
Aan het college, de gemeenteraad en de commissie fysieke leefomgeving van 

de gemeente Oude-IJsselstreek

Datum 12 oktober 2020
Silvolde.

Nota van aanvullingen visie Natuur, Landschap en groene Kernen, juli 2020

Namens de onderstaande leden van de klankbordgroep: visie op landschap, 
natuur en groene kernen: 

- IVN: natuureducatie de Oude-IJsselstreek
- Stam: Stichting Achterhoek weer mooi

 Werkgroep ’t Groene lint
- Licht op groen

Spreek ik de raad toe.

Burgerparticipatie

 Terugkijkend op de totstandkoming van de landschapsvisie, moeten wij constateren dat bij 
het opstellen van de Landschapsvisie er met één informatieavond en één digitale 
terugkoppeling, onvoldoende ruimte is gegeven om mee te denken en mee te doen. 
Hoewel door meerdere partijen aan het begin gevraagd is hoe het proces van de 
inspraak geregeld is, is er vooraf geen duidelijkheid gegeven over de werkwijze en 
spelregels m.b.t. inspraak van de klankbordgroep. Het was dan ook een verrassing 
voor alle partijen dat op 3e bijeenkomst wij een kant en klare , geprinte 
landschapsvisie voorgeschoteld kregen!!  Die avond mochten we luisteren en voor al 
onze vragen en inbreng was geen ruimte, veel teleurstelling over deze gang van 
zaken werd toen door meerdere partijen uitgesproken. Wil de gemeente in de 
toekomst samenwerken met de burgers dan is het belangrijk om de spelregels 
duidelijk te maken. Op deze manier krijgen de burgers die hier vele uren tijd in 
hebben gestoken weinig vertrouwen in de gemeente!                                                          
Ons Uitgangspunt is dat het een conceptvisie is waarin nog bijgesteld kan worden. 

Wij vragen dan ook alsnog tijd en ruimte om in dit plan te participeren.

Basiskwaliteit vastleggen om het landschap te kunnen behouden, versterken en 
beheren

 Hoe kunnen we bestaande waardevolle lanen, landschapselementen en solitaire 
oude bomen behouden als we niet weten waar deze kwaliteiten zijn? Wij missen een 
landschapswaardekaart waarin dit alles neergelegd is.  De kaarten die in de 
landschapsvisie te zien zijn, zijn onvolledig en discutabel. Wij missen duiding en 
borging van de aanwezige kwaliteiten. De klankbordgroep zou graag de 
waardevolle landschapselementen, solitaire bomen, lanen, steil-randen, zandpaden, 
historische kavelgrenzen vastgelegd zien in een landschapswaarden kaart. Met deze 
waardenkaart maakt de gemeente dan duidelijk welke kwaliteit behouden en 



versterkt moet worden. Ook is het een uitnodiging voor nieuwe ontwikkelingen die 
deze kwaliteiten willen benutten en versterken.

Beheer en toezicht op natuur en landschap.

Met de landschapswaardekaart heeft de gemeente ook overzicht op alles wat ons landschap 
zo mooi maakt. Dan ligt toezicht ook voor de hand.
Als we ons landschap willen behouden en versterken, en de biodiversiteit willen                        
verbeteren, dan is het belangrijk dat hier toezicht op is. Hier kan een preventieve,  maar ook  
stimulerende, werking van uit gaan. Wellicht kan dit toezicht gecombineerd worden met 
andere noodzakelijke controles in het buitengebied zoals ondermijning, afval dumpingen 
etc.

Boven genoemde partijen willen graag opbouwend samenwerken met de gemeente.  Bij 
deze partijen ligt ook kennis en verbinding met het landschap. Wij hebben onze 
verbeterpunten dan ook gedetailleerd bij elk hoofdstuk in de landschapsvisie geplaatst. Wij 
vragen om hier over in gesprek te kunnen gaan, om zo ons landschap optimaal te kunnen 
behouden en verbeteren.

Namens bovengenoemde partijen,

Met vriendelijk groet,

Frank ter Berg,
Prins Bernardstraat 48, 7064 GH
e. frankterberg@gmail.com


