Advies Klankbordgroep
23 oktober 2017

Onderwerp: reactienota NRD (versie 2 oktober 2017)
Advies:
-1. Woordgebruik, spellingen en afkortingen moeten kloppend
gemaakt worden, bij een indiener van een zienswijze komt het
Rivierklimaatpark als een ongeïnteresseerde organisatie over als
foutieve woorden worden gebruikt
-2. Het taalgebruik mag minder ambtelijk, dat schept meer
helderheid bij een indiener van de zienswijze hoe omgegaan wordt
met de ingediende zienswijze.

Toelichting advies 1:
•

In de lijst met indieners van zienswijzen (H3)en verder in de tekst wordt
steeds gesproken over Leasurelands , terwijl de organisatie LeisureLands
heet. Daarnaast staat bij de organisaties die een zienswijze hebben
ingediend (H3) de afkorting GNMF bij de verkeerde organisatie.

•

Zienswijze 3.3 (pag. 10)in kolom “actie NRD”: toevoegen van het woord
historisch voorafgaand aan geografisch in de zin “…..en anderzijds op
geografische waarden”. En in dezelfde alinea toevoegen van blauwe na
het woord groene in de zin “Groene landschapselementen als heggen…..

•

Zienswijze 3.4 (pag. 11); in de kolom “actie NRD” wordt gesproken over
de Beekhuizense beek. Waarschijnlijk wordt hier Velperbeek bedoeld, dat

is namelijk de algemeen gebruikte naam van
het beektraject dat door de uiterwaard loopt.

Toelichting Advies 2.
•

Het begrip “autonome ontwikkeling” is een begrip dat niet bij iedereen
bekend is, en verdiend meer uitleg. Zeker omdat er een aantal discussies
die momenteel gevoerd worden binnen het projectgebied van het
Rivierklimaatpark om die reden (autonome ontwikkeling) geen plek
krijgen in de koers van het Rivierklimaatpark.

•

Zienswijze 5.3: de in de kolom Actie NRD “ omschreven aanpassing geeft
maar zijdelings invulling aan de door indiener van zienswijze aangekaarte
kwestie.

Onderwerp: Eindversie Notitie Reikwijdte en Detailniveau (versie 29
september 2017)
Advies:
Kijk nog eens goed naar de eenduidigheid van de paragraaf Nadere
uitwerking doelstellingen (2.3.2): Per doelstelling dient alleen de
bij die doelstelling behorende uitwerking aangegeven te worden;
daarnaast wordt geadviseerd een aanvullende alinea toevoegen
waarin aangegeven wordt dat doelstellingen van een bepaalde
sector soms kunnen bijdragen aan de doelstellingen van een andere
sector.
Toelichting
Bij de doelstellingen voor de sector recreatie (Par. 2.3.2) staat de zin: “Biedt
ook ruimte aan de aanwezige agrariërs “. Deze doelstelling hoort geen
onderdeel uit te maken van een paragraaf waar recreatieve doelstellingen
uitgewerkt worden .

