig patroon van bodemsoorten is ontstaan.
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Deelgebied

‘Het droge land’

Pm deelgebied met z/w achtergrond vanuit versie 22-04 (zie dia 25)
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Deelgebied

‘Het droge land’

Beschrijving:
Het deelgebied ‘Het droge land’ omvat de oeverwallen. De gebieden liggen overwegend evenwijdig aan de rivieren. Door het
verleggen van de rivier in het verleden is ook in het middengebied een oeverwal ontstaan met daarop de kernen Kerkwijk en
Bruchem. De oeverwallen liggen wat hoger in het landschap en zijn zandig. Door de hogere ligging zijn de kernen ontstaan op
deze oeverwallen. Door het gebruik is in de loop van de tijd een halfopen tot dichte structuur ontstaan. Een mozaïek aan
functies met laagstamboomgaarden, bebouwing, bedrijvigheid, kassen, champignonkwekerijen, veestallen, akkers en weilanden.
Op de oeverwallen is ook een dicht netwerk van wegen aanwezig.
Bestaande waarden:
+ Aantrekkelijk afwisselend kleinschalig landschap
+ Hoger en droger
+ Bescherming tegen het water door dijken
+ Agrarisch gebied
+ Fruitteelt in de volle grond
+ Veel beplanting; mozaïekverkaveling
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Deelgebied
Pm deelgebied met z/w achtergrond vanuit versie 22-04 (zie dia 25)
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Deelgebied
Beschrijving:
De komgebieden in de Bommelerwaard waren lange tijd onbewoonbaar door de lage ligging en natte ondergrond. De kommen
worden ook nu nog gekarakteriseerd door open weidegebieden met beplanting langs de wegen en op de verspreid liggende
boerderijen. Het grootste deel van de kom heeft een strokenverkaveling met grotere watergangen in de oost-west richting. In de
laagste delen zijn eendenkooien en bos- en griendpercelen aanwezig, met name langs het afwateringskanaal, de Capreton.
Bestaande waarden:
+ Lager gelegen natte gronden, veel sloten
+ Grootschalig
+ Openheid en zichtlijnen
+ Losse boerderijen als (groene) eilanden in het landschap
+ Uitgestrekte akkers en weilanden
+ Kenmerkende kavelstructuren
+ Vochtige omstandigheden maken het aantrekkelijk voor weidevogels en ganzen
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Deelgebied
Pm deelgebied met z/w achtergrond vanuit versie 22-04 (zie dia 25 )
1. Munnikenland

2. Landgoed Brakel
3. Meidijksche Wielen

4. Natuurgebieden langs de Capreton
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Deelgebied
Beschrijving
Naast de uiterwaarden zijn er een aantal bijzondere groene diamanten te benoemen binnen de Bommelerwaard.
1. Munnikenland
Munnikenland is het uiterst westelijke deel van de Bommelerwaard. Ten oosten van slot Loevestein bevindt zich het
natuurgebied in bezit van Staatsbosbeheer. Ook de batterij onder Brakel behoort tot dit gebied. Begin 2009 is bovendien
begonnen met een plan om een nog groter gedeelte van Munnikenland geschikt te maken voor waterberging, natuur en
recreatie in het kader van Ruimte voor de Rivier. Een nieuwe Wakkere Dijk is aangelegd op ongeveer 500 meter ten westen van
de eeuwenoude Nieuwedijk. Bij hoog water kan de polder vollopen.
2. Landgoed Brakel
Het landgoed Brakel bestaat uit twee delen. Het oude deel met een parkbos, kasteelruïne met gracht, een ‘oude moestuin’ en
oude boomgaarden en een nieuw parkdeel met loofbos, bloemweiden en vijver. Het gebied is in bezit van het Gelders
Landschap & kasteelen.
3. Meidijksche Wielen
Een relict van een dijkdoorbraak langs een oude dwarsdijk, de Meidijk.
4. Natuurgebieden langs de Capreton, zoals de Lieskampen
Vroeger was dit laaggelegen gebied erg vochtig. Het werd gebruikt voor griendcultuur of hooiland en eendenkooien.
Tegenwoordig wordt het water kunstmatig hoog gehouden en is er ook nog kwel aanwezig waardoor er bijzondere
natuurwaarden zijn ontstaan.
5. Alem
Tot begin jaren dertig van de twintigste eeuw lag Alem aan de zuidelijke, Brabantse kant van de Maas. Als gevolg van
kanalisering van de Maas kwam Alem op de noordoever van de Maas te liggen. Alem is via een dam verbonden met de Maasdijk
tussen Rossem en Kerkdriel en vormt zodoende een schiereiland. De oude, afsneden meander is natuur/recreatiegebied
geworden en natuurgebied Buitenpolder Heerewaarden van Staatsbosbeheer ligt ten noorden van Alem.
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Deelgebied
Bestaande waarden:
+ Gebieden met hoge natuurwaarden
+ In het midden: Broekbossen, eendenkooien, water (weteringen, watergangen, wielen e.d.)
+ Toegankelijkheid voor wandelaars en fietsers
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Deelgebied
Pm deelgebied met z/w achtergrond vanuit versie 22-04 (zie dia 25)
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Deelgebied
Beschrijving:
De vele kernen in de Bommelerwaard hebben allemaal een eigen karakter samenhangend met de ligging aan de rivier, de
breedte van de oeverwal, de maat van de open ruimte rondom de dorpen, de relatie met de komgebieden, de aanwezigheid van
bijzondere landschappelijke patronen en/of bijzondere historische bebouwing. Dorpen zoals Rossum, Kerkdriel, Zuilichem en
Aalst hebben een vrij compacte kern en een sterke binding met de dijk en de rivier. Alem, Heerewaarden en Nederhemert Zuid
worden zelfs geheel omgeven door rivieren. Oeverwaldorpen, in het midden van de kom, zoals Bruchem en Kerkwijk hebben
een langgerekte, open structuur. In Ammerzoden is een voormalige meander van de Maas in grote mate bepalend geweest voor
de huidige dorpsstructuur. De specifieke ligging verschaffen de kernen in de Bommelerwaard ieder hun eigen identiteit. De
samenhang met het omliggende landschap is hierin zeer bepalend.
• De Waalkernen zijn, van west naar oost: Brakel, Zuilichem, Nieuwaal, Gameren, Zaltbommel, Hurwenen, Rossum en
Heerwaarden;
• De Maaskernen zijn, van oost naar west: Heerewaarden, Rossum, Alem, Kerkdriel, Hoenzadriel, Hedel, Ammerzoden en Well;
• Afgedamde Maaskernen zijn, van zuidoost naar noordwest: Wellseind, Nederhemert-Noord, Aalst en Poederoijen;
• Op de oeverwal in het middengebied: Bruchem, Kerkwijk, Delwijnen en Velddriel;
• Op het eiland van Nederhemert: Nederhemert-Zuid en Bern.
Bestaande waarden
+ Wonen in een aantrekkelijke woonomgeving
+ Saamhorigheid
+ Goed voorzieningenniveau, waarbij er een relatie is tussen grote en kleine kernen die voorzieningen delen.
+ Dorpen en steden hebben een eigen identiteit
+ Dorpen liggen meestal op de stroomruggen en hebben veelal een directe relatie met de dijk
+ Zaltbommel en Kerkdriel zijn de hoofdkernen binnen de Bommelerwaard
+ Sterke MKB, veel zzp-ers
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Beschrijving per kern
PM kernen Maasdriel en PM voorzieningen niveau ed - zijn er gegevens, mn Maasdriel?
Aalst
Aalst (Oalst in plaatselijk dialect) is gelegen aan de afgedamde Maas ten zuidwesten van de stad Zaltbommel en telde op 1 januari 2017,
2.102 inwoners. Aalst (Halosta) wordt al vermeld in een akte uit 815/816. Aalst is waarschijnlijk ontwikkeld uit aa, dat een oude naam voor
water is. Aan het eind van de tiende eeuw wordt het als Altisti en Aloste aangeduid en in de 11e eeuw al als Alaste en weer een eeuw later
Aelst. Aalst was van 1812 tot 1817 een zelfstandige gemeente, daarna ging het op in de gemeente Brakel. Tussen Aalst en Veen (gemeente
Aalburg, provincie Noord-Brabant) is er een kabelpont over de afgedamde maas.
Bern
Bern komt van Berne en is een oudhollands woord voor drek of modder. Bern is een buurtschap en ligt op het "eiland" Nederhemert-Zuid.
Dit buurtschap bestaat uit ongeveer 5 straten en is te bereiken via een dijkweg (N831) en via de onverharde Moffendijk vanuit
Nederhemert-Zuid. Tevens is er een veer tussen Bern en Herpt (gemeente Heusden, provincie Noord-Brabant) over de Bergsche Maas. De
buurtschap telt 36 inwoners (op 1 januari 2017). Sinds de Maaswerken in de jaren 1883 - 1904 is het buurtschap Bern aan de
Bommelerwaardse, Gelderse kant van de Maas gelegen. Vanaf 1 januari 1958 viel Bern, na een grenscorrectie, onder de gemeente
Kerkwijk.
Brakel
De oudste vermelding van Brakel stamt uit 1228 ('Bracle'). De naam is mogelijk een samenstelling van het Germaanse brako, dat varen
betekent en lo, loofbos op een oeverwal. Dit grootste dorp met meer dan 3000 inwoners ligt vlakbij waar de afgedamde Maas en de Waal
samenkomen. In 1998 is de eerder zelfstandige gemeente Brakel opgenomen in de gemeente Zaltbommel. De gemeente Brakel omvatte
Aalst, Poederoijen en Zuilichem. Tussen Brakel en Herwijnen (gemeente West-Betuwe, provincie Gelderland) wordt een veerdienst over de
Waal onderhouden.
Bruchem
Bruchem ligt op een stroomrug middenin de Bommelerwaard dicht bij de stad Zaltbommel en telde op 1 januari 2017, 1.677 inwoners. Tot
1999 behoorde Bruchem tot de gemeente Kerkwijk, die toen werd opgeheven. De naam Bruchem bestaat uit twee delen: bruc en hem.
Bruc komt van broek, dat laagland of een weiland betekent. Hem is afgeleid van heim, dat woonplaats betekent.
Delwijnen
Delwijnen ligt evenals Bruchem en Kerkwijk op een stroomrug en heeft bijna 400 inwoners. De naam Delwijnen stamt af van de woorden
delle en winne. Delle betekent een laagte waarin water staat en Winne betekent hoeve. Delwijnen behoorde tot 1999 tot de gemeente
Kerkwijk, die toen werd opgenomen in de gemeente Zaltbommel.
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Gameren
Gameren werd in 1813 een zelfstandige gemeente tot 1955, toen het bij Kerkwijk werd gevoegd. Het dorp telt 2.552 inwoners (op 1 januari
2017) en wordt voor het eerst in 1031 genoemd ('Gamberen'). Gamberen is wellicht een afleiding van het Germaanse gambron, dat 'de
sterke' betekent. Het zou wellicht een naam zijn voor een oude aftakking van de Waal. Of de naam hangt samen met aa, of ammer,
woorden die naar de ligging van Gameren aan het water verwijzen.
Kerkwijk
Kerkwijk is gebouwd op een stroomrug die door het midden van de Bommelerwaard loopt en waarop ook Bruchem en Delwijnen zijn
gelegen. Haaks daarop wordt Kerkwijk doorsneden door de N832. Kerkwijk, met iets meer dan 600 inwoners, wordt voor het eerst in het
eerste kwart van de dertiende eeuw genoemd ('Kirkewihc'). Kirke betekent kerk en wihc is woonplaats. In 1998 is de eerder zelfstandige
gemeente Kerkwijk opgenomen in de gemeente Zaltbommel. De gemeente Kerkwijk omvatte Bern, Bruchem, Delwijnen, Kerkwijk,
Nederhemert-Noord, Nederhemert-Zuid, Nieuwaal en Gameren.
Nederhemert
Nederhemert, bestaande uit een noordelijk en een zuidelijk deel, wordt gescheiden door de Afgedamde Maas. Nederhemert-Zuid wordt
aan de zuidkant begrensd door de Maas en wordt daarom ook wel ‘het eiland’ genoemd. Nederhemert wordt voor het eerst genoemd in
een bron als 'Hamerthe' of 'Hamaritda'. De naam Hemert is mogelijk samengesteld uit '(H)a' (water) 'mer'(verlande stroombedding).
Misschien dat de uitgang 'the' of 'itda' naar het Germaanse 'ithi' verwijst, dat verzamelplaats betekent.
Nieuwaal
Nieuwaal wordt voor het eerst in 1031 genoemd Niwele. Het woord is samengesteld uit niwe, dat wellicht nieuw betekent en le, ofwel lo,
loofbos op een oeverwal. Nieuwaal maakte, samen met Gameren, tot 1955 deel uit van de zelfstandige gemeente Gameren, vervolgens
behoorde het dorp tot 1999 bij de gemeente Kerkwijk. Nieuwaal heeft 760 inwoners (1 januari 2017).
Poederoijen
Poederoijen, met iets meer dan 1000 inwoners, is een dorp in het zuidwesten van de gemeente Zaltbommel. Tot 1955 vormde het dorp een
zelfstandige gemeente, die in dat jaar samen met Zuilichem en Aalst opging in de gemeente Brakel tot 1999. Poederoijen (Podarwic) wordt
al vermeld in een akte uit 815/816. Podarwic is samengesteld uit Podar, een onbekend woord, mogelijk een eigennaam en ooi, weiland
langs een rivier en wic, dat woonplaats betekent. Poederoijen werd vroeger ook wel Pouderoijen, Poederoyen en Poederooijen genoemd.
Ten noordwesten van het dorp ligt in de uiterwaarden tussen de rivieren, de Maas en de Waal, het slot Loevestein. De Waal en de
Afgedamde Maas vloeien hier samen tot de Merwede. Bij het Slot ligt een voetveer waarmee Woudrichem (gemeente Woudrichem) kan
worden bereikt.
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Zaltbommel
Zaltbommel is een vestingstad en wordt in 850 voor het eerst in een schriftelijke bron vermeld als 'Bomela' De plaatsnaam bestaat uit twee
delen: 'boom' en 'la' (of 'lo'). Lo verwijst naar een loofbos op een oeverwal. Boom moet gelezen worden in de huidige betekenis. Tegen het
einde van de dertiende eeuw krijgt Bommel de toevoeging 'Zalt', om zich van Maasbommel te onderscheiden. De stad Zaltbommel telt
12.137 inwoners (per 1 januari 2017).
Zuilichem
Zuilichem wordt voor het eerst in 1143 genoemd ('Solekem'). Deze naam is samengesteld uit Sole, wellicht de naam van een Germaanse
stam, en kem, hetzelfde woord als heim, dat woonplaats betekent. Zuilichem telt in 2017, 1.687 inwoners en is daarmee vergelijkbaar qua
aantal inwoners met Bruchem. Zuilichem was tot 1955 een zelfstandige gemeente, vervolgens behoorde het dorp tot 1999 bij de gemeente
Brakel.
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Deelgebied
Pm deelgebied met z/w achtergrond vanuit versie 22-04 (zie dia 25)
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Deelgebied
Beschrijving:
De bedrijventerreinen komen verspreid over de Bommelerwaard voor. Bij veel kernen is een klein, lokaal bedrijventerrein
aanwezig. Een aantal bedrijven(terreinen) liggen in de uiterwaarden, m.n. langs de Afgedamde Maas, met een sterke binding
met de plek, het water. Een grotere, regionale bedrijventerrein aan de A2 bij Zaltbommel. De Bommelerwaard profiteert van de
centrale ligging, goede bereikbaarheid en moderne bedrijfslokaties, zoals de Wildeman bij Zaltbommel. En ‘Triangel’ in hedel
(zoekgebied), De Geerden en De Kampen Noord. Deze bedrijventerreinen dragen bij aan de werkgelegenheid in de
Bommelerwaard.
Bestaande waarden:
+ Ruimte voor regionale bedrijven op De Wildeman
+ Goede ontsluiting vanuit bedrijventerreinen langs de A2
+ Uitbreidingsruimte voor lokale bedrijven
+ Werkgelegenheid
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Deelgebied
Pm deelgebied met z/w achtergrond vanuit versie 22-04 (zie dia 25)
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Deelgebied
Beschrijving:
De glastuinbouw en paddenstoelenteelt zijn onlosmakelijk verbonden aan de Bommelerwaard. Deze tuinbouwbedrijven zijn
belangrijk voor de regionale economie en zijn onderdeel van de identiteit van de Bommelerwaard. In de intensiveringsgebieden
is er ruimte voor deze teelt, als zacht fruit, bloemen en paddenstoelen. Tegelijkertijd wordt er in deze gebieden gewerkt aan de
leefbaarheid en duurzaamheid in de vorm van goede bereikbaarheid, recreatieve verbindingen, nieuwe vormen van
energieopwekking, waterhuishouding, landschapsstructuren en beleefbaarheid.
Bestaande waarden:
+ Concentratiegebied voor glastuinbouw en paddenstoelenteelt
+ Productie: bloemen, paddenstoelen en klein fruit (aardbeien)
+ Innovatie
+ Werkgelegenheid
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Beschrijving kernwaarden
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Kernwaarde
Pm deelgebied met z/w achtergrond vanuit versie 22-04 (zie dia 25)
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Kernwaarde
Beschrijving:
De dijken vormen een kenmerkend patroon in het landschap. De dijken zijn van groot waterstaatkundig belang. Daarnaast
vormen de dijken een belangrijke verbindende en recreatieve waarde voor het gebied. Vanaf deze dijken heeft men een prachtig
uitzicht over het landschap.
De eerste dijken in het gebied, de banddijken, werden tussen 1100 en 1300 aangelegd. Omdat bovenstroom dijken waren
aangelegd kwamen vanaf de tiende eeuw extreem hoge waterstanden op. Om zich hiertegen te beschermen werden, tussen
1100 en 1300, de banddijken rond de Bommelerwaard aangelegd. De rivier kreeg hierdoor steeds minder ruimte, waardoor bij
dijkdoorbraken grote gebieden onder water stroomde. Huizen werden daarom op de dijk of op woerden, kunstmatige
verhogingen, gebouwd. Om het oostelijk deel van de Bommelerwaard te beschermen tegen water dat vanuit het westen
terugstroomde werden dwarsdijken gebouwd, Meidijk en Nieuwendijk.
Bestaande waarde:
+ Mooie, karakteristieke dijken, ‘het gouden randje van de Bommelerwaard’
+ Functie als wegfunctie (pad/route)
+ Uitzicht over omliggend landschap en cultuurhistorisch waardevolle bebouwing

Omgevingsvisie Bommelerwaard - Concept

120

Kernwaarde
Pm deelgebied met z/w achtergrond vanuit versie 22-04 (zie dia 25)
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Kernwaarde
Beschrijving:
De Bommelerwaard heeft een rijke geschiedenis. Verspreid over de Bommelerwaard zijn bijzondere cultuurhistorische
elementen en structuren terug te vinden in het landschap. Sommige stads- en dorpsgezichten zijn van nationaal belang
waardoor ze een Rijksbeschermd stads- of dorpsgebied zijn geworden. Dit zijn Zaltbommel, Heerewaarden en NederhemertZuid. Een aantal andere zijn gemeentelijk beschermd. Dit zijn het historische deel van Gameren, deel van Rossom en een deel
van Hurwenen. Hier gelden speciale regels om deze waarden te beschermen.
Bestaande waarden:
+ Rijksbeschermd stadsgezicht Zaltbommel en de rijks- en gemeentelijk monumenten
+ Ruim 400 Rijksmonumenten of gemeentelijke monumenten (Zaltbommel)
+ Eiland van Nederhemert met Nederhemert-Zuid Rijksbeschermd dorpsgezicht.
+ Waarborgen onderscheid verschillen dorpsstructuren
+ Historische deel van Gameren gemeentelijk beschermd dorpsgezicht.
+ Rijksbeschermd dorpsgezicht Heerewaarden
+ Gemeentelijk beschermd dorpsgezicht deel Rossum
+ Gemeentelijk beschermd dorpsgezicht deel Hurwenen
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Kernwaarde
Pm deelgebied met z/w achtergrond vanuit versie 22-04 (zie dia 25)
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Kernwaarde
Beschrijving:
Op basis van de cultuurhistorische en landschappelijke inventarisatiekaarten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de
provincie Gelderland en de gemeente Zaltbommel zijn een aantal cultuurhistorische elementen als ‘kernwaarde’ op de
waardenkaart toegevoegd. Dit zijn plekken en structuren die van bovenlokaal belang zijn en een belangrijke bijdrage hebben aan de
identiteit en de geschiedenis van de Bommelerwaard.
Het betreft:
1. Nieuwe Hollandse Waterlinie
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een verdedigingslinie van 85 kilometer lang. De linie loopt van Muiden tot aan de Biesbosch en
is 3 tot 5 kilometer breed. Ze bestaat uit 45 forten, 6 vestingen, 2 kastelen, 85 mitrailleurkazematten, ruim 700 betonnen
schuilplaatsen en kazematten en ruim 100 militaire sluizen en waterwerken. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is het grootste
rijksmonument van Nederland. Tussen 1815 en 1940 maakte de Nieuwe Hollandse Waterlinie het westen van Nederland
onbereikbaar voor de vijand. Als er oorlog was, konden militairen brede stroken land onder water zetten. Met een laagje water tot
kniehoogte sloegen ze twee vliegen in één klap. Het land was onbegaanbaar voor soldaten, voertuigen of paarden. En voor boten
was het te ondiep om doorheen te varen.
In de Bommelerwaard was ook zo’n inundatieveld, ook maakte o.a. slot Loevestein, batterij Poederoijen en batterij Brakel deel uit
van deze linie.
2. Grienden
Grienden zijn stukken land waarop wilgen geplant zijn, die voor commerciële doeleinden worden geëxploiteerd. De binnendijkse
Grienden werden aangelegd in gebieden met slechte ontwatering of op moeilijk bereikbare stukken die te ver van de boerderij
verwijderd waren om bemest te kunnen worden. Het griendhout werd verwerkt tot verschillende producten, zoals manden en
stoelen. Tegenwoordig wordt het hakken van het griendhout alleen nog vanuit cultuurhistorisch, ecologisch of recreatief oogpunt
plaats, waarbij geen winst meer wordt gemaakt.
3. Kenmerkende percelering
4. Waardevolle open komgebied
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Kernwaarde
5. Eendekooi
Eendekooien zijn vanginstellingen, waarin eenden gevangen worden voor consumptie of, pas recentelijk, voor wetenschappelijk
onderzoek. Over het algemeen werden eendenkooien in waterrijke gebieden (zoals in het laaggelegen komgebied) aangelegd.
De omgeving moet rust en stilte bieden. In het rivierengebied zijn de meeste eendenkooien te vinden. De kooien lagen in een rij
aan het einde van de kavels. In de Bommelerwaard zijn er nog twee aanwezig in het landschap. (bron: ontgonnen verleden,
inzoomen op de historisch-geografische ontwikkeling van het Nederlandse landschap)
6. Kastelen
Slot Loevestein is een kasteel en fort in de uiterwaarden waar de Afgedamde Maas en de Waal samenkomen. Het kasteel is
gebouwd in opdracht van ridder Dirc Loef van Home rond 1361, maar werd daarna nog gebruikt als staatsgevangenis en was
later een strategisch onderdeel van Oude en later Nieuwe Hollandse waterlinie.
Kasteel Ammersoyen en kasteel Nederhemert stonden strategisch langs de meanderende Maas. Kasteel Brakel is
een middeleeuwse kasteelruïne in het dorp Brakel. (PM: Slot Well, Slot Rossum, Fort Sint Andries en Fort Voorne toevoegen).
7. Steenfabrieken
Een steenfabriek, vroeger ook steenbakkerij, steenplaats, steenoven of tichelwerk genoemd, is een fabriek waar grof keramiek
wordt geproduceerd, in het bijzonder bakstenen en vaak ook aanverwante producten, zoals dakpannen en stenen buizen.
Belangrijk voor steenfabrieken was de beschikbaarheid van klei en brandstof, zodat veel steenfabrieken zich vestigden in
kleigebieden of aan de rand daarvan.
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Kernwaarde
8. Overige cultuurhistorische elementen
 Fort Sint Andries: Kastelen, forten en vestingen staan op strategische punten bij de rivieren, zoals Nieuw Fort Sint Andries. Dit
fort uit 1812 werd gebouwd ter vervanging van het oude Sint Andries uit 1599.
 Kasteel Rossum: Het oorspronkelijke kasteel werd in de 16e eeuw tijdens het beleg van Zaltbommel in 1599 geheel verwoest.
In 1740 werden de restanten afgebroken om plaats te maken voor een (kleiner) rentmeestersslot. In 1850 brak de toenmalige
eigenaar, baron Van Randwijck, het rentmeestersslot af en bouwde op deze plaats een buitenverblijf met koetshuis.
 Kasteel Well: Kasteel Well is een fraaie waterburcht. Het huidige kasteel werd gebouwd in de vijftiende eeuw, maar kreeg pas
later, in de zeventiende eeuw, zijn huidige aanzicht. Achter het huidige kasteel liggen de resten van een torenmolen uit de
vijftiende eeuw
 Een oude dijkdoorbraak (wiel) aan de Meidijk.
Bestaande waarden:
+ Dragen bij aan de identiteit van de Bommelerwaard
+ Vertellen het verhaal over de geschiedenis
+ Trekpleisters voor toeristen
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Bijlage achtergrond kaarten kernwaarden

Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
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Bijlage achtergrond kaarten kernwaarden

www.cultureelerfgoed.nl

Bron: provincie Gelderland
http://gelderland.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2cc6fb09cfc24a8d8a923867ecf57d7c
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Bijlage achtergrond kaarten kernwaarden

Bron: provincie Gelderland
http://gelderland.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2cc6fb09cfc24a8d8a923867ecf57d7c
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Bijlage achtergrond kaarten kernwaarden

Cultuurhistorische inventarisatiekaart
gemeente Zaltbommel

Bron: gemeente Zaltbommel
Cultuurhistorische inventarisatie
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