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Vragen gesteld door:

Fractie De Onafhankelijken

Van de Fractie(s) :

De Onafhankelijken

Op datum:

30 mei 2022

Naar aanleiding van:

Omgevingsvisie Oudewater

Datum beantwoording:

31 mei 2022

Opsteller:

Annelies Beugelink

Beantwoording van de vragen:
De omgevingsvisie is een lijvig document, vol kleuren, kaarten en opgemaakt om op twee bladzijden naast
elkaar te lezen. Dit document digitaal lezen doet afbreuk aan het plan en alle werk die in het maken van de
visie gestoken is. Is het mogelijk dat bij dit soort grote visiedocumenten er 1 hardcopy per fractie geleverd
wordt?
Ja dit is mogelijk. De fracties die dit graag willen kunnen zich melden bij de griffier. Ook is het mogelijk om
de Omgevingsvisie in een digitaal spreadsheetformaat aan te leveren waarbij de pagina’s naast elkaar
staan (zoals in een hardcopy versie).
Op Blz 74 wordt beschreven dat er onderzoek gedaan wordt naar mogelijkheden voor voedselbosachtige
beplanting in het Broeckerpark (park dat hersteld wordt na realisatie Tappersheul 3). Wie is de
initiatiefnemer van dit onderzoek? (gemeente, bewoners, anders?)
De gemeente zal initiatief nemen voor dit onderzoek.
In dezelfde paragraaf op blz. 74 staat dat ‘onderzocht’ gaat worden of de linten enigszins verdicht kunnen
worden met (voedel)bossen. Op de overzichtskaart staan geen zoeklocaties of andere indicaties
aangegeven. Kunt u aangeven in welke fase deze plannen verkeren, en wanneer hier vorm aan gegeven
wordt?
Het college heeft een beleidslijn voedselbossen met een aantal zoeklocaties vastgesteld. Dit document is
een basis voor het afwegen van initiatieven voor voedselbossen.
Op blz. 80 wordt gesproken over duurzame warmtebronnen, het winnen van warmte uit oppervlaktewater
van de IJssel en de grachten. Zijn hier al initiatieven voor bekend bij de gemeente?
Nee, hiervoor hebben zich nog geen initiatieven gemeld.
Op blz. 81 wordt gesproken over geothermie, en geconcludeerd dat uiteindelijke afspraken hierover worden
gemaakt als de warmtevisie wordt vastgesteld. Voor wanneer staat de warmtevisie geagendeerd?
De warmtevisie is nog niet geagendeerd. Het nieuwe college zal hiervoor een planning opstellen.
Is er al bekend per wanneer de Omgevingswet (die deze Omgevingsvisie voorschrijft) ingaat?
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De invoeringsdatum voor de Omgevingswet is gesteld op 1 januari 2023. De Tweede Kamer is met deze
invoeringsdatum akkoord gegaan. Eind juni 2022 zal de Eerste Kamer definitief beslissen of dit inderdaad
de invoeringsdatum van de Omgevingswet zal zijn. Dan krijgen wij dus meer duidelijkheid.

Bijlagen:
-
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