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Hielke Westra
Omgevingsvisie Westerkwa rtier zo4o,
Nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen
.Ontvangen zienswijzen omgevingsvisie Westerkwaft ier

* Voorgesteld besluit
ln te stemmen met de nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen;
De Omgevingsvisie Westerkwartier zo4o (met de IMRO-code
N L. lM RO.1969.O MGEVINGSVISI Ezozz-VAor) vast te stellen;
ln te stemmen met een veegronde voor recent beleid voor onderdelen van de fysieke
leefomgeving.

* lnhoudelijke toelichting
Brjgaand vindt u de omgevingsvisie Westerkwartier zo4o, de nota van zienswijzen en
ambtshalve aanpassingen en de ontvangen zienswijzen (geanonimiseerd). Ons college
vraagt u in te stemmen met de nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen en de
wijzlgingen die daaruit voortvloeien voor de definitieve omgevingsvisie. Ons college stelt u
voor om de omgevingsvisie (met de IMRO-code NL.lMRO.1969.OMGEVlNGSVlSlEzozz-
VAor) vast te stellen. Omdat zeer recent sectoraal beleid en beleid dat nog in ontwikkeling is
voor de fysieke leefomgeving geen plek konden krijgen in de omgevingsvisie stellen wij voor
dit op te lossen via een zogenaamde veegronde. Daarover leest u later meer in dit
raadsvoorstel.

De ontwerp-omgevingsvisie lag gedurende 6 weken ter inzage van woensdag 3 november
tot en met dinsdag r4 december 2ozz.ln de nota van zienswijzen en ambtshalve
aanpassingen kunt u zien welke reacties werden ingediend en hoe wij deze beoordelen. De
namen van de organisaties zijn in de nota genoemd. De namen van de inwoners
(reclamanten) zijn met het oog op privacywetgeving niet genoemd. De lijst met de naam en
adresgegevens van de reclamanten is bij ons college bekend en op te vragen.

De omgevingsvisie is het resultaat van een intensief proces waarbij wij, onder begeleiding
van het bureau Bügel Hajema, samenwerkten met de projectgroep omgevingsvisie,
belangstellende collega's, inwoners, belangenorganisaties en samenwerkingspartners.

Vorm en opzet van de omgevingsvisie
De omgevingsvisie die u als bijlage bij het raadsvoorstel aantreft is een pdf-bestand dat ook
als papieren document afgedrukt kan worden. De bedoeling is dat wij de omgevingsvisie
naast het papieren document (in pdf formaat) ook als interactieve website aanbieden. De
verschillende delen/hoofdstukken komen op de website dan onder verschillende knoppen te
staan. Via een interactieve kaart kunnen bezoekers van de website dan de relevante teksten
voor dorpen en gebieden raadplegen. We maken deze website in orde nadat uw
gemeenteraad de omgevingsvisie vaststelt.



De omgevingsvisie bestaat uit 5 delen. Deel t Visie en Deel z Gebiedskompassen vormen de
essentie van de omgevingsvisie. Hierin staan de koers en keuzes gemeentebreed en voor
deelgebieden. De gebiedsbenadering biedt de mogelijkheid om per deelgebied specifieke
keuzes te maken. Deze opzet doet recht aan onze grote en landschappelijk zeer gevarieerde
gemeente. Bovendien helpt de gebiedsbenadering ons om straks het omgevingsplan op
goede wijze in te richten. De koers van de omgevingsvisie zetten wij neer via vier
overkoepelende Westerkwaft ierse, ambities:
1. Verbonden met de omgeving, verbonden met elkaar;
2. Een toekomstbestendig Westerkwartier voor jong en oud;
3. Een bedrijvig en innovatief Westerkwartier in een sterke regio;
4. Eengastvrije,aantrekkelijkeniet-stedelijkewoongemeente.
Deze vier ambíties stimuleren dat de opgaven in de fysieke leefomgeving integraal worden
benaderd en sluiten daarmee aan bij de Omgevingswet.

Deel j ldee helpt initiatiefnemers bij het maken van plannen die recht doen aan enerzijds de
wensen van de initiatiefnemer en anderzijds de kwaliteiten van onze gemeente. ln deel 4
Uitvoering en monitoring staat informatie over de zogenaamde beleídscyclus en de manier
waarop we de omgevingsvisie achteraf beoordelen (evalueren) en blijven controleren
(monitoren). ln dit deelvindt u ook een aantaljuridische en milieutechnische zaken en de
motivatie waarom we geen Milieueffectrapport opstelden. Belangrijk onderwerp in dit deel
is ook het uitvoeringsprogramma.

ln deel5 Achtergrondvindt u informatie die we gebruikten om deze omgevingsvisie te
maken. Daar vindt u ook via welke stappen we tot deze omgevingsvisie kwamen en een
verantwoording van de participatie.

Alle delen vormen samen met de kaart, met daarop de ambities die geografisch te duiden
zijn, de omgevingsvisie Westerkwartier zo4o.

I Uitvoering en Financiële onderbouwing
Voor het opstellen van de omgevingsvisie is budget beschikbaar. De omgevingsvisie zet de
koers uit voor de fysieke leefomgeving van de gemeente Westerkwartier. Voor uitvoering is
de gemeente soms aan zet maar zal de uitvoering ook vaak van bewoners, bedrijven en
instellingen komen. De financiële consequenties hangen af van de verdere uitwerking en
kunnen wij in dit stadium nog niet inzichtelUk maken. Voor de uitvoering van de
verschillende acties in uitvoeringsprogramma zal na de vaststelling samen met betrokken
teams gekeken worden wanneer de projecten opgepalct kunnen worden en hoe deze
financieel gedekt worden. Projecten en nadere uitwerkingen met financiële gevolgen
waarvoor geen financiële dekking is in bestaande budgetten leggen wij dan te zijner tijd via
de planning en controlcyclus voor.

I Juridischeonderbouwing
De omgevingsvisie is één van de kerninstrumenten van de Omgevingswet (Ow) die naar
verwachting t juli zozz in werking treedt. Eventueelverder uitstelvan de Ow heeft geen
consequenties voor de ambitie om de omgevingsvisie nog deze bestuursperiode (dan wel in
de volgende bestuursperiode) vast te stellen. De omgevingsvisie is een beleidsdocument dat
zelfbindend is. Met andere woorden: inwoners, bedrijven en organisaties kunnen geen
directe rechten ontlenen aan de omgevingsvisie. De omgevingsvisie staat na de
zienswijzeperiode daarom ook niet open voor bezwaar en beroep bij de rechter.



Verder is het van belang te onderkennen dat wanneer uw raad de omgevingsvisie vaststelt
voordat de Ow in werking treedt, de omgevingsvisie wordt vastgesteld onder de Wet
ruimtelijke ordening (Wro). Dat is de reden waarom we de omgevingsvisie ook publiceren op
de website www.ruimtelUkeplannen.nl.

Bij vaststelling van de omgevingsvisie onder de huidige Wro en wat dat betekent voor de
werking onder de toekomstige ow is art. 4.ro (gelijkstelling omgevingsvisie) van de
lnvoeringswet Ow van belang. ln deze bepaling wordt de gemeentelijke omgevingsvisie, die
in overeenstemming met het oude recht tot stand kwam, gelijkgesteld met de
omgevingsvisie als bedoeld in art. 3.r Ow. Om voor deze gelijkstelling in aanmerking te
komen moet aan twee voorwaarden zijn voldaan. ln de eerste plaats moet de
omgevingsvisie aan de inhoudelijke vereisten van de artikelen 3.2 en 3.3 Ow voldoen. Daarbij
gaat het om:

o beschrijving hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving;
¡ beschrUving voorgenomen ontwikkeling, gebruik, beheer,
o bescherming en behoud van het grondgebied;
¡ hoofdzaken van het te voeren integrale beleid;
. rekening houdend met omgevingsbeginselen.

ln de tweede plaats moet de omgevingsvisie vóór de inwerkingtreding van art. 3.r Ow van
kracht zijn of onmiddellijk na de inwerkingtreding daarvan van kracht worden. Aanvullend
zal het participatieproces verantwoord moeten worden. Aan voornoemde voorwaarden
wordt voldaan.

Door de gelijkstelling wordt de rechtsgeldigheid van de omgevingsvisie buiten twijfel
geplaatst en kan deze na inwerkingtreding van de Ow blijven dienen als omgevingsvisie.

Tot slot merken wij op dat de omgevingsvisie een belangrijke onderlegger vormt voor het op
te stellen omgevingsplan dat wij voor 3r decembe r 2o2g voor de hele gemeente
Westerkwartier moeten maken.

I Relatie met bestuursakkoord
ln het bestuursakkoord wordt het opstellen van de omgevingsvisie benoemd. Gesteld wordt
"ln 2027 wordt naar verwachting de Omgevingswet van kracht. Deze wet vormt de basis voor
een samenhangende benadering van defysieke leeþmgeving, waarin veiligheid, gezondheid en
duurzaamheid samen met een goede omgevingskwaliteit centraal staan in d.e planologie. De
Omgevingswet maakt ons als gemeente medeverantwoordelijk voor het behoud van de
omgevingskwaliteit. We stellen als gemeente samen met onze inwoners een omgevingsvisie
op."

I lnspraak
Na een periode van voorbereiding, waarbij wij afgelopen jaar op verschillende momenten en
op verschillende wijzen inwoners en (belangen)organisaties hebben gevraagd om mee te
praten en mee te denken is de omgevingsvisie formeel als ontwerp-omgevingsvisie ter
inzage gelegd. De omgevingsvisie is een nieuw instrument in het kader van de Ow. De Ow is
echter nog niet ingevoerd. Tot het moment dat de ow is ingevoerd fungeert de
omgevingsvisie als structuurvisie in de zin van artikel z.r Wet ruimtelijke ordening (Wro). Op
basis van artikel 3.4. Algemene wet bestuursrecht legden wU de ontwerp-
omgevingsvisie voor 6 weken ter inzage. Gedurende deze termijn kon een ieder zienswijzen
indienen. De opbrengst van de zienswijzen is behandeld in de nota van zienswijzen en
ambtshalve aanpassingen die als bijlage bij dit raadsvoorstel is gevoegd.



* Bekendmaking
De omgevingsvisie maakten we bekend via de bekende kanalen zoals De Streekkrant, onze
website en via de website www.ruimtelUkeplannen.nl.
ledereen die heeft meegewerkt en meegedacht stuurden we persoonlijk bericht. De
omgevingsvisie is eveneens toegestuurd aan al onze overlegpartners zoals verschillende
Ministeries, Provincie Groningen (en Fryslân en Drenthe), Waterschappen en alle
omliggende gemeenten.

t Communicatie
Voor het project is een website opgezet: www.omgevingsvisiewesterkwartier.nl . Op de
website plaatsen we onder andere nieuwsberichten en plaatsen we tussenproducten die we
opleveren. De website zal bij de vaststelling van de omgevingsvisie transformeren tot een
omgevingsvisie in de vorm van een interactieve website.

ln de periode dat de omgevingsvisie ter inzage lag organiseerden we een online
informatieavond. Deze informatieavond was voor iedereen toegankelijk. De voorgenomen
fysieke inloopbijeeenkomst kon niet doorgaan door de aangescherpte corona-maatregelen.
Uw raad is tijdens het proces via diverse raadsactiviteiten meegenomen in de voortgang van
de omgevingsvisie.

I Programma
Het opstellen van de omgevingsvisie valt binnen de taakstelling die is uitgewerkt in het
Programma Omgevingswet, te weten spoor 1- Planinstrumenten.

* Veegronde
Paralleltijdens het opstellen van de omgevingsvisie werd voor verschillende beleidssectoren
gewerkt aan beleid. Vaak konden we het beleidsdocument nog meenemen bij het schrijven
van de omgevingsvisie, zoals de Woonvisie, de Visie hernieuwbare energie en de Visie
recreatie en toerisme. Soms was het document te laat klaar om nog te veftalen in de
omgevingsvisie, zoals het Klimaatadaptatieplan en de Verkeersvisie. En soms is beleid ook
nog niet af zoals bijvoorbeeld het Landbouwbeleid. Voornoemde beleidsstukken kunnen bij
de afronding van de omgevingsvisie niet even meegenomen worden bij de aanstaande
vaststelling van de omgevingsvisie. Belangrijke wijzigingen voor de omgevingsvisie, die
eventueel voortvloeien uit onder andere de genoemde beleidsnota's, zullen namelijk
opnieuw via een publicatie van een aangepaste ontwerp-omgevingsvisie ter inzage gelegd
moeten worden. Over deze wijzigingen van de omgevingsvisie kan een ieder eventueel een
zienswijze indienen.

Uiteindelijk streven we er op langere termijn naar dat we geen zogenaamd sectorbeleid
meer opstellen. De omgevingsvisie moet de paraplu worden voor de hele fysieke
leefomgeving. Verdieping, uitwerking en op uitvoering gerichte acties kunnen te zijner tijd
hun plek vinden in het zogenaamde omgevingsprogramma. we bevinden ons nu in de
overgangsfase.

Wij stellen voor om de recente beleidsnota's die nog geen plek konden krijgen in de
omgevingsvisie in de toekomst te analyseren en indien nodig te vertalen via een
zogenaamde veegronde in de omgevingsvisie. Op deze wijze kan recent en nog
aankomende beleid alsnog een plek krijgen in de omgevingsvisie en hoeft d¡t niet te
wachten op de vierjaarlijkse evaluatie die in zoz6 gestalte krijgt.



De volgende limitatieve lijst van beleidsnota's willen wij nog analyseren en betrekken in de
eventuele veegronde:

o Klimaatadaptatieplan (vastgesteld r december zozr)
o Verkeersvisie (vastgesteld r december zozr)
o Transitievisie warmte (vastgesteld r december zozr)
¡ Landbouwbeleid (nog vast te stellen)
¡ Antennebeleid (nog vast te stellen)

Na vaststelling van het Landbouwbeleid en Antennebeleid bepalen wij de planning voor de
aanpassing van de omgevingsvisie en gaan wij na welke kosten daarmee eventueel gemoeid
zijn.

het college van burgemeester en wethouders

A. van der Tuuk, burgemeester A. Schulting, secretaris
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Westerkwartier,

Gelezen het voorstel Vaststellen Omgevingsvisie Westerkwartier 2o4o van r8 januari zozr,

Besluit:
o ln te stemmen met de nota van zienswijzen en ambtshalve aanpassingen;
¡ De Omgevingsvisie Westerkwartier zo4o (met de IMRO-code

N L. I M RO.1969.OMG EVt NGSVTS I Ezozz-VAor)lVast te stellen;
r ln te stemmen met een veegronde voor recent beleid voor onderdelen van de fysieke

leefomgeving. 
Íquo.*enazna

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Westerkwartier,
d.d. 16 februari zozz.

A. van der Tuuk
Voorzitter

J.L. de Jong
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AMENDEMENT

Raadsvergadering 16 februari zozz, agendapunt ro.
Onderwerp: Raadsvoorstel Omgevin gsvisie gemeente Westerkwartier zo4o
De raad van de gemeente Westerkwartier, in vergadering bijeen op 16 februa ri zozz
Onderqetekenden stellen het volge nde amendement voor in de Omgevi nqsvisie Westerkwartier:
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Ame n d e me nt (toevoeg i n ge n/wijzi g i n ge n/sc h ra p pi n g) :

2.6. Gebiedskompas-Voorzieningenkernen:

Op pagina ¿2. na laatste zin:
"Opvallend in Leek is de aanwezigheid van RSG De Borgen, met een aanbod van VMBO, Havo,
atheneum/gymnasium."
Toe te voegen: "Evenzeer is het aanbod van Voortgezet Onderwijs in Grijpskerk opvallend, met de
aanwezigheid van het Lauwers College."

Oo oaoina ¿e:

Op het kaartje een rode cirkel om de kern Grijpskerk toevoegen;
Naast het kaartje toevoegen: "Grijpskerk".

Op pagina ¿¿:

Op het kaartje het versterken van de verbinding Grijpskerk - A7 verbeelden

Oo oaoina ¿ç:

De zin: "Bij Grootegast, Marum en Zuídhorn (en incidentele bedrijfslocaties elders binnen het
grondgebied van de gemeente) is enige ontwikkeling mogelij( rekening houden met de (lokale)
behoefte." Aanpassen tot:
"Bij GrootegasÇ Grijpskerk, Marum en Zuidhorn (en incidentele bedrijfslocaties elders binnen het
grondgebied van de gemeente) is enige ontwikkeling mogelij( rekening houden met de (lokale)
behoefte."

Onder de genoemde verbeteraspecten onder Leek, Zuidhorn en Marum, toevoegen

"Grijpskerk
o Versterken uitstraling Herestraat en aangrenzend winkelgebied
o Tegengaanleegstand."

z.z. Gebiedskomoas - Basisdoroen

Oo oaoina ¿6:

Schrappen de zinnen:
"ln Grijpskerk bevindt zich een school voor voortgezet onderwijs met VMBO- en HAVO-stroming
[m.3] De ligging aan het spoor makt daarnaast dat de Grijpskerk een goede ov-bereikbaarheid
kent."
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ln de daarop volgende zin schrappen: "Ook..."

Op het kaartje: blauwe cirkel om Grijpskerk verwijderen
Naast het kaartje schrappen: "Grijpskerk"

Oo oaoina ¿z:

ln de zin: "Het gaat daarbij om Aduard, Grijpskerk en de dorpen gelegen langs de A7 zoals
Oostwold.", schrappen "G rijpskerk".

Oo oaoina ¿q:

Schrappen: "ln Grijpskerk en specifiek de Herestraa! zien we een verdergaande aanpak voor ons
dan hierboven beschreven. De Herestraat zou meer naar een woonstraatmilieu getransformeerd
kunnen worden."

Motivatie:

Vanuit het dorp Grijpskerk en vanuit het gebied rond Grijpskerk is in het raadsoverleg van z februari
overtuigend naar voren gebracht dat de indeling van dat dorp als Basisdorp het belang van
Grijpskerk te kort doet. O.a. de aanwezigheid van een treinstation met transferium, het aanbod van
basis- en voortgezet onderwijs, een nog altijd breed aanbod van detailhandel en een bloeiend
bedrijventerrein, zijn van belang voor een groot verzorgingsgebied. Dit is het waard om behouden
te blijven en versterkt te worden.
Om die reden stellen wij voor om Grijpskerk toe te voegen aan de Voorzieningenkernen.
lndien nodig stellen wij voor bij de eerstvolgende herziening de Woonvisie hierop aan te passen.

Op afzienbare termijn (na vaststelling van in elk geval het Landbouwbeleid en het Antennebeleid)
zaleen herziening aanpassing van de Omgevingsvisie aan de raad worden voorgelegd. Bij die
gelegenheid kunnen we nagaan of de verschillende categorieën van waarde zijn. We kunnen ook tot
het inzicht komen dat er dorpen beter tot hun recht komen in een ander Gebiedskompas.

Wij verzoeken het college om dan in elk geval een voorstelte doen voor de positionering van
Zevenhuizen, Niekerk-Oldeker( Oldehove en Opende.

Ondertekening en naam:

Fractie Groenlinks, Henk Bakker
Fractie ChristenUnie, Alex Steenbergen
Fractie PvdA, Hans Koenders
Fractie VVD, Jeroen Betten
Fractie VZ, Onno Koopmans
Fractie Sterk Westerkwartier, Harry Stomphorst
Fractie 5o+, Chris Veeze
Fractie CDA, Reinette Gjaltema
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Raadsvergadering 16 februari zozz, agendapunt 10.
Onderwerp: Raadsvoorstel Omgevin gsvisie gemeente Westerkwartier zo4o
De raad van de gemeente westerkwartier, in vergadering bijeen op 16 februa ri zozz
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor in de Omqevinqsvisie Westerkwartier:

Ame nd e m e nt (toevoeg i n ge n/wijzi g i n ge n/sc h ra p pi n g) :

Na de tekst oP Pa9, 36 onder 4 "We maken ons stevens sterk voor (....) de productie van streekpro-
ducten." toevoegen:
"We ondersteunen initiatieven en activiteiten van organisaties als Collectief Groningen West voor de
verbetering van de omstandigheden voor weidevogels, in het bijzonder bedreigde soorten als de
grutto."

Na de tekst op pag. 38 onder 2.4.3.L. "Samen met de sector (....) een regionale voedselinfrastruc-
tuur." toevoegen:
"We ondersteunen initiatieven en activiteiten van organisaties als Collectief Groningen West voor de
verbetering van de omstandigheden voor weidevogels, in het bijzonder bedreigde soorten als de
grutto,"

Ondenekening en naam

Fractie Groenlinks, Henk Bakker
Fractie PvdA, Hans Koenders
Fractie ChristenUnie, Alex Steenbergen
Fractie D66, Rogier van 't Land
Fractie Sterk Westerkwaftier, Harry Stomphorst
Fractie 5o+, Chris Veeze
Fractie CDA, Reinette Gjaltema
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Westerkwartier
FORMAT AMENDEMENT

Voorstel nr:

Onderwerp: Omgevingsvisie gemeente Westerkwartier zo4o

De raad van de gemeente Westerkwartier in vergadering bijeen d.d. 16 maart 2022

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

Amendement (toevoeging/wijzig ing/schrapping) :

Op pagina z6 de punten 5 en 6 geheel te schrappen (en de daaropvolgende punten 7 en I om te
nummeren naar 5 en 6) en na pagina z9 de volgende tekst toe te voegen:

e.5 Gaswinning en -opslag
Ook de gemeente Westerkwartier heeft te maken met de gevolgen van gaswinning en gasopslag.
Het gaat om de gevolgen van de gaswinning in verschillende kleinere velden en het Groningenveld
en de gevolgen van de gasopslagen Grijpskerk en Norg. Daarbij lopen inwoners aan tegen een zeer
bureaucratische schadeafhandeling wat onwenselijk is.

1. De gevolgen van de gaswinning raken onze gemeente. We zijn tegen de winning van het gas
dat nog aanwezig is in/onder de gasopslaglocatie Grijpskerk. Eventuele ombouw van deze
gasopslaglocatie naar opslag van laagcalorisch gas kan wat ons betreft alleen als dit
aantoonbaar veilig gebeurt. Ook dient daarbij de omgekeerde bewijslast van toepassing te
zijn. Ook zijn wij mening dat de gaswinning uit de kleine velden in onze gemeente moet
stoppen mede gelet op de aardbevingen die hierdoor veroorzaakt (kunnen) worden. [m.6]
lu.8l [s.s];

2. We maken ons bij dit alles sterk voor een goede schadeafhandeling en het behoud van
waardevol erfgoed. We blijven ons inspannen om te komen tot een goede verdeling tussen
lasten en lusten;

3. Ook de gasopslag en de gevolgen daarvan spelen in het Westerkwaftier een rol. Naast de
NAM-locatie Grijpskerk hebben we ook nadrukkelijk oog voor Zevenhuizen e.o. die te
maken hebben met de effecten van de gasopslag bij Norg. Met betrekking tot de NAM-
locatie Grijpskerk staften we een gebiedstraject, waar de verdeling van de lasten en de
lusten een belangrijk onderwerp zal zijn.
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Motivatie:

De raad van Westerkwartier heeft meerdere malen middels moties zijn afkeur uitgesproken rond
gaswinning en onzekerheid voor inwoners rond de gasopslagen. Door de tekst rond dit onderwerp
apart te zetten doen we meer recht aan deze zwarte bladzijde in het Westerkwartier.

Ondertekening en naam:

Rogier van 't Land, D66 Westerkwartier

(art +¡ RvO: één naam is verplicht).
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Westerkwartier

Amendement (art. 43 RvO)
Onderwerp : Streekproducten

Ingediend door de fractie van de WD Westerkwartier,

Raadsvergadering d.d. 16 februari 2022

10. Westerkwartier 2040

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

Na het tekstdeel "Via voorlichting maken we onze inwoners (lees: de consument) bewuster van
het belang en de waarde van duurzamer geproduceerd voedsel" op pagina 20 met de volgende
toevoeging te komen:

' " Dnqrnaast geven wij met het oog op het Voedselakkoord voorlichting aqn inwoners om hen
te stimuleren om streekproducten te kopen. Zo maken wij inwoners bewust van hun voedsel,
stimuleren wij de lokale economie en verduurzamen het verdienmodel voor boeren. Tevens
ondersteunen wij actief initiatieven om de distributíe van streekproducten te realiseren via
de middenstand en de markten in het Westerkwartier."

Artikelsgewiize toelichting:
De tekstuele wijziging (toevoeging) sluit aan bij diverse punten uit het Voedselakkoord:

L. Het vindbaar maken van lokaal verbouwd voedsel en producten (p. 28, Voedselakkoord);
2' De ambitie: "Binnen vijf jaar eet 50% van de Westerkwartierders 200 gram fruit/dag

waarvan 5070 lokaal geteeld" (p. 15, Voedselakkoord);
3' Het stimuleren van inwoners om meer lokaal verbouwde voedsel en producten te kopen

door de keten te verkorten en te komen tot een duurzamer verdienmodel voor boeren,
zoals verkoop vanaf de boerderij (o.a.p. ZB,Zg,Voedselakkoord).

Ondertekening en naam:

Christen
Unie

WD Westerkwartier

feroen Betten

CDA Westerkwartier
Reinette Gjaltema-van der Laan

G ro e n Links W e ste rkw a rti e r
Henk Bakker

VZ Westerkwartier
Onno Koopmans

Ch r i ste n U n i e We ste rkwo rti e r
Ales Steenbergen

D66 Westerkwartier
Rogier van 't Land
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Amendement (art. 43 RvO)
Onderwerp: Coulisselandschap

lngediend door de fractie van de VVD Westerkwartier,

Raadsvergadering d.d. 16 februari zozz,

nt: ro. O emeente Westerkwartier z

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

Na de tekst 'Wat betreft natuurontwikkeling zien we ruimte voor de ontwikkeling van bosjes als
stapsteen'als toevoeging (p. ¡S)'

I "Uitgangspunt vormt daarbij de versterking van het coulisselandschap met daarbij de inzet
van inheemse flora. ln het coulisselandschap staan de houtsingels onder druk. De komende
periode zal gebruikt worden om samen met partners (zoals LTO, Staatsbosbeheer, het
Platform Natuur en Milieu, e.a.) het beheerplan nieuwe invulling te geven. Zodat dit
uitgangspunt kan zijn voorverderte ontwikkelen beleid en beheer".

Na de tekst 'Wat betreft natuurontwikkeling zien we ruimte voor de ontwikkeling van bosjes als
stapsteen' als toevoeging (p.4r):

' "Uitgangspunt vormt daarbij de versterking van het coulisselandschap met daarbij de inzet
van inheemse flora. ln het coulisselandschap staan de houtsingels onder druk. De komende
periode zal gebruikt worden om samen met paftners (zoals LTO, Staatsbosbeheer, het
Platform Natuur en Milieu, Collectief Groningen Wes! e.a.) het beheersplan nieuwe invulling
te geven. Zodat dit uitgangspunt kan zijn voor verder te ontwikkelen beleid en beheer".

Artikelsgewijze toelichting :

De beoogde toevoeging verduidelijkt en geeft verdere richting aan de inhoud van de Omgevingsvisie.
Het coulisselandschap in het Zuidelijk Westerkwartier is een uniek cultuurlandschap dat behouden
moet blijven en daar waar het kan versterkt moet worden. Het amendement sluit ook aan bij
bijvoorbeeld het lopende projectvan o.a. LandschapsbeheerGroningen & Collectief Groningen West.

1

wrsrüauetztll

DT-Id Gt tîl



p*,,,,r*nrr,* GROENLIl{KS
g$TEN[t|'fiRf,ffi

UVes

@PvoA Westerkwartier
Westerkwartier

Ghristen
Unie

Ondertekening en naam:

WD Westerkwartier
Jeroen Betten

G roen Li n ks Westerkwartie r
Henk Bakker

VZ Westerkwartier
Onno Koopmans

PvdA Westerkwartier
Hans Koenders

D66 Westerkwdrt¡er
Rogier van 't land

CDA Westerkwart¡er
Reinette Gjaltema-van der Laan

Ch ri ste n U n ie W este rkwa rti e r
Alex Steenbergen
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Amendement (art. +¡ RvO)
Onderwerp: Bedrijfsleven van de basisdorpen

lngediend door de fractie van de VVD Westerkwartier,

Raadsvergadering d.d. 16 februari zozz

d 10. evt te meente Westerkwartier

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

Schrappen van de volgende tekst op pagina 48:

' "BU de basisdorpen realiseren we geen plannen voor l+es*C lokale bedrijventerreinen.
Eventuele nieuwvestiging van lokale behoefte zal dan ook primair moeten plaatsvinden via
herstructurering of verdichting van bestaande bedrijventerreinen,,.

En deze tekst op pagina 48 te vervangen door:

' "BU de basisdorpen is ontwikkeling van bedrijfslocaties mogelijk, waarbij wordt gekeken naar
de lokale behoefte binnen een gemeenschap vanuit een bredere belangenafweging.
Nieuwvestiging of uitbreiding van bedrijven zal primair plaatsvinden via herstructurering of
verdichting van bestaande bedrijventerreinen. Waar dit niet mogelijk is, wordt vanuit de
bredere belangenafirueging, de mogelijkheid tot het verbreden van bestaande
bedrijventerreinen niet op voorhand uitgesloten. Er is daarbij steeds sprake van maatwerk
waarbij aansluiting wordt gezocht bij de bestaande schaal en omvang van het betreffende
dorp/bedrijventerrein".

Artikelsgewijze toelichtin g :
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De voorgestelde tekst van de Omgevingsvisie gemeente Westerkwartier zo4o op p. +8 maakt dat de
ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen of de uitbreiding van bestaande bedrijventerreinen op
voorhand wordt uitgesloten. Daarmee is de voorgestelde richting tegenstrijdig met de doelstelling
van de meeste ondernemers om hun onderneming te laten groeien. De voorgestelde tekst vormt een

belemmering voor de vestiging van nieuwe lokale ondernemingen, is strijdig met de wens van
ondernemers om in de dorpskern te blijven waar zij succesvol zijn geworden en kan een ongunstige
werking hebben op de leefbaarheid in diverse dorpskernen. Lokale ondernemers zijn van
buitengewoon belang voor de leefbaarheid binnen dorpskernen, in het bijzondervoor de dorpskernen
die aangehaald worden als'basisdorpen'in de Omgevingsvisie. De beoogde wijziging realiseert meer
ruimte voor lokale ondernemers dan de oorspronkelijke tekst en beoogt recht te doen aan de
verschillende bezorgde reacties vanuit het westerkwartierse bedrijfsleven.

Ondertekening en naam:

VVD Westerkwartier
Jeroen Betten

VZ Westerkwartier

Onno Koopmans
D66 Westerkwartier
Rogier van 't Land

CDA Westerkwartier
Reinette Gjaltema-van der Laan

G roen Li n ks Westerkwartie r
Henk Bakker

ChristenUnie

Alex Steenbergen
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Amendement (art. 43 RvO)

Onderwerp: Ruiterpaden

lngediend door de fractie van de VVD Westerkwartier,

Raadsvergadering d.d. 16 februari zozz,

nd nt:10 te meente Westerkwartier

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

Toevoeging van de dikgedrukte woorden aan de tekst op pagina 4z:I "Wat betreft recreatie zien we kansen voor kleinschalige waterrecreatie (kanoën, roeien en
sloepvaren), voorzieningen op- en langs het water (zitplekken langs het water en rustpunten
voor waterrecreanten), fiets- en wandelmogelijkheden, mogelijkheden voor ruiterpaden en
kleinschalige vormen van recreatie. We zien mogelijkheden om aan te sluiten bij Bakkeveen
en het Ronostrand en willen deze benutten. Ook willen we het gebied rondom Coendersbos,
en het Nanninga's bos verder ontwikkelen".

Artikelsgewijze toelichti n g :

De toevoeging sluit aan bij de ambitie om het Westerkwartier te ontwikkelen tot één van de twee
hippische hubs in Nederland. Zo wordt ingezet op WesterKwartier Paardenkwartier om deze sector als
één van de nieuwe economische dragers te laten bijdragen aan de leefbaarheid van ons platteland.'
Bovendien maakt de ontwikkeling van ruiterpaden het Westerkwartier aantrekkelijker voor
recreanten in het algemeen en voor de paardensector in het bijzonder.

Ondertekening en naam:

WD Westerkwartier

Jeroen Betten

066 Westerkwartier
Rogier van 't Land

G roenLi n ks Westerkwartier
Henk Bakker

CDA Westerkwartier
Reinette Gjaltema-van der Laan

VZ Westerkwartier

Onno Koopmans

C h ri ste n U n ie W este rkwartie r
Alex Steenbergen

'Pagina z3 van de Omgevingsvisie gemeente Westerkwart¡er 2o22
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Amendement (art. a3 RvO)

Onderwerp: Westeliike ringweg

Ingediend door de fractie van de WD Westerkwartier,

Raadsvergadering d.d. 16 februari 2022

10. o Westerkwartier 2040

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

Op p. 37 van de Omgevingsvisie gemeente Westerkwartier 2040 de volgende passage:

' "Ook willen we de noord-zuidverbindíng versterken en zetten dqarom in op een nieuwe
w estelij ke ringwe g N ieuwkl ap -We stp oort/A7 ".

Te wijzigen naar:
. "Ookwillenwe de noord-zuidverbínding versterken".

Artikelsgewiize toelichting:
Op pagina 37 van de Omgevingsvisie gemeente Westerkwartier 2040 wordt de keuze gemaakt om
in te zetten op de westelijke ringweg Nieuwklap-Westpoort/A7.Deze passage is afgeleid van de
Structuurvisie Zuidhorn.1 Op 07-02-2022 heeft het College een raadsmemo ('Nadere informatie
veegronde omgevingsvisie') gestuurd naar de Raad. Daarin staat beschreven dat een aantal
beleidsnota's in een later stadium worden verwerkt in de Omgevingsvisie, waaronder de
Verkeersvisie. Desalniettemin wordt in de Omgevingsvisie een duidelijke keuze gemaakt voor de
westelijke ringweg Nieuwklap-Westpoort/47, hetgeen strijdig is met de inhoud van de
Verkeersvisie. Daarin wordt o.m, gesproken over een onderzoek naar de verbetering van de
noord-zuidverbinding.

1 Zie beantwoording van de Technische Vragen van de WD Westerkwartier gesteld op 04-02-2022.

Christen
Unie
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Het amendement beoogt een tweetal zaken: (1) de genoemde tekst in overeenstemming brengen
met de Verkeersvisie, en (2) voorkomen dat onrust ontstaat over de desbetreffende passage onder
dorpsbelangenverenigingen, inwoners en andere belanghebbenden.

Ondertekening en naam:

WD Westerkwartier

feroen Betten
D66 Westerkwqrtier
Rogier van 't Land

C h ri ste n U ni e W e ste rl<ut a rti er
Alex Steenbergen

VZ Westerlrwartier
Onno Koopmans
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AMENDEMENT

Onderwerp: Omgevingsvisie

De raad van de gemeente Westerkwaftier in vergadering bijeen d.d.t6-oz-zozz

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

Amendement (toevoegin g/wijzig ing/schrapping):

Onder B gemeente brede keuzes en verbonden met elkaar onder punt c op pagina 16 het volgende
tekstueel aan te passen.

Wij zien het belang van de bereikbaarheid door snel ¡nternet. We faciliteren daarom een volledige
digitale dekking binnen onze gemeente door glasvezel, draadloze verbindingen en 5G. We
verbeteren daardoor namelijk de mogelijkheden het werken vanuit huis, voor langer zelfstandig
wonen en zorg op afstand.

Te vervangen door:

We zien het belang van snel internet voor iedere inwoner. We faciliteren daarom een volledige
dekking binnen onze gemeente en streven daarbij naar een minimale snelheid van 1oo Mb/s na voor
elke aansluiting. We verbeteren daardoor de mogelijkheden om vanuit huis te werken, het langer
zelfstandig kunnen blijven wonen en zorg op afstand.

Motivatie:

De eerdere formulering doet geen recht aan de wens voor snel internet. lmmers de middelen
benoemen (glasvezel, draadloze verbinding, 5G) is geen garantie dat dan ook werkelijk het doel van
snel internet bereikt wordt. Glasvezel als medium geeft prima kansen op snel internet zoals
verwoord echter draadloze verbindingen en 5G (wat er nog helemaal niet is) kunnen die zekerheid
echter geenszins bieden. Daarom is het benoemen van een op dit moment landelijk geaccepteerde
reële minimale snelheid van 1oo Mbis een toekomst vastere optie dan het benoemen van een
middel waarmee dat bereikt zou moeten worden.

Ondertekening en naam:
Harry Stomphorst, Sterk Westerkwa rtier
Klaas-Wybo van der Hoek, GroenLinks
Ytsen van der Velde, VZ Westerkwartier
Rogiervan't Land, D66
Peter Holsappel, ChristenUnie
Geetje Veenstra, CDA Westerkwartier
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Motie (art. ++ RVO)
Titel: lndeling dorpen Omgevingsvisie

lngediend door GroenLinks, PvdA, D66
Raadsvergadering d.d 76-02-2022
Agenda pu nt: 10, O mgevi ngsvisie gemeente Westerkwa rt ier 2O4O

De raad van de gemeente Westerkwartier
in vergadering bijeen op 16 februari 2022,

kennis genomen hebbend van het raadsvoorstel
¡ het Raadsvoorstel "Omgevingsvisie gemeente Westerkwartier 2040" c.a.;

overwegend dat
¡ de indeling in de Gebiedskompassen Voorzieningenkernen, Basisdorpen en Woondorpen te

grofmazig kan zijn;
o deze indeling te beperkend zou kunnen werken bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van

Zevenhuizen, Opende, Oldehove, Niekerk-Oldekerk;
r de voorgestelde "Omgevingsvisie Westerkwartier" over enige tijd verrijkt kan worden met de

resultaten van de zogenaamde veegronde;

verzoekt het college:
. na te gaan of een genuanceerdere indeling van onze dorpen in meer Gebiedskompassen of

een herschikking van de dorpen in de huidige indeling meer recht doet aan de gewenste
ontwikkeling ervan;

hierover bij de zogenaamde veegronde aan de raad te rapporteren

en gaat over tot de orde van de dag.
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Fractie GroenLinks,
Fractie PvdA,

Fractie ChristenUnie,
Fractie D66,

Fractie Sterk Westerkwa rtier,
Fractie 50+,
Fractie CDA,

Henk Bakker
Hans Koenders
Alex Steenbergen
Rogier van 't Land

Harry Stomphorst
Chris Veeze

Reinette Gjaltema
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