
Sinderen, 13 januari 2021

Geachte voorzitter, beste leden Raadscommissie FL,

Mijn naam is Paul Gosselink van Melkveebedrijf Gosselink, boerderij Idink.

Hierbij onze inspraak/reactie op de Reactienota van de VLNGL.

Allereerst complimenten aan mevrouw Ankersmit en mevrouw Vos voor het 

maken van deze nota. Ze hebben geprobeerd om op alle reacties te reageren, 

waaronder ook onze bezwaren, hiervoor onze dank. We zijn dan ook verheugd 

met het voornemen om de arcering op de kaart voor nieuw in te planten bos 

rondom onze boerderij en dat van onze buren te verwijderen. Ook al blijft het 

een zoekgebied.

Toch hebben we nog twee bezwaren tegen deze visie/reactienota. 

Namelijk, 

1. Als eerste geven de makers van de visie/reactienota op de meeste 

bezwaren van landbouwers aan dat er geen landbouwgrond wordt 

omgezet naar natuurgrond door deze visie. Daarin hebben de schrijfsters 

feitelijk gelijk. Het grote bezwaar is echter dat door deze visie het wel erg 

gestimuleerd wordt om landbouwgrond om te zetten naar natuurgrond 

door particulieren en overheden. Terwijl provincie Gelderland geen enkel 

gebied in de gemeente Oude Ijsselstreek heeft aangewezen voor 

natuurontwikkeling (zie natuurbeheerplan provincie Gelderland). In de 

visie is niets geregeld om het areaal landbouwgrond in deze G.O. op een 

bepaald niveau te houden. Hierdoor wordt het voor de blijvende 

landbouwbedrijven in deze zone moeilijk om te kunnen blijven 

beschikken over voldoende grond, om hun bedrijf te ontwikkelen of te 

extensiveren voor kringlooplandbouw dan wel biologische landbouw.

Omdat deze visie wordt opgenomen in het nieuwe omgevingsplan is het 

belangrijk om niet alleen doelstellingen op te nemen voor meer natuur 

maar ook om een minimum aantal hectares landbouwgrond vast te 

leggen in deze groene ontwikkelingszone. Dit om te voorkomen dat de 

balans doorslaat naar natuur ontwikkeling en agrarische bedrijven 

langzaam moeten verdwijnen uit dit gebied. 



 

2. Tweede bezwaar gaat over het stellen van voorwaarden aan 

pachtovereenkomsten met de gemeente. Hier wordt in de reactienota 

volgens ons onvoldoende rekening gehouden met het verschil tussen 

langjarige en kortlopende pacht. Voor pachters die al decennia lang 

pachten en pachters die afhankelijk zijn van pachtgrond van de 

gemeente, is het belangrijk dat ze hun eigen ondernemerskeuze kunnen 

maken over de teelt op gepachte grond, zodat ze kunnen inspelen op 

markt en klimaatomstandigheden.

Ook het aanleggen van landschapselementen door de pachter (zoals in 

de reactienota blz. 62 staat) is in onze ogen geen taak voor de pachter. 

Dat de gemeente natuur inclusief wil stimuleren bij pachters is oké, maar 

het moet wel een vrije keuze blijven.

Wij verzoeken u dan ook de voorwaarden voor pachtovereenkomsten uit 

de visie te halen. 

Samenvattend: 

De gemeente Oude Ijsselstreek is voornamelijk een agrarische gemeente met 

veel natuurelementen. Het is prima dat deze elementen worden beschermd en 

worden ontwikkeld. Maar de gemeente heeft ook een taak dat agrarische 

bedrijven kunnen blijven ondernemen óók in de groene ontwikkelingszone. Het 

is van belang dat er voldoende landbouwgrond rond toekomstbestendige 

boerderijen overblijft.

Voor reacties mailen naar: melkveebedrijfgosselink@outlook.com 
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