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Geacht college,

De Ontwerp Omgevingsvisie en bijbehorende Ontwerp Milieu-impactbeoordeling
liggen van 26 mei t/m 6 juli 2021 ter inzage. Onze Stichting heeft beide documenten
aandachtig doorgenomen. Wij stellen vast dat de waarden en ambities zoals die mede
op basis van het uitgevoerde participatietraject zijn vastgesteld, onvoldoende
terugkomen in de nu voorliggende Ontwerp Omgevingsvisie.

Wij waarderen de participatie-initiatieven waarbij, ondanks Corona beperkingen,
bewoners, bedrijven en andere partijen konden meedenken over de inhoud. Die
inbreng is op deelgebieden terug te vinden in de Ontwerp Omgevingsvisie. De
aangedragen kernvraagstukken die om scherpe keuzes vragen, worden echter
volstrekt genegeerd. Dit strookt met onze bevindingen. De Ontwerp Omgevingsvisie is
ongeloofwaardig, doordat de grote dilemma’s worden weggemasseerd in mooie
bespiegelingen en voornemens. De scherpe keuzes die nodig zijn, worden niet
gemaakt.

Hoe spijtig is het, dat de uitgebalanceerde en breed gedragen ToekomstVisie 2030
hiermee ten grave wordt gedragen. Dat rapport was wèl consistent, had een heldere
visie op de kernwaarden en maakte de noodzakelijke scherpe keuzes.

Redenen waarom wij u in kennis willen stellen van onze zienswijze op de nu
voorliggende Ontwerp Omgevingsvisie. Wij geven u de suggestie mee om
ToekomstVisie 2030 weer als uitgangspunt te kiezen voor de omgeving die wij ons
wensen en ook daadwerkelijk te komen met scherpe keuzes die van visie getuigen.
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In de bijlage hebben we per thema aangegeven waar wij discrepanties, omissies en
strijdigheden vaststellen.

Uw reactie zien wij graag tegemoet.

Hoogachtend,

Namens de Stichting Houd Scherpenzeel Groen en Gezond

J. Ruijgrok (Secretaris)

PS, Deze brief is in afschrift gestuurd naar de fracties van politieke partijen in
Scherpenzeel alsmede naar Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland
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BIJLAGE
Zienswijze van de Stichting HSG&G op de Ontwerp Omgevingsvisie Scherpenzeel

Gebieden
In de Ontwerp Omgevingsvisie worden vijf gebieden aangegeven. We
behandelen die hier niet individueel, omdat onze commentaren bij de thema’s
nader zijn uitgewerkt. We volstaan met commentaar op onderdelen die bij de
gebieden worden genoemd die niet expliciet bij de thema’s terugkomen.

● Zoekgebieden in Scherpenzeel-Noord
Op termijn is een zoeklocatie voor wonen en werken direct boven de
N224 bespreekbaar. Dit woord “zoeklocatie” zijn we eerder
tegengekomen. Namelijk in de Structuurvisie 2013. Dat is het
vigerende beleidsplan waar de Omgevingswet een vervanger voor
moet worden. Daar werd “mogelijke zoeklocatie” genoemd voor
uitbreiding bedrijventerrein ten zuiden van de Stationsweg. In de
discussie rond Zwarte Land 2 wordt dit nu uitgelegd als een toen
genomen principebesluit.
Zo zal het ook nu weer gaan. Over een paar jaar wordt dit gebruikt als
argument om bedrijven en woningen ook ten noorden van de rondweg
te realiseren. Bovendien heeft de historie ons geleerd dat de
zogenaamde  “zoekgebieden” al snel worden opgekocht voor
grondspeculaties waardoor ze verloren gaan voor een extensievere
kringlooplandbouw.
Die zin moet eruit!

● Zoekgebieden in Scherpenzeel-Zuid
Ook hier komen we de term “zoekgebieden” weer tegen. Eerst
worden de cultuurhistorische en landschappelijke waarden van het
gebied bejubeld. Vervolgens  wordt het gebied bestempeld als
zoekgebied waar wonen, werken, groene longen en agrarisch gebruik
bij elkaar komen. Het groene karakter en de groene longen blijven
daarbij behouden.
Kijk naar de kaart op de homepage van de Ontwerp Omgevingsvisie
en je ziet in een oogopslag dat alle ruimte tot aan de gemeentegrens
op het wensenlijstje staat om vol te bouwen. Dan hebben we het niet
alleen over de voorgenomen uitbreiding met een nieuw
bedrijventerrein tussen Stationsweg en Grebbelinie, maar ook over de
realisatie van woningbouw. Neem de kaart van een paar jaar geleden
er maar bij en je ziet direct dat een groot deel inmiddels daar al is
volgebouwd, of op de korte termijn gaat worden.

● Bedrijventerreinen
We gaan hier onze argumenten tegen de realisatie van Zwarte Land 2
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niet herhalen. Wel willen we onderstrepen dat de gemeente tot nu toe
die uitbreidingsbehoefte motiveerde vanuit de wens van Modiform om
hun (voor Scherpenzeelse begrippen grootschalige) activiteiten
binnen de gemeente te concentreren en te expanderen. Daarnaast
zou er een kennelijke behoefte zijn vanuit Scherpenzeelse bedrijven
voor een nieuw bedrijventerrein.
Nu lezen we dat de gemeente op zoek gaat naar nieuwe bedrijven
van elders die zich in Scherpenzeel willen vestigen.
Volstrekt onbegrijpelijk, maar goed om te weten!
Ook hier komt overigens weer terug, dat bedrijventerreinen aan de
noordkant van de rondweg niet worden uitgesloten.

Thema's

Agrarische sector

Er wordt gesteld dat er een evenwicht is tussen ruimte voor groei van de
agrarische bedrijven en een fijne omgeving om in te wonen. Gesteld wordt
ook dat de bedrijven in de landbouw en veehouderij moeten groeien om
succesvol te kunnen zijn en dat in onze gemeente de agrarische bedrijven
steeds groter zullen worden. Er zal ingezet worden op duurzamere vormen
van landbouw en veeteelt. Het is inmiddels genoegzaam bekend dat
verduurzaming meer ruimte vergt. Ook wordt opgemerkt dat de
energietransitie ruimte zal vergen in de beperkt beschikbare ruimte.
Er wordt ruimte beloofd voor uitbreiding agrarische bedrijven en ook nog
eens voor nieuwe functies zoals wonen, werken, recreatie of zorg. Hiermee
wordt aldus het rapport de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied versterkt.
Dit is volstrekt onrealistisch en staat op gespannen voet met het kennelijk
aanwezige evenwicht. Er wordt ruimte beloofd, die er niet is. Ook wordt er
volstrekt voorbijgegaan aan de maatschappelijke druk op de agrarische
sector om te krimpen.
Kortom, een visie op de agrarische sector die met een grote boog heen gaat
om de zo prangend in Toekomstvisie 2030 aangegeven noodzaak om
scherpe keuzes te maken om het huidige karakter van het dorp te behouden.

Infrastructuur en mobiliteit

Er wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de huidige status en van de
regionale ontwikkelingen, maar op één van de belangrijkste kernproblemen
wordt geen antwoord gegeven.

Citaat: “Er komen verschillende ruimtelijke ontwikkelingen op ons af, zoals
woningbouw en uitbreiding van bedrijventerreinen in Woudenberg en
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Scherpenzeel. Daardoor zal de N224 aan de grenzen van zijn capaciteit
komen”.
Die grenzen komen niet op ons af, dat is gekozen beleid door grootschalig in
te zetten op uitbreiding van bedrijventerreinen en woningbouw.
Het enige antwoord dat in het rapport hierop wordt gegeven is: “We maken
ons sterk voor een goede bereikbaarheid via de N224”.
Dit is ongeloofwaardig en getuigt niet van een visie.

Milieu

Het is niet onze bedoeling om op alle slakken zout te leggen, maar dit thema
begint al met een definitie van “milieu”, die niet de onze is. Er wordt een
definitie gegeven vanuit ons welzijn: “het milieu staat ten dienste van de
mens” in plaats van andersom. Dat getuigt niet van milieubewustzijn en van
goed rentmeesterschap. Maar dit terzijde.
Inhoudelijk vinden we de visie op het thema milieu zeer behoudend en vooral
gericht op het binnen de normen blijven. Wat al een hele opgave is gezien de
uitbreidingsplannen op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen en
agrarische sector. Dit geldt vooral voor de fijnstof- en stikstofnormen, waarin
onze regio toch al niet best scoort. Het opzoeken van de randen van het
wettelijke toegestane, zal schuren met de kernwaarden die zowel in de
omgevingsvisie als ook eerder in ToekomstVisie 2030 worden benoemd.

Energietransitie

Er worden ambities aangegeven die in lijn zijn met de landelijke en globale
doelstellingen. 15% reductie in 2030 en energieneutraal in 2050. Er worden
enkele initiatieven met name benoemd, maar die zetten geen zoden aan de
dijk. De Omgevingsvisie blijft steken bij goede bedoelingen en onderzoeken
die uitgevoerd moeten worden.
Tegenstrijdig is de visie daar waar het beperking van energie betreft. Er
worden woningen bijgebouwd , die weliswaar gasloos zijn, maar wel meer
elektriciteit verbruiken. Er staan forse uitbreidingen van bedrijven aan te
komen, waaronder een enkel bedrijf dat nu al goed is voor meer
elektriciteitsverbruik dan alle Scherpenzeelse woningen tezamen. Stel hier
paal en perk aan. Ook hier citeren we weer uit Toekomstvisie 2030: “Er zullen
scherpe keuzes gemaakt moeten worden”. De Omgevingsvisie die nu voor
ligt, laat deze kans liggen. Kom met strakke bezuinigingsmaatregelen om het
thema energietransitie geloofwaardig te doen zijn.

Recreatie en toerisme

De gemeente ziet op het gebied van recreatie en toerisme ruimte voor
nieuwe impulsen. Gezien onze ligging tussen Veluwe en Utrechtse Heuvelrug

Stichting Houd Scherpenzeel Groen & Gezond juli 2021 5

https://omgevingsvisie.scherpenzeel.nl/thema-s/milieu
https://omgevingsvisie.scherpenzeel.nl/thema-s/energietransitie
https://omgevingsvisie.scherpenzeel.nl/thema-s/recreatie-en-toerisme


kunnen we inspelen op een toenemende vraag. Wij ondersteunen deze visie.
Wel maken we een kanttekening bij de toekomstvisie om in het buitengebied
hiervoor ruimte vrij te maken. Zoals eerder gezegd, die ruimte is er niet.
Zeker niet, als die ruimte ook nog voor eerder genoemde uitbreidingen gaat
worden gebruikt.
Een gemiste kans vinden wij het niet overnemen van onze suggestie om van
de groene strook langs de Grebbelinie een uniek inundatie-, natuur- en
recreatiegebied te maken.

Gezondheid

Dit is op zich een helder verhaal met aandacht voor de thema’s die ook
landelijk spelen, zoals vergrijzing. Het is goed te zien dat Scherpenzeel
relatief gunstig scoort t.o.v. het landelijk gemiddelde. Hoe de toekomst van
gezondheid eruit ziet wordt in algemene termen beschreven. Graag hadden
we dit expliciet vertaald gezien in relatie tot de kernwaarden. Zie hiervoor blz.
59 e.v. van Toekomstvisie 2030, waar “Vitaliteit en Leefbaarheid” wel is
uitgewerkt langs beleidslijnen.
We vermoeden dat een dergelijke uitwerking in de Omgevingsvisie manco’s
zou blootleggen omdat bij de grote uitbreiding ambities onze gunstige
gezondheids positie onder druk komt te staan. Minder groen, slechtere
luchtkwaliteit.

Voorzieningen

Een algemeen overzicht van het ruime aanbod aan voorzieningen in de
gemeente. Dat bevestigen wij van harte. De toekomstvisie die wordt
uiteengezet is gericht op behoud van het voorzieningenniveau door zo goed
mogelijk samen te werken met maatschappelijke organisatie. Hoe dit gestalte
krijgt wordt niet aangegeven. Ook hier kan een voorbeeld genomen worden
aan Toekomstvisie 2030. Zie blz 60.

Wonen

Het thema Wonen wordt uitgebreid toegelicht met een overzicht van de
samenstelling van het woningbestand en de huidige kwaliteit van wonen. Er
wordt ingegaan op de demografische veranderingen in de komende jaren.
Vergrijzingen, leeftijdsbestendig wonen, starters, kleinschalige huishoudens,
duurzaam bouwen, etc.
Bij de groeiverwachting van het aantal inwoners zetten wij grote vraagtekens.
Uitgegaan wordt van een toename van 6% tot 10.150 inwoners. De
ambitieuze plannen om het aantal woningen t.o.v. 2018 met 1000 uit te
breiden, strookt daar niet mee. Dat zou leiden tot een toename met 25% van
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het aantal inwoners. Met alle gevolgen van dien voor de leefbaarheid en het
staat daarmee haaks op de gepresenteerde kernwaarden.

Werk en ondernemen

Bij het thema Werk en Ondernemen wordt weinig relevante informatie
gegeven. Graag hadden we gezien hoe de goede werkgelegenheid zich
verhoudt tot het aantal forensen.  Wat betekent de uitbreiding van het aantal
woningen? Trekken we vooral meer forensen aan uit de randstad? Komt er
meer lokale werkgelegenheid? Neemt de  druk op de infrastructuur nog
verder toe? In de visie paragraaf wordt uitgebreid ingegaan op het risico van
leegstand en in één adem wordt vermeld dat de gemeente inzet op het
ontwikkelen van een nieuw bedrijventerrein ten zuiden van de Stationsweg.
Dat wij ons als Stichting HSG&G hiertegen verzetten is genoegzaam bekend,
maar dat de gemeente nu zelf in de Omgevingsvisie schrijft dat ze leegstand
willen voorkomen en inzetten op het toekomstbestendig maken van
de bestaande bedrijventerreinen, is op z’n zachtst gezegd verrassend.

Groene omgeving

Het rapport schetst terecht met enige trots dat Scherpenzeel uniek is door
haar groene landschappelijke karakter. Er wordt op gewezen dat de groene
omgeving overal en dus ook in Scherpenzeel onder druk staat door het al
maar meer bebouwen, door ruimtebehoefte in de agrarische sector en door
klimaatverandering. De voorgenomen ontwikkelingen op het gebied van de
energietransitie, de agrarische sector en de behoefte aan meer woningen,
zijn hier debet aan, aldus het rapport.
Met een “landschap-inclusief omgevingsbeleid” gaat de gemeente
oplossingen vinden voor het behoud van de groene omgeving. Er wordt dus
niet voor gekozen om de oorzaak aan te pakken en de voorgenomen
uitbreidingsplannen te heroverwegen. Er komt, sorry voor de ironie, een
toverwoord uit de hoedendoos: een “landschap-inclusief omgevingsbeleid”.
Verder lezend staat wat daarmee wordt bedoeld.
Het Grebbelinie- en kampenlandschap vormen de onderlegger voor nieuwe
uitbreidingsgebieden. Dat betekent in onze ogen dat we doorgaan met
uitbreiding, maar dat we al die nieuwbouwplannen zodanig inrichten dat het
lijkt op het landschap zoals we dat kenden. Leuk bedacht en op het oog zal
het er relatief aantrekkelijk uitzien. Maar hoe je het ook wendt of keert, het
blijven uitbreidingen met alle gevolgen van dien voor de leefbaarheid in een
nu nog groene omgeving.
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Duurzaamheid en klimaat

Hier staat heel veel tekst, die algemeenheden bevat en deels ook een
herhaling is, van hetgeen bij eerdere thema’s al aan de orde is geweest. Ook
de in de toekomstplannen voor Scherpenzeel komt het rapport niet verder
dan wat obligate ambities.
Ook hier zou een gedegen uitwerking in de Omgevingsvisie manco’s
blootleggen, omdat bij de grote uitbreiding ambities duurzaamheid en klimaat
buitenproportioneel onder druk komen te staan.

Openbare orde en veiligheid

Het rapport geeft een heldere uitleg en benadrukt dat Scherpenzeel er op het
gebied van de veiligheid redelijk goed voor staat.
Geen verdere opmerkingen.

Proces Meetups
Wij waarderen zoals gezegd,de participatie-initiatieven waarbij, ondanks
Corona beperkingen, bewoners, bedrijven en andere partijen konden
meedenken over de inhoud. Wij hebben zelf deelgenomen en ook de
verslagen grondig bestudeerd. Wij constateren dat op deelgebieden de
inbreng vanuit de Meetups zijn terug te vinden in de Ontwerp
Omgevingsvisie. Echter, de kanttekeningen die betrekking hebben op de
kernvraagstukken waar de gemeente voor staat, worden volstrekt genegeerd.

Ontwerp Milieu-impactbeoordeling
Dit rapport staat niet rechtstreeks op de gemeentelijke website, maar is te
downloaden als pdf. We hebben er kennis van genomen en begrijpen dat het
een handvat is bij de besluitvorming om de milieu impact van alternatieven af
te wegen. Vooralsnog zien we geen aanleiding hier commentaar op te geven.
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