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Geacht College,

In het Kontakt van 28 augustus 2013 maakte u bekend, dat vanaf die datum de Ontwerp
Landschapsvisie: “Oog voor het platteland” van 2 juli 2013 ter visie ligt en dat tot en met 8
oktober 2013 zienswijzen kunnen worden ingediend. 
De Stichting Buiten Gezond in Vianen en omstreken doet u bij deze, ter bewaring van rechten, 
de volgende voorlopige zienswijze toekomen.

In de Ontwerp Landschapsvisie zijn enkele onderwerpen opgenomen, waarover de Stichting
Buiten Gezond in Vianen u eerder een reactie deed toekomen. Daarop is nog niet gereageerd.
Het betreft

- Hoef en Haag (zie onze zienswijze van 18 juni 2013 n.a.v een aangekondigde m.e.r.
procedure).
Op pagina 96 van de visie blijkt dit gebied reeds te zijn ingevuld als bebouwd gebied, terwijl
dit buiten de bebouwde contour van de provincie ligt.

- Golfbaan “De Kroonprins” (zie ons WOB-verzoek van 28 september 2013 n.a.v de op 13
september verleende omgevingsvergunning
Op  pagina 179 van de visie staat de volgende mededeling.

Aan de westzijde van Vianen is een golfbaan in ontwikkeling waarbij natuur en
recreatie worden gecombineerd. Er worden nieuwe beplantingen, zoals
grienden en natte bosjes aangelegd die het landschap versterken en een
stapsteen vormen in de ecologische verbindingszone.
Het bestemmingsplan is vastgesteld en uitvoering start binnenkort.

Op pagina 77 van de visie blijken grote windturbines reeds te zijn ingetekend.
- De locatie waarop van de windturbines zijn gepland achten wij niet geschikt om de volgende
redenen. 
- Deze locatie is alleen al vanwege de directe nabijheid van het nog maar kortgeleden
aangelegde ecoduct Autena niet acceptabel.
- Het realiseren van hoge windturbines in de directe nabijheid van een recent daar gevestigde 
biologisch kippenfarm is niet acceptabel.
- De aanblik van hoge windturbines bij het over de A2 naar het zuiden rijden is in strijd met
het in de Vijfheerenlanden landschapbeeld zonder bovengrondse hoogspanningsleidingen.
Een dergelijk landschapsbeeld is vanuit Vianen als Poort naar de Betuwe niet in balans met
een aantal in de visie beschreven karakteristieken van het landschap.
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Wij menen dat ook van Vianen mag worden verwacht , dat binnen de gemeentegrenzen een
substantiële bijdrage wordt geleverd aan het opwekken van groene energie. In de visie wordt
echter volstrekt onvoldoende aandacht besteed aan mogelijke alternatieven, zoals
- het opwekken van energie uit waterkracht. De turbines onder de stuw bij Hagestein zijn
buiten gebruik. Het renoveren en optimaliseren van die turbines kan leiden tot het opwekken
minstens evenveel of meer elektrisch vermogen; 
- het opwekken van elektrische energie middels zonnepanelen staat in Nederland en zeker ook
in Vianen nog in de kinderschoenen.

Gezien het bovenstaande maken wij thans, ter bewaring van rechten, bezwaar tegen de
voornemens ten aan zien van Hoef en Haag, Golfbaan “de Kroonprins” en de plaatsing van
mega-windturbines.
Zo nodig zullen wij na ontvangst van uw reactie op onze beide bovenvermelde reacties en
andere ons ter beschikking komende informatie u nog een aanvulling op onze voorlopige
zienswijze doen toekomen..

Met vriendelijke groet,

P.R. Grobben, voorzitter                                          Ir. M. van Poelgeest, secretaris

cc
- gemeenteraad
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