
 Memo 

Aan: Raadsleden 

Cc:  

Van: Ria Ankersmit 

Datum: 8 oktober 2020 

Kenmerk: 70034 

Onderwerp: Informeren concept visie op landschap, natuur en groene kernen ivm boerenprotest 

 
 
Aanleiding 
Er is onrust ontstaan over onze concept visie op landschap, natuur en groene kernen. Er is 
onduidelijkheid ontstaan over de Groene Ontwikkelzone. Deze onduidelijkheid lijkt te zitten in de 
kaarten, waardoor er andere conclusies zijn getrokken dan bedoeld.  
 

- Op 14 oktober spreken we in de raadscommissie fysieke leefomgeving over de concept visie op 
Landschap, natuur en groene kernen. 
- Na bekendmakingen over dit concept is onrust ontstaan over agrariërs. 
- Vandaag (8 oktober) heb ik bezwaren in ontvangst genomen en naar aanleiding hiervan kunnen jullie 
vragen ontvangen. 
 
Onrust 

Er is veel onrust ontstaan onder de boeren over de concept visie op landschap, natuur en groene 
kernen. Met name over de Groene Ontwikkelzone die in het bestemmingsplan staat. Dit is een gebied 
met een extra duiding die over de agrarische bestemming ligt en al sinds 2012 zo heet. Toch is dit 
voor sommige agrariërs wel nieuws en wordt het nu ineens zichtbaar. Het is voor hen niet duidelijk dat 
we geen grond afpakken, alleen als ze zelf willen gaan we de ontwikkeling aan. Bestemming agrarisch 
blijft bestemming agrarisch. 
Zoals jullie mee zullen hebben gekregen was er vandaag een aanbod van een petitie met daarbij een 
opkomst van veel agrariërs met trekker. De eisen waren: 

- Plan moet van tafel 

- We willen betrokken worden en meepraten over de visie 

Op de eerste eis heb ik duidelijk gereageerd, dat dit niet kan. Op de tweede eis heb ik meerdere malen 
bevestigd, dat dit kan. 
 
Conclusies van ons: 

- Er is onduidelijkheid over de Groene Ontwikkelzone 

- Er is veel onnodige angst 

Ik heb aangegeven dat ik het jammer vind dat er zoveel zorgen zijn bij inwoners van de gemeente 
Oude IJsselstreek en dat ik graag in gesprek ga met de agrariërs. Daarvoor proberen we zoveel 
mogelijk afspraken te plannen met betroffen agrariërs (enkele zijn terplekke gemaakt). Het kan zijn dat 
jullie worden benaderd met vragen vanuit de agrariërs. 
 

Omdat we voor kunnen stellen dat het soms lastig is om de juiste informatie te vinden in het plan, 
hebben we de belangrijkste zorgen vanuit de agrariërs hieronder opgesomd, met mogelijke 
antwoorden. Uiteraard alleen als leidraad voor een verdere persoonlijke toon.  
 

1. Grond wordt minder waard 

Er verandert niets in de bestemming van het land op basis van de visie. Er is dus geen 
verandering in waarde: voor of na de visie.  
 

2. Bang dat er grond moet worden ingeleverd 



Het is de grond van de agrariërs zelf. De gemeente doet niets wat de agrariërs niet zelf willen. 
Ze worden niet gedwongen of iets dergelijks.  
 

3. Bang dat er geen ontwikkeling meer mag 

Ook hier veranderen er geen regels door de nieuwe visie.  
 

4. Boos dat er niet gecommuniceerd is met hen 

Er is een open participatietraject geweest en we hebben geprobeerd zoveel mogelijk mensen uit 
te nodigen via de krant en social media. Deze mensen hebben inspraak gehad in open avonden. 
En er is een klankbord groep geweest met belangengroepen, voorafgaand aan de ontwikkeling. 
Bij de uitvoering, wordt er uiteraard met de individuele agrariërs verder gesproken over de 
concrete invulling van de visie.  
 

5. Kaartmateriaal geeft natuurontwikkeling op boerengrond aan 

Het Gelders Natuurnetwerk met de Groene Ontwikkelzone, is sinds 2012 Provinciaal beleid en 
die zijn nu inderdaad ingetekend in de kaarten die in de Landschapsvisie staan. Het is een 
ontwikkelingsgebied, waar al gebieden ontwikkeld zijn, deze zijn donkergroen ingetekend en zijn 
al natuur. De licht groene gebieden op de plattegrond geven aan dat er moet blijven wat is en 
indien gewenst kun je er natuur ontwikkelen. Dat is en blijft de keus van de grondeigenaar en 
gaat in samenspraak. Als bedrijven wíllen medewerken kan het, maar als ze niet willen dan 
gebeurt dat niet. Ook uitbreiding van agrarische bedrijven kan in licht groene zones. 

 
Verder kun je ook verwijzen of meer informatie halen uit de twee veel gestelde vragen op de website: 
https://www.oude-ijsselstreek.nl/form/q-a  
 


