
 

 

 

 

 

 

 

 

Inspraak reactie op het concept  van de Visie op landschap, natuur en groene 

kernen in de raadscommissie Fysieke Leefomgeving op 14 oktober 2020.  
 
Geachte commissieleden, 
 
Als agrarische natuurvereniging, VAL Oude IJssel maken we ons al meer dan 15 jaar druk om het landschap in de 
gemeenten Oude IJsselstreek, Montferland en Doetinchem. Door het maken van landschapsplannen, subsidie-
aanvragen te verzorgen en de werkzaamheden te laten uitvoeren door onze werkploeg maken we daadwerkelijk het 
landschap mooier. Dat is dan ook precies onze slogan. 
Wij zijn blij dat er nu eindelijk een concept visie ligt die iets zegt over de richting waar de gemeente Oude IJsselstreek 
naar toe wil met natuur en landschap. Veel is al bestaand beleid van andere overheden. Maar een gedeelte is eigen 
invulling vanuit de gemeente. De VAL vind het in zijn algemeenheid een goed plan en zelfs hier en daar ambitieus. 
Wij zijn dan ook benieuwd wat de gemeenteraad ervan vindt. 
 
Gemeenten maken veel plannen en visies over een breed pallet aan onderwerpen en sectoren. Landschap en 
biodiversiteit heeft de laatste jaren geen hoge prioriteit gehad in de gemeente Oude IJsselstreek. Dat het wel leeft 
blijkt uit de vele initiatieven en organisaties die ,ieder op hun eigen manier en vanuit hun eigen invalshoek , zich 
druk maken om het landschap en natuur. De VAL vindt dan ook  dat natuur een hogere prioriteit verdient binnen de 
totale gemeentelijke organisatie maar vooral in de begroting. Landschap en biodiversiteit is een algemeen belang , 
net als b.v. infrastructuur, dat je niet alleen kunt parkeren bij de grondeigenaren. Gemeente Oude IJsselstreek heeft 
hier dan ook een taak en d.m.v. deze visie kan ze deze taak handen en voeten geven. 
 
Binnen deze nieuwe  visie zit een deel B namelijk de uitvoering. Op pagina 75 staat wat ons betreft het belangrijkste 
deel van de visie. Hierin staat wat er de komende jaren moet gebeuren om ons landschap mooier en beter te 
maken. De formulering van de taken had wel wat concreter gekund. We moeten geen tijd en geld meer verspillen 
aan pilots en onderzoeken over zaken die we al weten. Bijvoorbeeld opdracht BL1:Pilot ecologisch bermbeheer en 
maken bermbeleidssplan. Deze pilot loopt al een tijdje en we weten al dat met ecologisch bermbeheer de 
biodiversiteit enorm geholpen kan worden. Dat hoeft niet meer onderzocht te worden maar daar moeten we 
morgen mee beginnen. 
 
Zoals gezegd als VAL proberen we onze gemeente mooier te maken. Dat we doen samen met onze 250 leden van 
boeren, burgers en buitenlui. Wat wij belangrijk vinden is dat inwoners gestimuleerd worden om zelf initiatieven te 
nemen om landschap en biodiversiteit te vergroten en dat het niet van bovenaf opgelegd wordt. Om daar een 
voorbeeld van te geven: op dit moment ligt er al zo’n 34 ha kruidenrijkgras en 47 ha aan akkerranden in beheer bij 
onze leden. En wij merken dat er steeds meer belangstelling komt van grondeigenaren voor agrarisch natuurbeheer. 
 
Wij hopen dat de gemeenteraad ook het belang inziet van een groenere gemeente en dat er voldoende middelen 
(geld, personeel en creativiteit) beschikbaar worden gesteld om nu daadwerkelijk stappen te zetten. Op eigen grond 
kan de gemeente daar morgen al mee beginnen want om de afname van biodiversiteit te stoppen hebben we geen 
tijd te verliezen. Voor de overige gebieden geldt, doe het vooral samen met de grondeigenaren omdat dat het 
meeste draagvlak en enthousiasme oplevert. Niet alleen voor het komende jaar of één gemeenteraadsperiode van 4 
jaar maar voor een langere termijn van minimaal 10 jaar. Want natuur maar ook de mensen die initiatieven en 
risico’s nemen hebben belang bij een duidelijk beleid en lange termijn financiering.   
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Kortom: 
- Ga aan de slag met de uitvoering van de visie. 
- Stel mensen en creativiteit beschikbaar voor die uitvoer. 
- Stel financiële middelen beschikbaar voor de uitvoer. 
- Maak een geldpot voor langjarig beheer van het landschap. 

 
De VAL Oude IJssel wil graag haar kennis en ervaringen inzetten om samen met grondeigenaren en overheden onze 
gemeente groener en mooier te maken. D’ran!! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Henry Steverink 
Voorzitter 
 

 
Berkenlaan 128 
7064 HT Silvolde 
E: hsteverink@val-oudeijssel.nl 
 
 
Bijlage: het 10-puntenplan voor verbetering van landschap en biodiversiteit 
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10-puntenplan voor verbetering van landschap en biodiversiteit  
 
 
 

1) Landschap en biodiversiteit is gebaat bij lange termijn plannen en dus lange termijn 

politiek. 

2) Landschap en biodiversiteit hebben het agrarisch gebied (70% van het totale oppervlak)  

nodig om voldoende robuust te worden. 

3) Hogere prioriteit van landschap en biodiversiteit  op de gemeentelijke begroting. 

Landschap en biodiversiteit is niet alleen belangrijk voor flora en fauna maar ook voor 

recreatie , toerisme en leefbaarheid en gezondheid.  

4) Gemeenten moeten meer gebruik maken van  de nieuwe Regeling Landschap van 

provincie Gelderland . (50% cofinanciering)  

5) Meer nadruk op het behouden  van wat we nog hebben. Bv solitaire bomen en 

landschapselementen beter beschermen. 

6) Beter controleren en handhaven van vergunningen en afspraken die gemaakt zijn tav 

landschappelijke inpassing en compensatie. 

7) 1: 1 compensatie van nieuwe bebouwing in het buitengebied zoals industrie, 

zonneparken en stallen. Dus evenveel oppervlakte voor natuur compenseren dan voor 

bebouwen nodig is. 

8) Niet de schaalvergroting van de landbouw maar de perceelsvergroting vormen een 

bedreiging voor de biodiversiteit. Hier liggen kansen voor akkerranden en kruidenrijk gras 

in het agrarische landschap maar stimulatie van granen zou ook al helpen. 

9) Recreatie en natuur gaan niet altijd samen dus ook ruimte voor rustgebieden en voor 

soorten die mensen minder leuk vinden maar wel passen in de ecologie. 

10) Het wordt tijd voor een gemeentelijke landschapsfonds waarin eigen bewoners bijdragen 

aan onderhoud en uitbreiding van landschap en biodiversiteit in  eigen gemeente. 

Voorstel: €1 per inwoner per jaar voor landschap en biodiversiteit! 

Biodiversiteit is niet alleen een verantwoordelijkheid voor de grond eigenaren! 
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