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Donderdagavond 11 maart 2021 vond een online bijeenkomst over de ontwerp omgevingsvisie plaats.
Tijdens die bijeenkomst werd de mogelijkheid geboden om in de chat vragen te stellen (Q&A). In dit
document is deze Q&A uitgewerkt.
Vraag 1. Krijgen we de presentatie toegezonden?
De presentatie is op 15 maart 2021 naar alle aanwezigen gemaild. Bovendien is de presentatie via
www.zuidplas.nl/omgevingswet terug te vinden.
Vraag 2. Is dit een vernieuwing / vervanging van de structuurvisie?
De omgevingsvisie vervangt, als deze door de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas is vastgesteld,
de Structuurvisie. De huidige structuurvisie komt dan te vervallen.
Vraag 3. Dus je gaat wettelijk vastleggen wat je MOET doen binnen een bepaalde periode. Dit klinkt
allemaal ongelofelijk vaag.
De omgevingsvisie spreekt op hoofdlijnen de ambities van de gemeente Zuidplas uit. Het is een
uitnodiging aan iedereen om daar invulling aan te geven. De uitwerking van de omgevingsvisie volgt in
programma’s en het omgevingsplan.
Vraag 4. Is het bedrijfsleven vorig jaar ook betrokken bij de totstandkoming?
Er is een uitgebreid participatietraject doorlopen. Onderdeel daarvan was een online bijeenkomst op 10
juni 2020 met ketenpartners en op 15 juni 2020 met maatschappelijke organisaties. Zo is onder andere
gesproken met ondernemersverenigingen. Verder kon het bedrijfsleven deelnemen aan de online
inwonersbijeenkomsten per dorp (op 22, 24, 29 en 30 juni 2020).
Vraag 5a. Waarom is deze meeting niet via eventbrite?
Vraag 5b. De gemeente heeft deze meeting via eventbrite georganiseerd, maar de meeting is daar niet
gestart!
De aanmeldingen voor de bijeenkomst zijn via EventBrite gegaan. Vervolgens is een e-mail met de
inloggegevens voor de Zoom-bijeenkomst toegestuurd aan de aangemelde personen.
Vraag 6. Hoe kan je spreken van een krimp met de duizenden woningen die gebouwd worden/gaan
worden?
In de ontwerp omgevingsvisie wordt bij de ‘Trends en ontwikkelingen’ gewezen op de veranderende
bevolkingssamenstelling, wat zorgt voor een krimp van de beroepsbevolking. Dat is een algemene
trend, waar zeker op de langere termijn rekening mee gehouden dient te worden. Dit betreft evenwel
niet de krimp van de bevolking, want daarvan is zeker in de gemeente Zuidplas vooralsnog geen sprake.
Integendeel, de gemeente bouwt nog in en aan de dorpen en neemt een deel van de bovenregionale
woningbouwopgave voor haar rekening in het Middengebied (Vijfde Dorp).
Vraag 7. Kan er in de Omgevingswet een bepaald gebied bijvoorbeeld als ‘beschermd’ worden
aangemerkt?
De Omgevingswet biedt een aantal instrumenten voor gemeenten waarmee de fysieke leefomgeving
beschermd en ontwikkeld wordt. De instrumenten zijn omgevingsvisie, programma en het
omgevingsplan. De gemeente stelt in het omgevingsplan de juridische regels vast, waaronder ook de
mogelijkheid valt om een gebied te beschermen.

Vraag 8. Zuidplas van het gas af lijkt dus onderdeel van deze omgevingsvisie. Ik lees in de inleiding
direct iets over windmolens. Verklaar nader, want de gemeente heeft altijd gezegd hier niet aan te
beginnen.
De rijksoverheid wil de CO₂-uitstoot verminderen door over te stappen op duurzame energie. In de
gebouwde omgeving moeten we voor 2050 overgestapt zijn van aardgas naar een andere, duurzame
warmtebron. Ook voor de elektriciteitsvraag moeten we overschakelen naar hernieuwbare bronnen. In
de Regionale Energiestrategie (RES) in de regio Midden Holland worden afspraken gemaakt over de
uitwisseling van warmtebronnen. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over locaties voor de opwek van
hernieuwbare elektriciteit. Zuidplas heeft daarbij aangegeven dat er op het grondgebied van de
gemeente geen ruimte zal worden geboden aan de ontwikkeling van windenergie.
Vraag 9. Wordt er in de eindversie ook uitwerking gegeven aan de achteruitgang in het woon- en
leefklimaat door aspecten als de toenemende geluidshinder van het wegennet, de drukke scheepvaart,
recreatie (waterscooters o.a.) en industriële activiteiten (Kortenoord)?
In het kader van de omgevingsvisie wordt gewezen op het belang van de kwaliteit van de leefomgeving
en dat daarbij rekening moet worden gehouden met het aspect ‘omgevingsveiligheid’. De
Omgevingsvisie geeft daaraan geen concrete uitwerking. Dat gebeurt in het kader van initiatieven
waarin aangetoond moet worden hoe met dit aspect wordt omgegaan. Ook kan het in breder verband
aan de orde komen in programma’s of in het omgevingsplan.
Vraag 10. Dorps karakter maar wel een 5de dorp bouwen. Ruimte tussen de huidige gemeentes zal dus
verdwijnen. Kunt u dat nader toelichten?
Juist door de bovenregionale woningbouwopgave te realiseren in het Vijfde Dorp, kunnen de bestaande
dopen hun dorpse karakter behouden. Weliswaar wordt de (open) ruimte tussen de dorpen kleiner door
de komst van het Vijfde Dorp, maar nog steeds is dan sprake van een situatie waarin de dorpen
afzonderlijk herkenbaar blijven in het landschap.
Vraag 11. U doet het voorkomen alsof we concurreren met andere gemeentes (sales pitch). Waarom
kunnen we Zuidplas niet houden zoals het nu is? Dat beetje groen wat we hebben moeten we proberen
te behouden, toch?
Het is ook de intentie om de kenmerken en karakteristieken van Zuidplas te behouden. Maar dat wil niet
zeggen dat er dan niets kan. Initiatieven kunnen immers bijdragen aan het duurzame behoud van die
kenmerken en karakteristieken en kunnen daaraan een nieuwe zinvolle betekenis geven. Bovendien
komen er veel ontwikkelingen op Zuidplas af, zoals de realisatie van een nieuw dorp in het
Middengebied en de RES. Die ontwikkelingen willen we juist gebruiken om bestaand groen en
cultuurhistorie te versterken.
Vraag 12. Wat bedoelen jullie met erfgoed meer beleefbaar maken? En wat is dan als erfgoed
aangewezen?
Het beter zichtbaar en beleefbaar maken van het erfgoed komt voort uit de ‘Erfgoedvisie 2021 –2026
Verbindend Erfgoed’. Dat gebeurt vanuit de gedachte dat meer bewustwording bijdraagt aan de identiteit
en kwaliteit van onze leefomgeving.
In de genoemde visie is ook een bijlage opgenomen met Rijksmonumenten, gemeentelijke
monumenten, gemeentelijke beeldbepalende panden en het beschermde dorpsgezicht Moordrecht. De
erfgoedvisie is te raadplegen via de site van de gemeente Zuidplas.
Vraag 13. Hoe verhoudt zich het begrip comfortabel wonen met het begrip duurzaam wonen? Meer
thuiswerken lijkt voor de toekomst voor de hand te liggen, er komen meer gepensioneerden en ook die
zijn doorgaans meer thuis.
Het is inderdaad een tendens dat meer waarde wordt gehecht aan comfort, maar dan kan zeker ook
gepaard gaan met duurzaam. Sterker nog, een duurzaam gebouw draagt juist bij aan het comfort.

Vraag 14. Is het niet nu al / altijd belangrijk om naar een vestigingsplaats van een bedrijf te kijken?
Dat is juist, maar naar de toekomst toe willen we daar als gemeente nog sterker naar kijken: wat heeft
het bedrijf te bieden, is het passend bij het economische profiel van Zuidplas en op welke plek komt het
dan het beste tot zijn recht. Dat is een win-winsituatie.
Vraag 15. Duurzaam bouwen met zonnepanelen. Krijgen bestaande woningen subsidie vanuit Zuidplas
als er zonnepanelen worden geplaatst?
Voor het plaatsen van een PV-installatie op woningen is vanuit Zuidplas geen subsidie beschikbaar.
Wel kunnen bewoners gebruik maken van een Duurzaamheidslening. Daarnaast kunnen bewoners de
BTW die zij betalen voor de aanschaf van zonnepanelen terugvragen via de Belastingdienst/ het Rijk
Meer informatie is te vinden via www.duurzaamzuidplas.nl.
Vraag 16. Juist nog meer dan nu naar de bestaande bedrijventerreinen kijken!
Dat is ook de ambitie van de gemeente.
Vraag 17. Aardgas vrij, betekent dat bedrijven moeten investeren in panelen of dat bewoners moeten
accepteren dat er molens staan. Aardgas is een redelijk schoon medium, in Duitsland investeren ze
daar juist daar in. Het gaat mij als eigenaar van een woning alleen maar geld kosten, en dat heb ik niet.
Betekent dit dat ik mijn huis maar moet verkopen?
Aardgasvrij is een in het Klimaatakkoord afgesproken doelstelling, waar de gemeente Zuidplas zich
uiteraard in kan vinden. Burgers zullen daarin ondersteund worden. Zuidplas werkt aan een
Transitievisie Warmte. Hierin komt te staan wat per buurt het meest geschikte alternatief is voor aardgas
en wanneer de buurten aan de beurt zijn. Belangrijk uitgangspunt daarbij is de betaalbaarheid voor
bewoners.
Vraag 18. Meer natuur inclusieve landbouw?
De Omgevingsvisie zet in op duurzame, vitale landbouw, die als economische drager van de kwaliteiten
van het landschap fungeert, maar ook op zichzelf bijdraagt aan het behouden van agrarisch gebruik als
belangrijke factor binnen de gemeente. Onderdeel daarvan is dat er meer ruimte is voor biodiversiteit,
klimaatadaptatie, water en landschap en voor – waar mogelijk - combinaties met lichte recreatie. Maar
dat is uiteraard niet het enige belang. Zo gaat het ook om kringlooplandbouwen en om nieuwe vormen
van agrarisch grondgebruik die positief omgaan met de bijzondere omstandigheden zoals verzilting en
bodemdaling. Niet voor elk gebied is daarmee wat nodig is voor een toekomstbestendige landbouw
hetzelfde. In de noordelijke Rottepolders gaat dit bijvoorbeeld veel meer om het verstevigen van de
bestaande akkerbouw en in de Zuidplaspolder is – vooral in het zuiden – bodemdaling een
aandachtspunt. Wat dat betekent voor de verschillende agrarische gebieden zal in samenwerking met
de gebiedspartijen moeten worden bekeken. Naast de agrariërs zijn dat onder andere ook de
recreatieschappen en de provincie.
Vraag 19a. In Moerkapelle is er een nieuwe wijk, maar er is nauwelijks integratie met het bestaande
deel van het dorp. Er zijn geen voorzieningen bij gekomen, of enige acties om integratie te bevorderen!
Wat gaat de gemeente hier mee doen?
Vraag 19b. Ook ik ben benieuwd naar het antwoord van (….) m.b.t. integratie / voorzieningen om de
nieuwe wijk in Moerkapelle
Integratie moet vooral vanuit de mensen zelf komen, dat je begrijpt dat je als nieuwe dorpsbewoner bij
kunt dragen aan de sociale cohesie van het dorp. Het bevorderen van inclusie is echter wel een taak
van de gemeente/ overheid. De gemeente zal integratie en inclusie daarnaast stimuleren, door te zorgen
voor een gunstig klimaat voor de daarbij horende voorzieningen, voor een schone en veilige
woonomgeving en aantrekkelijke ontmoetingsplekken. Maar het zijn uiteindelijk de mensen die het
‘moeten’ oppakken en invullen. Concreet kan ook de aanpak van de centrumvoorzieningen in
Moerkapelle bijdragen aan een omgeving die de fysieke cohesie - en daarmee integratie tussen huidige

en nieuwe inwoners – bevordert. De keuze hiervoor zal in de uitwerking van de Omgevingsvisie moeten
plaatsvinden.
Vraag 20. Het Recreatieschap Rottemeren is momenteel ook bezig met een toekomstvisie ‘Ruimte voor
een groenblauwe toekomst’. Sluit de Omgevingsvisie Zuidplas daar (aan de westkant) 1-op-1 op aan?
Bestaand beleid is meegenomen en dat geldt ook voor de nota ‘Ruimte voor een groenblauwe toekomst.
Kader en koers voor recreatief landschapspark Rottemeren’ van het Recreatieschap Rottemeren uit
2018 (zie Bijlage 1 bij de Omgevingsvisie: Overzicht bestaand beleid gemeente Zuidplas). De ambities
in de Omgevingsvisie sluiten aan bij die van het Recreatieschap Rottemeren, maar doen niet over alle
zaken die in het gebied spelen uitspraken. Het Ontwikkelplan voor de Rottemeren is de uiteindelijke
concrete uitwerking van de recreatieve ambities voor dit gebied en geeft daarmee mede invulling aan
de programma’s in het vervolg op de Omgevingsvisie. Vanuit het proces rondom de opstelling van het
ontwikkelplan is al gebleken dat met name voor agrarische belangen in het gebied breder moet worden
gekeken hoe deze samengaan met recreatie.
Vraag 21. Gezond: lawaaibeperking en veel rust in grote groene ruimte.
Dat zijn ook de ambities van de gemeente.
Vraag 22. Ik probeer deze omgevingsvisie in te zien. Nergens zie ik een duidelijk overzicht in 1
document. Ook in deze presentatie nul concrete plannen. Kunt u dit online beschikbaar maken?
In de Omgevingsvisie is direct aan het begin een overzichtelijke samenvatting opgenomen van de
ambities die de gemeente Zuidplas heeft voor de periode tot 2040. Maar het zijn dus ambities en geen
concrete plannen. De concrete plannen komen in het vervolgtraject aan de orde; in initiatieven en in
programma’s.
Vraag 23. Betekent focus op bewegen ook dat de parkeernorm van de gemeente Zuidplas omlaag gaat,
zodat daadwerkelijk duurzame mobiliteit gestimuleerd wordt?
De gemeente wil duurzame mobiliteit stimuleren, door in te zetten op goed openbaar vervoer met
bijvoorbeeld kleinschalig collectief vervoer en door veilige, comfortabele en directe wandel- en
fietspaden te realiseren. Op die wijze vermindert het gebruik van de auto. Maar dat leidt nog niet per
definitie tot minder autobezit en dus ook niet direct tot een lagere parkeernorm. Recent heeft de
gemeenteraad een besluit genomen over parkeernormen. De omgevingsvisie neemt dat besluit als
uitgangspunt.
Vraag 24. Een recent interview met de nationale ombudsman Renier van Zutphen blijkt dat
‘zelfredzaamheid’ in de praktijk betekent ‘zoek het maar uit’. Hoe doet Zuidplas dit?
De gemeente Zuidplas ziet het absoluut niet als ‘zoek het maar uit’. De daadwerkelijke acties vanuit het
Sociaal Domein zijn juist gericht op ondersteuning van inwoners die (tijdelijk) niet zelfredzaam zijn. De
gemeente staat voor een inclusieve samenleving, waarin eenieder naar vermogen kan meedoen, zo
nodig met ondersteuning.
Vraag 25. Op bladzijde 49 van de Omgevingsvisie staan 4 gebieden aangemerkt als ‘Transformatie’.
Kan daar meer over worden gezegd? Is er al een richting bekend voor invulling van die gebieden?
De bedoelde vier locaties zijn voorbeelden van gebieden waar, vanuit de huidige situatie, veranderingen
gewenst zijn. Daarvan is nog geen richting voor de nieuwe invulling bekend; dat wordt nader uitgewerkt
in Programma’s of in aparte visies voor die gebieden.
Vraag 26. We spreken vaak over ons gebied als ‘overgangsgebied’. Ik neem aan dat hiermee de
overgang tussen dicht stedelijk en landelijk wordt bedoeld. Hoe komt dit specifieke karakter uit in de
omgevingsvisie?
Het klopt dat dat met ‘overgangsgebied’ wordt bedoeld, met enerzijds de nabijheid van de
Randstedelijke dynamiek en anderzijds de openheid van Het Groene Hart en de unieke positie die

Zuidplas inneemt aan de rand van de meer landelijke regio Midden Holland en de Metropoolregio
(MRDH). Dit geeft de gemeente enerzijds nog een dorps karakter, maar maakt anderzijds dat hier ook
de “laatste” grote verstedelijkingsopgaven worden gerealiseerd, zoals het vijfde dorp en bedrijvigheid.
Het geeft ook de kans om in Zuidplas steviger in te zetten op korte lijnen tussen wonen en werken. In
de omgevingsvisie komt dit terug door de gerichte inzet op het behouden en verstevigen van het open
gebied, door inzet op concentratie van de woningbouw bij de kernen en door een duidelijk economisch
profiel.
Vraag 27. Meer verbonden voelen met het mooie en karakteristieke gebied Hitland en 's-Gravenweg, is
dat niet iets waar meer moeite voor gedaan moet worden? I.p.v. bruggen, steenovens en andere
objecten waar men langs komt te moeten benadrukken. Ons groen is juist uitermate belangrijk.
Het is inderdaad van belang om de kwaliteiten van Hitland en ’s-Gravenweg beter te benutten, voor
ontspanning en onthaasting van onze inwoners en voor recreanten van elders. Goede, veilige
langzaamverkeers verbindingen kunnen daarvoor zorg dragen: dat is ook de ambitie van de gemeente.
Het groen vormt weliswaar de basis, maar er is zeker sprake van een meerwaarde door het erfgoed in
het gebied, zoals de steenovens. Ook de huidige visie voor het hier gelegen park Hitland – de
toekomstvisie Hitland – heeft bijgedragen aan de recente realisatie van “groene” projecten. Mede op
basis van de omgevingsvisie van Zuidplas en van Capelle aan den IJssel – partner in recreatieschap
Hitland - zal deze visie komende jaren worden herzien en zo de basis vormen voor mogelijke nieuwe
projecten met aandacht voor uitbreiding of verbetering van groen, recreatie en erfgoed.
Vraag 28. Ook de glastuinbouwsector is voorstander van concentratie van glastuinbouwbedrijven, mede
in het kader van collectieve oplossingen op het gebied van energie (warmtenet), water, e.d. Wij
(Glastuinbouw Nederland) gaan hierover in een latere fase graag in gesprek met de gemeente.
Het is goed te vernemen dat de ambities van de sector overeenkomen met die van de gemeente en dat
de sector hierover in gesprek gaat met de gemeente. Op die wijze wordt invulling gegeven aan de
ambitie om te komen tot geconcentreerde, innovatieve en toekomstbestendige glastuinbouw.
Vraag 29. Waarom is de 's Gravenweg tussen de Scheve Overweg en de gemeentegrens met Capelle
opeens geel (woongebied). Is toch strijdig met de gedachte Groene Zoom.
In de Omgevingsvisie is bepaald dat de Groene Zoom een groene buffer blijft tussen Capelle aan den
IJssel en Nieuwerkerk aan den IJssel. De Groene Zoom is ook een onderdeel van een recreatieve en
ecologische verbinding tussen Hitland en Rottemeren. Die verbinding passeert de ’s-Gravenweg. Aan
de ’s-Gravenweg is van oudsher sprake van min of meer aaneengesloten lintbebouwing. Om die reden
is de zone van de ’s-Gravenweg op de kaart ‘Dorpsvisie Nieuwerkerk aan den IJssel’ aangeduid als
‘woongebied’. Met de pijl in dat gebied is ‘Groene Zoom verbinding noord en zuid’ aangegeven.
Derhalve staat de functie van de Groene Zoom als buffer en als verbinding niet ter discussie.
Om verwarring te voorkomen zal de kaart ‘Dorpsvisie Nieuwerkerk aan den IJssel’ hierop worden
aangepast.
Vraag 30. Net boven de wijk Zuidplas in Nieuwerkerk gaat dus een zonnepanelenpark komen?
Het is aangemerkt als een gebied waar een transitie mogelijk is, omdat er vanuit de huidige situatie
veranderingen gewenst zijn. De invulling is nog niet bekend, maar het kan zijn dat het gebied een
bijdrage gaat leveren aan energieopwekking, in welke vorm dan ook. Er worden
haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd op meerdere gebieden die zich lenen voor een dergelijke
transitie. Het is nog niet bepaald waar er daadwerkelijk energielandschappen komen.
Vraag 31. Jammer dat jullie een negatieve kijk op de agrarische sector lijken te hebben met
waardeoordelen als ‘een transitie van de agrarische sector naar een duurzame, vitale landbouw’. Er zou
meer waardering mogen zijn voor de functie van deze sector en meer overleg over gewenste
veranderingen. Lijkt nu te worden opgelegd aan ondernemers. Dat roept alleen weerstand op.

Oplossingen vind je door overleg. Het betreft hier overigens bedrijven, dus er moet wel een
verdienmodel blijven.
Het is absoluut niet de bedoeling om negatief te oordelen over de agrarische sector. Hierom zullen we
nog zorgvuldig naar de tekst kijken en deze, indien nodig, anders formuleren. In de ontwerp
omgevingsvisie wordt juist het belang van de agrarische sector benadrukt: ‘Dat agrarische gebruik is
bepalend voor de kernkwaliteiten van het landschap in onze gemeente en die betekenis mag niet
worden onderschat.’ Maar er is ook oog voor de realiteit, namelijk dat de sector onder druk staat,
bijvoorbeeld door verstedelijking, maar ook door bodemdaling en verzilting. Omdat het behoud van de
agrarische sector rand voorwaardelijk is voor dit aantrekkelijke gebied, zal hier in de uitwerking ook
aandacht voor zijn. Dit vraagt in de verschillende gebieden om een andere aanpak. Het is in ieders
belang dat er een duurzame, vitale landbouw is en dat is dan ook de ambitie die wij uitspreken in de
omgevingsvisie. Bij de uitvoering van die ambitie zal de agrarische sector en andere belanghebbenden
– zoals onder andere de provincie - in de verschillende gebieden worden geraadpleegd. Dit gebeurt al
in het gebied rondom Moordrecht en in de polders rondom de Rotte.
Vraag 32. Op het kaartje van Moerkapelle is goed te zien hoe ongelukkig het bedrijventerrein aan de
Zijdehof gesitueerd is. Een ideale 'inbreilocatie': midden in een woonwijk en dicht bij de voorzieningen
van het centrum! Het zorgt nu voor veel (geluids)overlast waardoor gezond en prettig wonen in de
directe omgeving vrijwel onmogelijk is. Wordt hier serieus naar gekeken?
De omgevingsvisie is voor wat betreft de woningbouw primair gericht op inbreidingen. De genoemde
locatie in Moerkapelle is een voorbeeld van een mogelijke inbreidingslocatie. Maar het bedrijventerrein
is privaat eigendom en de eigenaren hebben uiteraard het recht om hier hun bedrijvigheid uit te oefenen.
Als dat gepaard gaat met (geluids)overlast, dan dient het gesprek daarover te gaan. En als er
vertrekwensen zijn, dan kan de gemeente daarin bemiddelen en meedenken over eventuele
alternatieve locaties. Dat is een uitwerking die geen onderdeel is van de omgevingsvisie.
Vraag 33. Wat is nu dan de visie over Moerkapelle? Behalve dat ze zich meer moeten oriënteren op de
Rotte?
In de paragraaf 4.5 van de ontwerp omgevingsvisie staat de visie op Moerkapelle- naast de oriëntatie
op de Rotte- uitvoerig beschreven.
Vraag 34. Waarom behandelen jullie niet over de vergrijzing zoals die in 2040 voorspeld wordt?
De ontwerp omgevingsvisie gaat in op allerlei tendensen, waaronder vergrijzing. Om die reden wordt
gesproken over het toekomstbestendig maken van de huidige woningvoorraad, waarbij rekening wordt
gehouden met veranderende behoeften, zoals langer thuis wonen. Dat is ook wat in de dorpsvisies
bedoeld wordt met het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Daarnaast is er aandacht
vanuit het sociaal domein door in te zetten op het tegengaan van vereenzaming, ontmoeting, et cetera.
Vraag 35. In Zuidplas zag ik een Groene Zoom onder en parallel aan de hoogspanningsleidingen. Komt
de EHS (ecologische hoofdstructuur) er toch? Dit na negatieve besluiten van gemeente, provincie en
rijk.
Het is inderdaad juist dat er een hoogspanningsleiding door de Groene Zoom loopt. Die leiding is ook
de basis van de groene verbinding in noordelijke richting, tussen Park Hitland en het Rottemerengebied,
mede gericht op het ‘open’ houden van dit gebied. Oorspronkelijk maakte de Groene Zoom onderdeel
uit van deze zogenaamde Ecologische Hoofdstructuur. Deze is voor dit gebied echter niet meer in het
provinciaal beleid opgenomen. De ambitie om de Groene Zoom open te houden en groen/ recreatief in
te richten past echter nog steeds in het beleid van de gemeente. Het betekent alleen dat er geen
ecologische doelstellingen vanuit provinciaal beleid meer aan verbonden zijn.
Vraag 36. S.v.p. geen zonnepanelen in restveen! Zonnepanelen op alle bedrijfsdaken!
Dit sluit aan bij de kaders die door de raad voor energieopwek zijn vastgesteld. Zuidplas biedt geen
ruimte aan wind en zet in op het maximaal benutten van daken. Bij de ontwikkeling van een zonnepark

verdienen pauzelandschappen de voorkeur, zo veel als mogelijk in combinatie met meervoudig
ruimtegebruik.
Vraag 37. Een doorn in het oog van velen is de slachterij in Nieuwerkerk aan den IJssel. Is daar over
nagedacht?
Het is bekend dat de betreffende slachterij niet door iedereen op deze plek gewenst is. Dit is min of
meer historisch gegroeid. Er zijn geen plannen om dit bedrijf te verplaatsen. Het bedrijf is juist onlangs
uitgebreid (met een kelder). Wel wordt geprobeerd om overlast zo veel als mogelijk te voorkomen.
Daarnaast is er in de omgevingsvisie uitdrukkelijk aandacht voor het verbeteren van de
omgevingskwaliteit. De omgevingsvisie spreekt zich echter niet op detailniveau uit over individuele
bedrijven.
Vraag 38. maar ook de voorzieningen
Helaas is niet duidelijk wat hiermee bedoeld wordt.
Vraag 39. Als ik het goed begrijp wordt in deze fase de visie vertaald in ambities. In welke fase worden
de visies gekwantificeerd?
In de ontwerp omgevingsvisie zijn juist de ambities voor de lange termijn, tot 2040, weergegeven.
Daarmee zijn de hoofdlijnen van de gewenste ontwikkeling van een gezonde en veilige leefomgeving
bepaald. De hoofdambities zijn worden vertaald in programma’s en opgaven. Daarmee is het mogelijk
ze te kwantificeren en prioriteren.
Vraag 40. Enne... hoe worden wij bij de volgende fases betrokken?
Er resteren nu de formele momenten; er kunnen zienswijzen ingediend worden tegen de ontwerp
omgevingsvisie. De definitieve omgevingsvisie wordt nader uitgewerkt in programma’s met opgaven en
projecten. Bij deze uitwerkingen zal – afhankelijk van de opgave – worden gekozen voor een passende
vorm van participatie. Een deel van de ambities in de omgevingsvisie wordt nu echter ook al uitgewerkt
in (gebieds)visies of ontwikkelplannen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Ontwikkelplan Rottemeren, het
Masterplan voor het Middengebied of de RES. Binnen deze trajecten heeft ook participatie
plaatsgevonden en zal nog participatie plaatsvinden.
Vraag 41. Je gaat dus een visie wettelijk vastleggen. Een omgevingsvisie waar niks concreets in staat?
In de ontwerp omgevingsvisie zijn de ambities voor de lange termijn, tot 2040, weergegeven. Daarmee
zijn de hoofdlijnen van de gewenste ontwikkeling van een gezonde en veilige leefomgeving bepaald.
Een en ander wordt nader uitgewerkt in programma’s en in het omgevingsplan.

