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Algemene vragen omgevingsvisie 
 

1. Heeft het uitstellen van de Omgevingswet ook gevolgen voor de visie? 
 Nee, de visie wordt gebruikt om een bestemming te wijzigen. 
 Alle zienswijzen die zijn ingediend worden openbaar. 

 
2. Gaat de gemeente Buren op alle zienswijzen inhoudelijk in? Bijvoorbeeld die van stadje 

Buren. 
 De gemeente neemt alle bezwaren serieus. Er zijn alternatieve locaties in het stadje 

Buren, zowel qua inbreiding als uitbreiding. Inbreiding heeft de voorkeur, mits dit op 
een klimaatbestendige manier kan. Om te voldoen aan de afspraken in ons 
woningprogramma verwachten we dat we naar inbreidings- en uitbreidingslocaties 
moeten kijken. We willen ervoor zorgen dat we het gewenste programma realiseren, 
dat mede gericht is op kleinere huishoudens en betaalbare woningen. Daarom wezen 
we voor elke kern de uitbreidingslocaties aan die ruimtelijk gezien in aanmerking 
komen. Als er meerdere locaties beschikbaar komen, kijken we welke locatie de 
meeste kwaliteit kan opleveren en waar ervoor de juiste doelgroepen gebouwd wordt. 

 We zien de locatie aan de oostzijde van Buren nog steeds als een geschikte 
woningbouwlocatie, maar als er betere locaties beschikbaar komen, is deze locatie 
misschien niet nodig. 
 

3. Hoe past deze omgevingsvisie in de visies van de regiogemeenten? 
 De hoofdlijnen en visies worden met meerdere gemeenten afgestemd. 
 Over het thema ‘wonen’ vindt overleg plaats met de regiogemeenten in het kader van 

de regionale woonagenda. 
 De uitvoering kan wel per gemeente verschillen. 

 
4. Wat wordt er bedoeld met klein- of grootschalig? 

 We willen niet alles afkaderen met maten. Zo blijven we flexibel. De ruimte is niet van 
tevoren vastgesteld. 

 
5. Kan in de omgevingsvisie ook exacter beschreven worden wat het begrip ‘kleinschalig’ 

betekent op gebied van recreatie, woningbouw, landbouw, veeteelt en bedrijvigheid?  
 De betekenis hiervan kan per plek en activiteit verschillen. We kunnen dat niet precies 

afbakenen, maar zullen waar nodig dit wel omschrijven in de visie. 
 

6. Wat betekent het begrip 'groene beadering'? 
 Het gaat om groenstroken die een verbinding vormen binnen een gebied. We willen 

graag dat het groen in het buitengebied doorloopt in de woonwijken. 
 

7. Wat wordt er bedoeld met de roze gemaakte stukken? 
 De roze kleur is de aanduiding van de open komgebieden. 
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Erven, landgoederen en (agrarische) bedrijven 
 

1. Wat bedoelt de gemeente met multifunctioneel kan vooral op bestaande erven? 
 In de omgevingsvisie geven we als ambitie aan dat we meer functies willen mogelijk 

maken in het landelijk gebied. Dit komt tegemoet aan de maatschappelijke 
vraagstukken voor wonen en recreatie. We zien dat er rond veel kernen al een grotere 
dichtheid van bebouwing voorkomt. Vaak is sprake van lintbebouwingen. In die zones 
rond de kernen willen we het hergebruik van (voormalige) agrarische bouwblokken 
voor andere functies mogelijk maken. Daarbij willen we ruimte geven aan extra 
woningen, bepaalde soorten bedrijvigheid en recreatie. 

 Omdat het in deze multifunctionele dorpszones gaat om het hergebruik van 
bestaande erven, is het niet mogelijk om in weilanden of op akkers te bouwen. Die 
zorg hebben veel mensen geuit in hun zienswijze, maar dit is dus niet mogelijk op 
basis van de omgevingsvisie. De multifunctionele dorpszone is in principe alleen van 
toepassing op bestaande erven in het buitengebied rond de kernen. Er mag alleen 
bestaande bebouwing en verharding vervangen worden voor functies die passen in 
een multifunctionele dorpszone. In de tekst van de omgevingsvisie zijn voor de 
multifunctionele dorpszones alle functies benoemd die ook ergens anders op de 
oeverwallen mogelijk zijn. We begrijpen dat dit verwarrend is en zullen de tekst 
aanpassen.  

 
2. Er is vanuit inwoners geen behoefte aan meer landgoederen. Het ruimte beslag is te 

groot. De natuurwaarden zijn er niet en recreatief hebben ze geen of nauwelijks waarde. 
Waarom kiest de gemeente er dan voor? 

 We zijn van mening dat landgoederen kwaliteit kunnen toevoegen. Bij de huidige 
landgoederen is dat niet altijd voldoende gelukt, daarom stellen we nu extra eisen. 

 
3. Wat is het verschil tussen erven en landgoederen als het gaat om stroomruggen en 

oeverwallen in de multifunctionele zones? 
 De multifunctionele dorpszone is in principe alleen van toepassing op bestaande 

erven in het buitengebied rond de kernen. Er mag alleen al bestaande bebouwing en 
verharding vervangen worden voor functies die passen in een multifunctionele 
dorpszone. Daarnaast hebben we een regeling voor het oprichten van nieuwe 
landgoederen. Dat kan in principe op alle stroomruggen en oeverwallen. Daarvoor 
dient iemand 10 hectare grond te hebben en deze in te richten met natuur. Binnen die 
10 hectare mag er geclusterd woningen worden gebouwd. 

 Bij de multifunctionele zone gaat het om het hergebruik van erven. Daar horen geen 
weilanden bij. Bij landgoederen gaat het om gebieden van 10 hectare. Daar horen wel 
weilanden bij. 

 
4. In deze tijd van woningschaarste vindt de gemeente de ontwikkeling van landgoederen 

toch ook asociaal te noemen? 
 Met ons landgoederenbeleid willen we ervoor zorgen dat er opengestelde gebieden 

komen waarbij goed gebruikgemaakt kan worden van de ruimtelijke kwaliteiten van de 
gemeente. Dat wordt mogelijk gemaakt met de opbrengst van de woningen op de 
landgoederen. Wel willen we dat er 420 sociale huurwoningen en 420 bereikbare 
koopwoningen in de gemeente worden gebouwd. Dat doen we op andere locaties. 

 Voor iedere woning op een landgoed betaalt een initiatiefnemer een bijdrage om op 
een andere locatie goedkope woningen te kunnen realiseren (sociale verevening). 

 Woningen op landgoederen komen ook terug in ons woningprogramma. 
 

5. Zijn de inwoners van de gemeente Buren wel gediend met de komst van nog meer 
landgoederen en waar ligt de grens (aantal)?  

 We zijn van mening dat landgoederen kwaliteit kunnen toevoegen. Bij de huidige 
landgoederen is dat niet altijd voldoende gelukt, daarom stellen we nu extra eisen. 

 
6. Hoe kijkt de gemeente naar het weghalen van veeschuren en het terugbrengen van 

woningen? 
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 In de multifunctionele dorpszone willen we de mogelijkheid bieden om op plekken 
waar een agrarisch bedrijf is gestopt, het erf te veranderen in een klein woonerfje. 

 
7. Kunt u voorbeelden noemen van wat de gemeente bedoelt met het verbreden van de 

agrarische bedrijven?  
 Voorbeelden van het verbreden van agrarische bedrijven zijn verkoop aan huis, een 

kaasmakerij, een zorgboerderij of een recreatiefunctie (zoals bed & breakfast), een 
minicamping, boerengolf of het organiseren van kinderfeestjes. 

 
8. Wat is de invulling van het bedrijventerrein in Beusichem in deze omgevingsvisie? 

 Deze plek is goed voor mogelijke herstructurering als het beschikbaar komt. Het is 
geen verplichting. 

 
9. De multifunctionele zones zijn vrij breed genomen. Hoe kan dat? 

 Er zijn verschillende gebieden gearceerd, maar dit is geen verplichting. Meestal gaat 
het alleen om erf gebonden gebieden. 
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Recreatie 
 

1. Wanneer komt de recreatievisie? 
 Er volgt in de loop van het jaar 2022 een recreatievisie. 

 
2. Gaat de recreatievisie boven de omgevingsvisie uit? 

 Nee, dit is een invulling op de omgevingsvisie. 
 We zijn niet gebonden aan deze visie. 
 Als blijkt dat het niet kan, dan gebeurt het ook niet. 

 
3. Hoe verloopt het proces van de recreatievisie. Kunnen mensen inspraak maken? 

 Dit gaan we navragen bij onze andere beleidsmedewerkers. Op deze vraag komen 
we binnenkort terug. 

 
4. Wat wordt precies bedoeld met de directe omgeving van het Eiland van Maurik?  

 Die grens wordt in de omgevingsvisie niet precies benoemd, maar globaal gaat het 
om het gebied dat direct aansluitend is. We gaan de ontwikkelingsmogelijkheden in 
de omgevingsvisie aanpassen. 
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Steenfabriek 
 

1. Waar wordt aan gedacht bij de invulling van de steenfabriek locatie? 
 De invulling moet kleinschalig blijven. Er wordt rekening gehouden met de doelgroep 

en welke soort recreatie. 
 

2. Met drie steenfabrieken erbij wordt het gebied enorm, toch? 
 Voor elke steenfabrieklocatie geldt dat de mogelijkheden om wat te ontwikkelen niet 

zo groot zijn. Er gelden door de omliggende natuur en de hoogwaterproblematiek van 
de grote rivieren veel beperkingen. Als er wat ontwikkeld kan worden op deze 
locaties, zal het kleinschalig moeten zijn. We gaan dat in de omgevingsvisie beter 
verwoorden. 

 
3. De gemeente staat open voor kleinschalige recreatie op de locaties van de 

steenfabrieken. Hoe voorkom je dat kleinschalig op termijn grootschalig wordt? 
 Als een initiatiefnemer iets wil, moet diegene het bestemmingsplan aanpassen. In dat 

bestemmingsplan kunnen afspraken worden vastgelegd voor de eigenaar. 
 

4. De steenfabrieken zijn met een beperkt aantal wegen te bereiken. Is het dan niet nodig 
om alleen kleinschalige activiteiten toe te staan, zodat de overlast beperkt wordt? 

 We gaan de tekst hierop aanpassen.  
 De recreatieontwikkeling bij het Eiland van Maurik gaat om het versterken van 

bestaande functies. Het is niet bedoeld om extra stromen naar de gemeente te 
trekken. 

 
5. Hoe gaat de gemeente de beschadigende activiteiten, zoals bomenkap, een halt toe 

roepen? 
 Hier kunnen we vanuit de omgevingsvisie geen antwoord op geven.  
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Woningbouw 
 

1. Waarom wordt er nog meer gebouwd in Maurik? 
 De te bouwen woningen worden verdeeld over alle kernen. 
 We willen ervoor zorgen dat er in de loop van de tijd wel woningaanbod blijft voor 

onze inwoners. 
 

2. Hoe zorgt de gemeente ervoor dat er betaalbare woningen worden gebouwd voor 
starters en ouders? Stel je bijvoorbeeld eisen aan projectontwikkelaars? 

 De gemeenteraad heeft een woningprogramma vastgesteld in 2021. In dit programma 
zijn de doelgroepen benoemd waarvoor gebouwd moet worden. Van de 1.400 
woningen die we willen bouwen in 2020-2030, willen we dat er 420 sociale 
huurwoningen en 420 bereikbare koopwoningen worden gebouwd. We leggen 
ontwikkelaars ook op dat ze die woningen moeten bouwen. Daarmee voorkomen we 
dat er alleen dure woningen komen of andere woningen waar de behoefte niet ligt. 

 
3. Hoe voorkom je dat woningen voor starters en ouderen worden ingenomen door 

mensen van buiten de gemeente? 
 Het is een vrije markt. Je kunt dat niet volledig voorkomen, omdat we wettelijk niet de 

volledige woningmarkt mogen afschermen. We kijken wel naar nieuwe manieren die 
we kunnen inzetten om dit te voorkomen, zoals een zelfbewoningsbeding en 
opkoopbescherming. 

 Door in het juiste tempo te bouwen en goed aan te sluiten bij de lokale behoefte, 
kunnen we de kans vergroten dat lokale jeugd/starters de woningen kan kopen. Ook 
staat de gemeente open voor initiatieven als CPO (collectief particulier 
eigenaarschap). 

 Er is nog geen besluit genomen hoe we daar mee om gaan. 
 

4. Kan de gemeente wel condities stellen aan het toewijzingsbeleid voor nieuwe 
woningen? 

 Helaas kunnen we nieuwbouwwoningen niet zondermeer toewijzen aan eigen 
inwoners. Wel onderzoeken we de mogelijkheid om met anti-speculatie en een 
opkoopbeding te gaan werken. 

 
5. Kan de gemeente grond onteigenen voor woningbouw? Is de grond van het weeshuis 

bijvoorbeeld aan te kopen?  
 Een gemeente kan gebruik maken van de Onteigeningswet als er grote 

maatschappelijke belangen zijn. We hebben op dit moment geen plannen om van 
deze wet gebruik te maken. De wet kent een ingewikkelde procedure en dat is ook 
niet prettig. We hopen dat er voldoende locaties beschikbaar komen. In de 
omgevingsvisie hebben we aangegeven welke locaties we ruimtelijk gezien geschikt 
vinden. 

 
6. Wij missen de zienswijze over het schoolgebouw in Asch. Het lijkt erop dat de 

gemeente daar al een vastomlijnd plan voor heeft gemaakt. Ook dit perceel is 
opgenomen in de zienswijze. Het plan moet nog voorgelegd worden aan de 
gemeenteraad. Hoe kan het dan dat er al concrete plannen voor het schoolgebouw in 
Asch openbaar worden gemaakt?  

 We hebben in de omgevingsvisie geen inbreidingslocaties opgenomen. Onze 
algemene beleid is dat inbreiding mogelijk is. In dit geval gaat het om de transformatie 
van een schoolgebouw. We zijn als gemeente sinds april 2019 eigenaar van de 
locatie en het gebouw. Vanwege de grote vraag/behoefte naar goedkope 
koopwoningen voor starters in Asch, willen we het schoolgebouw transformeren. De 
bedoeling is dat we het pand zoveel mogelijk behouden. We willen binnenin het pand 
veranderingen aanbrengen om 4 of 5 zelfstandige woonruimten te kunnen realiseren. 
Waarschijnlijk is er geen bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Omdat het een 
functiewijziging is, kan dit waarschijnlijk worden geregeld met een 
omgevingsvergunning. 
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7. Hoe wordt de behoefte om te bouwen vastgesteld? 
 De gemeente heeft in het woningprogramma vastgelegd om meer te bouwen dan de 

precieze behoefte die er in de komende 10 jaar wordt voorzien. Dat komt omdat er 
een woningdruk vanuit omliggende stedelijke gebieden is. Om te voorkomen dat onze 
eigen inwoners niet aan een woning kunnen komen, heeft de gemeenteraad besloten 
wat meer woningen op te nemen in het woonprogramma. Ongeveer twee derde van 
het woningprogramma is de eigen behoefte. 

 
8. Hoe verhoudt het grote aantal geplande woningen zich tot de vergrijzing die eraan zit te 

komen? Komt er ook flexibele (tijdelijke) bouw? 
 Er is in het woningprogramma veel aandacht voor levensloopbestendige woningen en 

kleine huishoudens in het algemeen. Op dit moment zien we nog een grote vraag 
naar woningen. Er is nog geen besluit genomen of we ook tijdelijke woningen gaan 
plaatsen. Wel onderzoeken we de mogelijkheid om tijdelijke woningen toe te staan 
vooruitlopend op een mantelzorgsituatie (pre-mantelzorgwoningen). 

 
9. In het woningprogramma wordt gesproken over maximaal 1.400 woningen, waarvan 840 

woningen nodig zijn voor lokale behoefte. Er wordt nu een visie gepresenteerd die 
totaal niet klopt? 

 We begrijpen niet waarom dat niet zou kloppen. We hebben in het woningprogramma 
vastgelegd om meer te bouwen dan de precieze behoefte die er in de komende 10 
jaar wordt voorzien. Dat komt omdat er een woningdruk vanuit omliggende stedelijke 
gebieden is. Om te voorkomen dat onze eigen inwoners niet aan een woning kunnen 
komen, heeft de gemeenteraad besloten wat meer op te nemen in het 
woningprogramma. Ongeveer twee derde van het woningprogramma is de eigen 
behoefte.  

 
10. Waarom wacht de gemeente meer dan een half jaar met het beantwoorden van 

schriftelijke vragen en zorgen over specifieke uitbreidingslocatie in Lienden. En 
waarom reageert zij pas nadat de zienswijzetermijn is verstreken? 

 Er is vorig jaar zomer los van de zienswijzeperiode een brief binnengekomen over 
deze locatie. Daar hebben wij veel te laat op gereageerd. Daarvoor zijn excuses 
aangeboden en intussen is er wel gesproken met inwoners. Dat neemt niet weg dat 
we de locatie in principe als een geschikte woningbouwlocatie zien.  

 
 

11. Waarom wordt de slecht gelegen Van Arnhem bouwlocatie in Buren gehandhaafd en 
worden de veel betere inbreidingslocaties rondom het stadje genegeerd? 

 Deze worden niet genegeerd. Inbreidingslocaties zijn altijd mogelijk en zijn op de 
kaart niet ingetekend. Als er inbreidingslocaties beschikbaar komen, waarbij voor de 
juiste doelgroep gebouwd kan worden en waar klimaatbestendig gebouwd kan 
worden, heeft dat de voorkeur. In de praktijk zijn inbreidingslocaties wel lastiger en 
minder snel te realiseren. Daarom hebben we ook uitbreidingslocaties nodig om snel 
en voor de juiste doelgroep te kunnen bouwen. 

 
12. De voetbalvelden in Beusichem zijn geen optie om te bouwen totdat BZS vertrekt of er 

een veld vrij komt, maar wat doen jullie met de daarnaast liggende grond? 
 We vinden de locatie van het emballagecentrum geschikt voor woningbouw. 
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Verkeer 
 

1. Waarom ontbreekt de mobiliteitsvisie in de presentatie? 
 De mobiliteitsvisie loopt naast de omgevingsvisie. Deze staat niet in de 

omgevingsvisie, maar er is zeker aandacht voor. Ook is er budget voor in het 
uitvoeringsplan. 

 
2. Hoe is de infrastructurele ontsluiting van de woningen van het weeshuisterrein in 

Buren bedacht?  
 De ontsluiting van een nieuwbouwlocatie wordt concreet gemaakt als de plannen ook 

concreter worden. 
 

3. Als de gemeente een ontsluiting maakt vanaf Erichem en niet vanaf de provinciale weg, 
is de bouwlocatie in dit gebied niet logisch en lastig te bereiken. Al het verkeer gaat 
dan door Erichem. Wat doet de gemeente daaraan? 

 Verkeer is een belangrijk aspect bij de afweging van locaties. Dit aspect onderzoeken 
we als een locatie concreet in beeld komt. 

 
4. Is die rondweg rond Buren van de kaart? 

 Met de streep op de kaart aan de oostkant van Buren is nooit bedoeld dat er een 
rondweg moet komen. De streep staat voor het verbeteren van de ontsluiting van de 
wijk als er nieuwbouw wordt toegevoegd. Aangezien uit onderzoek moet blijken of de 
bestaande ontsluiting aangepast moet worden, willen we deze streep van de kaart 
verwijderen. Eventuele verbeteringen van de ontsluiting moeten integraal in een 
bestemmingsplan worden opgepakt, mocht er woningbouw komen. 

 
5. Wat doet de gemeente voor de verkeersveiligheid en het idee rondom een 

verkeersplan? 
 De omgevingsvisie benoemt de algemene doelen voor verkeer, zoals het versterken 

van verkeersveiligheid, fietsgebruik, algemene bereikbaarheid en duurzaam vervoer. 
Bij deze doelen hebben we in een aantal kernen opgaven benoemd. Op dit moment 
werken we aan een mobiliteitsvisie en een uitvoeringsprogramma waarin deze doelen 
worden uitgewerkt. 

 
6. Waarom staat de dikke lijn/weg in Buren staat nog steeds op de kaart? 

 De weg krijgt een andere betekenis. De infrastructuur moet aangepast worden. Dit 
moet op een veilige manier gebeuren en wordt afgestemd met de provincie 
Gelderland. 
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