
Aan het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
Postbus 9090
6800 GX ARNHEM

Doetinchem, 1 juli 2013.

Geacht college,

Vanaf 21 mei 2013 liggen gedurende 6 weken de ontwerpen van de provinciale Omgevingvisie en de 
Omgevingsverordening ter inzage. Bij deze maken wij gebruik van de gelegenheid u de integrale zienswijzen vanuit de 
Regio Achterhoek op deze beide documenten kenbaar te maken.
Deze visie is voorbereid vanuit het portefeuillehoudersoverleg (Poho) ROV, afgestemd met de Achterhoekse corporaties 
(Aco)  binnen de Stuurgroep Regiovisie wonen, de overige Poho’s en de Werkplaatsen.
De zienswijze  heeft de instemming van het AB en de stuurgroep 2020 van de  Regio, alsmede de gemeentebesturen.

NB: De tijd om te reageren past niet altijd binnen de vergaderschema’s voor de gemeenteraden. Een individuele  
gemeente kan dus nog met een aanvullende reactie komen.

A. Omgevingvisie

Algemeen
De visie kent veel positieve punten. Wij herkennen daarin ook de resultaten van de samenwerking in het voortraject. 
Onze waardering voor de verandering van rol en positie van de provincie. Op deze wijze kan de provincie zich nog meer 
als partner ontwikkelen om samen de gewenste doelen te bereiken. 

De visie is geen verzameling van verboden en geboden, maar het benaderen van  partners in het veld als co-partners. 
Dit is een sprong vooruit in het samen zoeken naar mogelijkheden en richtingen. Terecht vraagt u van alle partners in 
het maatschappelijk middenveld dat zij met u meedenken en doen, dat zij aangeven wat zij nodig hebben om hun taken 
goed uit te voeren. Het vraagt van u ook een andere benadering bij bijvoorbeeld het maken van afspraken in de regio. U 
zult met meer partijen om de tafel moeten om een juist beeld te kunnen hebben en uw eigen rollen in te kunnen vullen. 
Dit sluit naadloos aan op de Achterhoekse wijze van benadering binnen de Agenda 2020.

Op een aantal punten heeft de visie nog een nadere uitwerking nodig. Dat willen wij graag samen met u oppakken. 
Op enkele punten verschillen wij met u van mening over de gekozen beleidsaccenten. Hiervoor stellen wij andere 
keuzes voor.

Over de centrale keuzes: Wij ondersteunen de focus op de kwaliteit van het bestaande, de inzet op transformatie en de 
inzet op aanpak van leegstand. Dit zien wij graag gekoppeld aan de ladder voor duurzame verstedelijking. Daarin wordt 
nu wel gekeken naar de nieuwe ontwikkeling en de optimale locatie daarvoor. De relatie tussen die ontwikkeling en 
elders te verwachten effecten daarvan ontbreekt nog. Bij alles wat nieuw wordt gebouwd is één vraag belangrijk: “Wat is 
het effect op bestaande panden en locaties elders?” Dit is een belangrijk punt in het actieplan voor aanpak van 
leegstand en overcapaciteit en het behouden van vitale kernen. 

U legt sterker dan voorheen het accent op stedelijke netwerken. Er wordt aan de ene kant gesteld dat er meer aandacht 
uit zal gaan naar versterking van de opgaven in de steden en stedelijke netwerken, maar vervolgens worden alleen 
dezelfde stedelijke netwerken bij herhaling genoemd. Wij zouden in de omgevingsvisie meer aandacht willen zien voor 
Doetinchem en Winterswijk als steden van de Achterhoek. Daarnaast wordt het platteland met individuele dorpen en 
steden genoemd. Wij verzoeken u hier aan toe te voegen het gedachtegoed van een dorpennetwerk, zoals opgenomen 
in de RSV Achterhoek.  Dit dorpennetwerk heeft een substantiële omvang met in totaliteit een vrij volledig 
voorzieningenpakket. Het in stand houden en versterken van de kwaliteit hiervan en van de relaties met externe 
stedelijke netwerken is essentieel, en vraagt een aanzienlijke inspanning. Met name op het gebied van bereikbaarheid. 
Die goede bereikbaarheid is en de daarbij behorende (nieuwe en op maat toegesneden) vervoersvormen zijn ons 
inziens een belangrijke opgave voor de Achterhoek, en niet alleen de herlocatie van voorzieningen, zoals u betoogt. 

Merkwaardig dat op het platteland wel, en in de stedelijke gebieden niet wordt verwacht dat inwoners zich actief inzetten 
voor de gezamenlijke toekomst. Ook doet u blijkbaar alleen op het platteland een beroep op de kracht van de (lokale) 
samenleving voor het in stand houden van basismobiliteit.

Door het onderscheid tussen stedelijke netwerken en platteland en de daarbij genoemde kenmerken dreigt het beeld te 
ontstaan, dat er alleen in de stedelijke netwerken sprake is van dynamiek en ruimte voor (innovatieve) initiatieven. (p.22
). Juist in de Achterhoek zijn vele initiatieven ontstaan, zowel in de kernen als in het buitengebied. Wij vragen de 
provincie zich ook hier in te zetten voor dit innovatieve klimaat.

Hoofdstuk 1 Toekomstbestendig Gelderland
De sfeer en de ambitie die dit hoofdstuk ademt spreken aan. Regels vormen geen doel op zich. Kansen benutten vraagt 
vaak meer om de juiste attitude en ligt als zodanig zeer dicht tegen de in de Regionale  Structuurvisie Achterhoek 
gehanteerde "ja, mits"-benadering.



Zoals al aangegeven gaan wij graag in op uw uitnodiging onder 1.6 tot het maken van keuzes en het stellen van 
prioriteiten. 
Wezenlijke opgaven, die we ook graag tot de provinciale ambitie en doelen voor de regio Achterhoek gerekend zouden 
willen zien, zijn:

Het inspelen op krimp en vergrijzing/ontgroening en de daaruit voortvloeiende opgaven;
De gevolgen van demografische ontwikkelingen vragen niet om reguliere werkwijzen, vragen niet om het star  
volgen van vastgesteld beleid en regels, maar juist om innovatie, creativiteit en samenwerken van alle  
betrokkenen nodig om kwaliteit te bieden. Dat betekent dan ook over regels en procedures heen stappen,  
elkaar vertrouwen en samen risico’s nemen. Wij pleiten voor ‘experimenteerrruimte’ om initiatieven op het 
gebied van de gevolgen van krimp te begeleiden. Ruimte om te experimenteren betekent ook dat er ruimte is 
om fouten te maken en om daarvan te leren.

Externe relaties; Essentieel voor de kwaliteit van wonen, werken en recreëren voor onze inwoners is de  
bereikbaarheid, in de breedste zin van het woord! Van functies (onderwijs, zorg, ontmoeting), van arbeid  
(werkgelegenheid), fysiek en digitaal. De Achterhoekse gemeenten denken in knooppunten en netwerken. De  
strategische ligging tussen de stedelijke netwerken,maar ook met Duitsland als achterland biedt kansen,  o.a.:  
als aantrekkelijk woon- en  werkgebied,als recreatief inloopgebied, door de nabijheid van onderwijs- en  
zorgvoorzieningen van hoge kwaliteit,door het aansluiten bij de economische en kennisontwikkeling.

Het is belangrijk dat de Achterhoek goed is aangesloten op de omliggende stedelijke netwerken, zowel in  
Nederland als in Duitsland. De aanwezigheid van daarbij passende infrastructuur is van levensbelang.  
Verbetering van het spoor Arnhem-Winterswijk,doortrekking van de A15 en verbetering van de A18/N18 (maar  
ook de doorstroming op de A12) blijven speerpunten om de bereikbaarheid en mobiliteit van de regio  
Achterhoek te versterken. Voor de leefbaarheid en vitaliteit van de Achterhoek zijn de interne verbindingen van  
belang. Ook de lokaalregionale knelpunten vragen om een oplossing. Goede aansluitingen en efficiënt  
openbaar vervoer zijn onmisbaar.

Transitie platteland
De landbouw speelt een belangrijk rol in de vorming van het Achterhoekse landschap. Het is
de belangrijkste economische sector in het buitengebied en zorgt voor het beheer van het
waardevolle landschap. Er komen grote veranderingen aan voor de sector. Door
milieuregelgeving, wijziging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid vanuit Europa en meer economisch  
gedreven autonome ontwikkelingen, zullen veel bedrijven verdwijnen. Bedrijven die doorgaan worden veel  
grootschaliger of verbreden hun activiteiten met andere economische functies. Naast landbouw is recreatie en  
toerisme een functie die in de Achterhoek steeds meer een stempel drukt op het buitengebied. Het draagt in  
steeds grotere mate bij aan een economisch vitaal platteland. Bijvoorbeeld door de koppeling van de  
agrarische sector en recreatie en toerisme: agro-toerisme.

Energietransitie
De achterhoek kiest nadrukkelijk voor een bijdrage aan duurzame energietransitie. Wij zetten
in op een klimaat- en energieneutrale 'groene' Achterhoek met een uitgekiende
hernieuwbare energiemix, waarbij biomassa zeer kansrijk lijkt. Opwekking, transport en
gebruik van energie dienen in de Achterhoek meer dan voorheen gericht te zijn op duurzame
bronnen, methoden en technieken. De Achterhoek heeft ambities om tot een 50% reductie
van C02 uitstoot in 2020 te komen en uiteindelijk tot een 100% duurzame energieopwekking.
Onderwerpen als een revolving fund voor duurzaamheid zouden  hier onderdeel van kunnen uitmaken.

Ook in onze eerdere contacten met u hebben wij deze opgaven nadrukkelijk onder uw aandacht gebracht en wij 
verwijzen u hiervoor naar onze brief aan Provinciale Staten van februari 2011 (bijgevoegd), de Agenda 2020 
(www.achterhoek2020.nl), alsmede de vertaling van de ruimtelijke componenten daarvan in de Regionale Structuurvisie 
Achterhoek (bijgevoegd). 

Wij zouden het  toejuichen  als afspraken met u daarover, als bedoeld onder 1.6 ad 3 kunnen leiden tot voortschrijdende 
meerjarenafspraken, over de coalitieperiode heen.

Naast het op regionale schaal concreter benoemen van de door u al aangegeven sectorale opgaven als 
vrijetijdseconomie, gebiedsontwikkeling, wonen, werken, natuur, gezondheid, stad- en regio, denken wij bij de verdere 
uitwerking ook aan:

• Windenergie     

Als onderdeel van de hiervoor al benoemde energietransitie, vraagt u ons om een extra inspanning op dit terrein.  De 
RSV gaat bij duurzame energie uitdrukkelijk in op de keuze van de Achterhoek voor energieneutraliteit in 2030. Daarbij 
ligt de prioriteit op zonne-energie en biogas. Windenergie is niet uitgesloten, maar duidelijk is onderkend dat niet het 
grondgebied van elke gemeente zich leent voor windmolens. De keuze daarvoor is dan ook nadrukkelijk op lokaal 
niveau gelaten middels het ‘ja, mits’ (of zelfs ‘ja, graag’) – principe, maar heeft of zal niet leiden tot het regionaal 
aanwijzen van zoekgebieden.



Met de gerealiseerde en de geplande  windmolens in Aalten, Montferland en Oude IJsselstreek, realiseren we 58 van de 
noodzakelijke 210 MW voor Gelderland. Ook als Gelderland  een deel van de op landelijk niveau benodigde extra 285 
MW zou moeten realiseren,  leveren we als Achterhoek, als één van de zes regio’s, met een inwonertal van 300.000,  in 
verhouding nog steeds een aanzienlijke bijdrage. Verzoeken (vanuit de marktpartijen) van onderaf kunnen we waar 
mogelijk  honoreren. Dan komt er zelfs een nog hogere inspanning. Wij hebben ons altijd constructief opgesteld. 
Ontwerpateliers voor windenergie sec zijn voor ons, gelet op het vorenstaande, niet nodig. Wij hebben ons richting uw 
medewerkers bereid getoond daar wel op in te willen gaan als het gaat om ontwerpateliers voor duurzame energie in de 
volle breedte.

• Relatie met Duitsland  

Vanuit de externe relaties willen we met name ook (meer) aandacht voor de samenwerking met Duitsland.
Toelichting:
Voor de Achterhoek is de ligging t.o.v. de Randstad een nadeel, maar die t.o.v. het Ruhrgebied juist heel sterk. M.a.w.  
de luchthaven ligt in Dusseldorf. Kijkende naar de mobiliteit wordt op dit moment vooral ingezet op een verbinding  
tussen Duitsland en het zuiden van de Achterhoek, maar ook de oostkant is van belang. Hoe dichter we bij de grens  
komen hoe ‘dunner’ de mobiliteit geregeld is.
Maar niet alleen economisch en recreatief is of kan die relatie belangrijk zijn, maar evenzeer voor grensoverschrijdende  
voorzieningen De regelgeving van bijvoorbeeld Duitse zorgverzekering beperkt de mogelijkheden voor  
grensoverschrijdende samenwerking.

• Landbouw/platteland  

Toelichting: Functieverandering geeft voor een nog maar (zeer) klein deel een oplossing voor de op ons afkomende  
hoeveelheid  vrijkomende agrarische bebouwing (VAB’s). Dat is in de ogen van de gemeenten geen lokaal probleem,  
maar vraagt uitdrukkelijk om een gezamenlijke aanpak en middelen. Wellicht moeten we ons als regio en provincie ook  
sterk maken dat hiervoor bij de i.w.tr. van het gewijzigde Gemeenschappelijk Landbouw Beleid ook concrete 
oplossingen/handreikingen en vooral middelen geboden worden.

Vraagtekens plaatsen wij bij het stellen van oppervlaktenormen voor de agrarische bouwpercelen  alsmede het  
zoneringsbeleid in het kader van het reconstructieplan Achterhoek en Liemers. Is dat niet nu al af te schaffen?. Wij  
stellen voor daarop nu in deze beleidsdocumenten reeds een voorschot te nemen.  Zeker nu u onder 3.4.2 stelt al te  
anticiperen op het verdwijnen van de (verschillen tussen de diverse)  zonering(sgebieden), door te bepalen dat de 
ondernemers de groei moeten verdienen en de groeipotentie van een bedrijf in het bijzonder afhankelijk is van de plek  
en minder van de zone waarin het bedrijf ligt.

• Duurzaamheidsladder:  

Toelichting: Met name het telkenmale toevoegen van de  term ‘van de betreffende regio’ in de doorvertaling in de 
Omgevingsverordening (art. 2.2.1.1) kan de indruk wekken dat de lokale behoefte elders in de regio geaccommodeerd  
zou kunnen (moeten?) worden. We zullen kansen moeten blijven zoeken naar oplossingen voor  lokale  
probleemsituaties. In die zin moet de ladder ook geen “keurslijf’ worden en dus praktisch werkbaar blijven.

• Kwaliteitsteams/- ateliers:  

Toelichting: Moet in onze ogen plaatsvinden als handreiking van de provincie op verzoek van de individuele gemeente  
en dus niet leiden tot het opleggen van. Wij waarderen deze handreiking zeer en zien het als een middel om tot een  
oplossing van lastige opgaven te komen.

1, 2.1 Duurzame economische structuurversterking
Als provincie ziet u ruimte voor groei van bestaande (ook agrarische) bedrijven. Dit lijkt in contrast te staan met de 
praktijk, die vanwege te hoge belasting op de omgeving, inmiddels leidt tot het niet meer afgeven door de provincie van 
NBW-vergunningen. Hier moeten we als gezamenlijke overheden (rijk, provincie en regio’s) oplossingen voor vinden, 
o.a. via de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Anderzijds zijn we zeer ingenomen met uw voornemen om voor ontwikkelingen in het GGN, t.b.v. de 
compensatieverplichting, als provincie actief de markt op te gaan om compensatiegronden te verwerven die in concrete 
situaties vertragingen van investeringen voorkomen.

1.2.2 Borgen van de kwaliteit en de veiligheid van de leefomgeving
De nadruk op gezondheidsaspecten vinden wij op zich een edel streven en past in uw streven naar maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Dit is in de praktijk evenwel geen sinecure. Wij zijn zeer benieuwd hoe u hier middels een ook 
voor de gemeenten werkbare wijze invulling wenst te geven. 

Hoofdstuk 2 Divers Gelderland.

2.2: Achterhoek 
De nadruk ligt erg op het ‘mooie’ van de Achterhoek.  Wij verzoeken u dit aan te vullen met onze kracht voor wat betreft 
de maakindustrie/innovatie, cultuurhistorie en als ‘poort’ naar Duitsland.



De weergave, onder bijvoorbeeld ‘Kansrijk Platteland’ is wel erg mager. We missen daar bijvoorbeeld alles met 
betrekking tot vrijetijdseconomie, waar de Achterhoek zich wel degelijk mee wil profileren. De Achterhoek wil groeien als 
toeristische regio, biedt voldoende kansen voor de ook door u gewenste verhoging van de kwaliteit van het toeristisch 
product en wil daar dan ook graag op inspelen, mede voor behoud en creatie van werkgelegenheid. Onder andere via 
het ‘Rivierenconcept’ pogen we dit te realiseren. Maar we hebben begrepen dat u over onder andere dit thema nog 
nadrukkelijk met elk van de regio’s in gesprek wilt om deze sectorale opgave concreter te benoemen. 

2.5 Noord Veluwe
Wij begrijpen uit de tekst dat de Veluwe ontwikkeld moet worden tot dé fietsregio van Nederland. We merken op dat de 
Achterhoek, door het landelijk fietsplatform, al is verkozen tot dé beste fietsregio van Nederland. 

Hoofdstuk 3 Dynamisch Gelderland
Zoals onder het kopje algemeen al aangegeven legt u de nadruk op de drie stedelijke zones. De rol van de Achterhoek 
tussen de stedelijke netwerken  KAN en Stedendriehoek komt zo onvoldoende naar voren en wordt zo een “aanhangsel” 
van het stedelijk netwerk. Geef het een eigen kwaliteit en identiteit, onder meer , als groen hart voor de stedelijke 
netwerken.

3.1.2.3 Wonen in de Achterhoek
De Achterhoek is trots op de woonvisie die in gezamenlijk overleg tot stand is gekomen tussen gemeenten en 
corporaties. De provincie heeft ook geparticipeerd in dat traject en dat vinden wij van groot belang. De regionale 
Woonvisie is voor ons de kern en de richting voor het regionale en daaraan afgeleide lokale woonbeleid. Het is 
belangrijk dat de provincie daarop stuurt en keuzes maakt, waar nodig. 

3.1.3.1 Het is ons niet duidelijk waarom u voor wonen en bedrijventerrein wel kiest voor regionale afstemming en voor 
kantoren niet. Dit zou meer voor de hand liggen naar onze mening.

Paragraaf 3.1.3.2 gaat over detailhandel. Terecht constateert u dat leegstand in winkelgebieden de vitaliteit van steden 
en dorpen bedreigt. Gemeenten werken aan compacte winkelcentra. Ook hier gaat het om het voorkomen van een 
overaanbod aan winkelruimte. Deze opgave ligt nog complexer dan bij wonen en bedrijventerreinen. Winkels 
verplaatsen naar kernwinkelgebieden is namelijk erg kostbaar. Op meerdere plekken in het land komt het principe van 
stedelijke herverkaveling steeds vaker voor om winkelgebieden weer aantrekkelijk en toekomstbestendig te maken. De 
provincie zou stedelijke herverkaveling kunnen ondersteunen en dus ook moeten noemen in de omgevingsvisie.

Onder 3.1.3.2 staat ook een aantal aspecten dat van belang is bij de realisatie van grootschalige perifere detailhandel. 
Die aspecten zijn vaag. Bijvoorbeeld dat een zorgvuldige en transparante afweging gemaakt wordt. Dit zijn loze 
begrippen en suggereert dat overheden niet volgens deze principes werken. Een concretere voorwaarde zou kunnen 
zijn dat sprake moet zijn van een markttechnische behoefte en dat een ontwikkeling niet ten koste mag gaan van de 
bestaande detailhandelstructuur in de regio.

3.1.3.6.1. Regionale bedrijventerreinen
Juist bij het gevuld krijgen van de regionale bedrijventerreinen zouden we graag een nog actievere- en aanjagende rol 
van de provincie zien.

3.1.4 Demografische  transitie
Onder dit hoofdstuk  speelt u al in op de in de op 3 april gehouden Regiotafel Achterhoek gemaakte afspraken. Het blijft 
vooralsnog vooral bij procesafspraken. 

Wij onderschrijven dat krimp een belangrijk onderwerp is de komende jaren. Vooralsnog alleen in Achterhoek, in een 
later stadium ook in andere delen van de provincie Gelderland. De omschrijving van de gevolgen van krimp is 
momenteel erg mager en vooral gericht op voorzieningen. De krimp van de bevolking heeft ook gevolgen voor de 
woningmarkt en de leegstand van woningen. 

3.2 Energietransitie,
Het belang hiervan en de beperkingen die wij op onderdelen zien in de Regionale Structuurvisie Achterhoek hebben wij 
al eerder in deze zienswijze benadrukt/aangegeven. Wij zouden op deze plaats nog uw specifieke aandacht willen 
vragen om het winnen van schaliegas, althans in de Achterhoek, expliciet uit te sluiten.

3.2.3.1 Zonne-energie
U wilt onderzoek  o.a. op braakliggende woningbouwlocaties, industrieterreinen, langs infrastructuur, oude stortplaatsen 
en vrijkomende agrarische bouwpercelen. Hierin zou ook een oplossing kunnen liggen voor het saneren van 
probleemlocaties. Uw rol is inspirerend en verbindend. Zou dat met name hier ook niet ondernemend kunnen zijn?

3.3 Vrijetijdseconomie
U geeft aan dat er goede afwegingen nodig zijn voor het bieden van ruimte voor ontwikkelingen in de sector. We 
waarderen de wens om de belangen, spanningen en kansen op het terrein van vrijetijdseconomie scherper te krijgen in 
afgebakende gebieden (zoals u aangeeft in hoofdstuk 1.6). Ook onderschrijven wij de noodzaak om te focussen en 
prioriteiten te stellen in economisch moeilijke tijden. De Achterhoek wil graag meebeslissen over de prioriteiten en de 
keuze voor de ontwikkelingsruimte bij recreatiegebieden en de ontwikkelingsruimte in andere gebieden. Overigens zijn 
hier de verschillende belangen evident tussen bijvoorbeeld ontwikkelruimte voor vrije tijd, natuur en drinkwaterwinning.



3.3.1 Toeristische bedrijven met een ontwikkelambitie
Wij onderschrijven dat investeren in innovatieve en duurzame concepten bijdraagt aan kwaliteitsverbetering. We zijn 
verheugd dat de provincie daarin een ondersteunende rol wil spelen. Wij zien investeringen in duurzame, innovatieve en 
onderscheidende concepten als een soort compensatiemaatregel. De financiële slagkracht van de sector is niet zodanig 
dat daarnaast (substantieel) kan worden bijgedragen in compensatiemaatregelen. 

Wij hebben goede nota genomen van de constatering dat uitbreiding of nieuwvestiging van bedrijven niet hoeft te leiden 
tot overcapaciteit op provinciaal niveau.

De Achterhoek zou een aanbod/faciliteit, zoals u de Veluwe biedt  in de vorm van het inzetten van een consulent  ook 
goed kunnen gebruiken. Dit om bedrijven en gemeenten te ondersteunen bij procedures om kwaliteitsverbetering en 
innovatie in de Achterhoek te bewerkstelligen.

3.3.2          Recreatieterreinen  
De ‘verdieping’ geeft aan dat de in de jaren zeventig door de schappen aangelegde recreatieplassen zich ontwikkelen 
tot multifunctionele recreatiegebieden. Ze worden dan ook gezien als recreatieve ontwikkelingszones, die sterke 
behoefte hebben aan flexibele ruimtelijke kaders. We kunnen ons daar in principe wel in vinden, maar de Achterhoek is 
groter en biedt de toerist meer dan alleen de recreatieplassen. Met andere woorden: het moet niet ten koste gaan van 
reële ontwikkelingsmogelijkheden in andere gebieden. De Achterhoek wil graag meebeslissen over de prioriteiten en de 
keuze voor de ontwikkelingsruimte bij recreatiegebieden en de ontwikkelingsruimte in andere gebieden. In dat kader 
zouden wij de ladder voor duurzaam ruimtegebruik ook graag willen kunnen toepassen op situaties op het platteland.

3.3.4 Planologische bescherming toeristische routes
Wij vinden het frappant dat de toeristisch routes aangelegd door Rijk en provincie (LAW’s  en LF’s ) planologische 
bescherming behoeven vanwege het grote belang voor toerisme. Voor de belevingswaarde zijn meerdere routes en 
routestructuren belangrijk. Nieuwe bebouwing en aanleg van wegen kunnen routes minder aantrekkelijk maken. 
Aansluiting zoeken bij bestaande routes is een loffelijk streven. In de praktijk komt het ook wel voor dat routes zelf 
worden aangepast.

Het merendeel van de routestructuren in de Achterhoek heeft geen LAW of LF-status. Een insteek dat extensieve 
routestructuren onderdeel uitmaken van het planologisch regime binnen het agrarisch landschap draagt bij aan de 
realisatie van initiatieven.

3.4 Landbouw
Wij verzoeken de provincie de toegezegde steun voor de sector bij de license to produce verder uit werken. Vooral op 
gebied van gezondheid is nog veel onderzoek te doen.

3.5 Mobiliteit.
In paragraaf  3.5.1 is beschreven waar de provincie qua mobiliteit naar wil streven. Eén en ander is ook gevisualiseerd in 
de bijgevoegde kaart. De volgende beleidsintenties ontbreken, deze moeten worden toegevoegd:

 Koppeling naar Duitsland en Twente, op kaart niet weergegeven, wel in tekst genoemd.

 Stedelijke bereikbaarheid Winterswijk, wordt niet genoemd in tekst of op kaart. Conform afspraken uit de 

samenwerkingsagenda Mobiliteit is Stedelijke bereikbaarheid Winterswijk een speerpunt. Dit zou dus nog 
opgenomen moeten worden in paragraaf 3.5.1.

 Spoorlijn Zutphen – Winterswijk, op deze lijn is ook een ambitie. Namelijk het doortrekken naar Apeldoorn, dit 

kan een tijdwinst van 23 minuten opleveren waardoor de ‘Randstad’ voor de Achterhoek dichter bij komt. 

 A18/N18, op kaart staat de reconstructie N18. In de tekst (3.5.1) wordt de A18/N18 niet genoemd. In de tekst 

zou ‘verdere verbeteringen aan A18/N18’ opgenomen kunnen worden. 

 Ontsluiting RBT Laarberg richting oost en west, in de samenwerkingsagenda is dit als project opnemen. Doel 

van het project is te kijken hoe de Laarberg optimaal ontsloten kan worden richting oost (Duitsland) en west 
(A1) .

 Investeren in de bereikbaarheid van de RBT’ s (EBT) in de Achterhoek. 

Hoofdstuk 4 Mooi Gelderland

4.1 Ruimtelijke kwaliteit.
Ruimtelijke kwaliteit (een aantrekkelijk landschap/decor) blijft wezenlijk voor de toekomst van de Achterhoek. Wij 
herkennen ons dan ook goed in de weergave onder 4.1.5. Maar ook in de kernen is ruimtelijke kwaliteit wezenlijk voor 
de vitaliteit van die kernen. Dit verdient meer aandacht. Centraal en compact en regionale afstemming, rekening 
houdend met comfortzones, zijn daarbij de ingrediënten. Prikkels en bestuurlijk draagkracht zijn nodig om de daarmee 
samenhangende bewegingen ook in gang te zetten/gerealiseerd te krijgen. Alleen zo creëren we toekomstbestendige 
kernen. Terecht wordt aandacht besteed aan de bereikbaarheid van voorzieningen. Dit is van wezenlijk belang (wordt 



ook bevestigd in conclusies Achterhoeks woonwensen en leefbaarheidsonderzoek AWLO). Landschap en 
bereikbaarheid/mobiliteit vormen zo cruciale sleutels.

4.2.1 Gelders Natuurnetwerk
Het Gelders natuurnetwerk bestaat uit alle terreinen met een natuurbescherming binnen de oude EHS en bevat tevens 
een zoekzone van 7300ha voor de te realiseren 5300 ha. nieuwe natuur.  Niet alle percelen binnen de zoekzone zullen 
dus worden omgezet en het is nu niet duidelijk  welke beperkingen agrarische bedrijven hiervan ondervinden als ze zich 
in deze zone bevinden. Graag op dit onderwerp een aanvulling.

De ambitie om in 2025 de extra hectares nieuwe natuur gereed te hebben delen wij en wij vinden dat de huidige 
werkwijze om dit gebiedsgericht aan te pakken met medewerking van kavelruilcommissies moet worden gecontinueerd.

Bij de beschrijving van de kernkwaliteiten van gebied 31 staat vermeld dat het Teeselinkven nog een Natura 2000 
gebied is, dit is niet juist.

Wij onderschrijven de noodzaak van compensatielocaties. Hiermee kunnen bedrijven sneller beslissingen over hun 
toekomst nemen. Wij gaan er vanuit dat de beschreven actieve rol van de provincie hierbij ook betekent dat er financiële 
middelen hiervoor worden vrijgemaakt.

Binnen het Gelders Natuurnetwerk zijn enkele gebieden opgenomen in de Besselinkschans ten oosten van 
Lichtenvoorde. In de Besselinkschans vindt ook de Zwarte Cross plaats, het grootste meerdaagse evenement in de 
Achterhoek. Evenementen als deze zijn essentieel voor de Achterhoekse economie. Dit leidt tot tegenstrijdige belangen 
in dit gebied. Wij vragen u de begrenzing van het GGN hier aan te passen, zodat zowel het GGN als dit evenement zich 
goed kunnen ontwikkelen. 

De begrenzing  voor nieuw te ontwikkelen natuur voor het gebied de Zumpe (gemeente Doetinchem) in de 
Omgevingsvisie en het Natuurgebiedsplan zouden wij graag aangepast zien. Opname van deze, als nieuwe natuur in te 
richten percelen binnen de vast te stellen begrenzing:
• sluit aan op de doelen in de bestaande natuur (zie beheersvisie de Zumpe, sept. 2006) en creëert een 

robuuste eenheid;
• geeft uitwerking aan de geadviseerde maatregelen in de hydro-ecologische systeemanalyse;
• sluit aan op het vast te stellen beheerplan voor het beschermd natuurmonument (NB-wet);
• versterkt de werking van de investeringen die gedaan worden in het kader van de aanleg van de oostelijke 

rondweg, om de Zumpe te vrijwaren van negatieve invloeden van de weg.
De rijksbijdrage van 120 mln vergroot de financiële slagkracht die hiervoor nodig is. In het kader van de 120 mln zijn 
daarom voorstellen gedaan voor verwerving, functieverandering en inrichting van een aantal cruciale percelen. 
Realisatie van nieuwe natuur op deze locaties binnen 1 jaar is mogelijk. Ambtelijk is besproken dat deze voorstellen 
worden overgenomen in een prestatieovereenkomst tussen provincie en gemeente om de Zumpe af te ronden. De 
percelen waar het om gaat zijn opgenomen in de bijlage.

De gemeente Winterswijk is als gebiedsregisseur betrokken bij de gebiedsontwikkeling Steengroeve en omgeving. In het 
kader daarvan is bij de voorbereiding van de omgevingsvisie met de provincie afgesproken en het ter plaatse gevestigde 
bedrijf dat een gebied ten westen van het bedrijfsperceel niet zou worden opgenomen in het Gelderse Natuurnetwerk. 
Op de kaart die nu ter inzage ligt van het Gelders Natuurnetwerk is dit per gebied wel opgenomen. We verzoeken u dit 
gebied te schrappen uit het Gelders Natuurnetwerk. Als bijlage is een kaart toegevoegd waarop dit gebied is 
weergegeven.

4.3.3 Geluid
De omgevingsvisie geeft aan dat de omgevingsverordening normen stelt op het gebied van geluid. De bepalingen over 
geluid/stiltegebied lijken echter geschrapt te zijn uit de verordening.

Hoofdstuk 5 Uitvoeringsparagraaf/Omgevingsagenda

De insteek lijkt goed, maar dit hoofdstuk biedt nog erg weinig houvast (korte tekst, inhoud volgt in werkateliers 2e helft 
van het jaar). Voor de opzet van de Omgevingsvisie (partnerschap, samen uitwerken, flexibel) is het van belang dat de 
uitvoeringsparagraaf dit ook mogelijk maakt. Met andere woorden: in hoeverre laat de provincie zaken los en hoe stelt zij 
zich daar financieel bij op (boter bij de vis...). Hoofdstuk 5  geeft hierover nu nog geen duidelijkheid.

Monitoring van de Gelderse economie: de vrijetijdseconomiesector in de Achterhoek is gebaat bij actuele data. De 
Achterhoek draagt,  vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, graag bij aan kennisdeling en kennisontwikkeling en denkt en 
beslist hierover graag mee.

Verbeelding

Het  kaartmateriaal is op de provinciale site, via planoviewer, goed raadpleegbaar. Anders is dat met het kaartmateriaal 
op ruimtelijkeplannen.nl. Puur bij wijze van voorbeeld: Art. 2.3.3 en art. 2.3.4 van de Omgevingsverordening. Op 
ruimtelijkeplannen.nl  zien we geen onderscheid tussen de verschillende soorten bedrijventerreinen. Klopt het hier 
digitaal beschikbaar gestelde kaartmateriaal wel?

Detailopmerkingen



 Omgevingsagenda/werkateliers per regio: De Achterhoek heeft al veel uitgewerkt. Daarbij kan gedacht worden 

aan de Regionale Woonvisie en de ‘Regionale Programmering Bedrijventerreinen’. Het verzoek aan de 
provincie is om werkateliers ten behoeve van de Omgevingsagenda zo te organiseren dat er ook daadwerkelijk 
een representatief geluid uit onze regio aan tafel zit.

 In de tekst van de omgevingsvisie wordt meerdere keren gesproken over de duurzaamheidsladder, maar 
worden verschillende termen gebruikt. We zien graag een consequente benaming in de visie en verordening, 
“Gelderse  ladder voor duurzaam ruimtegebruik”

 Gemeente Winterswijk: in het Natuurbeheersplan zouden we voor het Rommelgebergte graag zien dat de 
beheertypen ‘droog’ en ‘vochtig bos met productie’ (N16.01 en .02) worden gewijzigd in (droog en vochtig) 
dennen, eiken en beukenbos (N15.02). Hier is namelijk sprake van een productiedoelstelling.

B. Ontwerp omgevingsverordening

Algemeen

Wij hebben er goede nota van genomen dat u met ingang van 14 mei 2013 nieuwvestiging van niet-grondgebonden 
agrarische bedrijven in LOG-gebieden alleen nog maar mogelijk maakt voor bedrijven die voor die datum een concrete 
aanvraag hebben ingediend. (Art. 2.5.13.1).

Wat betreft de implementatietermijn stelt u (artikel 8.1.2) dat voor plannen van voor 1 juli 2013 de verordening  per 1 juli 
13 geïmplementeerd moet zijn. Dit is een praktische onmogelijkheid voor plannen die nu (actualiseringstraject  Wro voor 
1 juli 2013) al in de vaststellingsfase liggen. Daar zou u meer ruimte voor moeten bieden.

Tenslotte  hier de vraag of het niet duidelijker is de begripsomschrijvingen of allemaal samen weer te geven  te aan het 
begin; of aan elk hoofdstuk alle op dat hoofdstuk betrekking hebbende begrippen. 

In veel bepalingen is alleen sprake van ontwikkelingen die worden vervat in een bestemmingsplan. Dit kan echter ook 
gebeuren in projectbesluiten (Wro)/ontheffingen (Wro)/afwijkingen (Wabo).

De begripsbepalingen in de visie en verordening moeten op elkaar aansluiten.

In het kader van het ‘Gemeenschappelijk Landbouw Beleid’ wordt een nieuwe definitie van actieve landbouwer 
geïntroduceerd. Wordt in deze omgevingsvisie deze definitie al opgenomen? En: wat is lokale landbouw, wat is directe 
omgeving?

Opmerkingen per artikel

Regels
Art. 1.1.1 Begripsbepaling
- sub 24  Lokaal bedrijventerrein; op bestaande lokale bedrijventerreinen bevinden zich niet zelden bedrijven in 
milieucategorieën die hoger zijn dan milieucategorie 3. Dit zou in deze begripsbepaling tot uiting moeten komen. Zie ook 
de relatie met onze opmerking bij artikel 2.3.4.1.

Art.:2.1.1:
- sub.1. Bedrijfsmatige exploitatie: 
de passage “alleen gebruikt mogen worden t.b.v. een wisselende verhuur” suggereert 
(onbedoeld?) dat ‘’eigen” gebruik voor recreatieve doeleinden niet zou zijn toegestaan. Wij verzoeken u dit aan te 
passen. 

Art. 2.2.1.1 Eisen aan toelichting.
Lid 1: het  telkenmale toevoegen van  de  term ‘van de betreffende regio’ kan de indruk wekken dat de lokale behoefte  
elders in de regio geaccommodeerd zou kunnen (moeten?) worden. Zie ook onze opmerkingen terzake bij  de  
duurzaamheidsladder bij de omgevingsvisie..

Art. 2.3.4.1 Lokale bedrijventerreinen
Is er, zonder verdergaande bestuurlijke garantie, met het overgangsrecht op termijn voldoende garantie te bieden voor 
bestaande rechten voor bedrijven van categorie 3a en zwaarder? Wij hebben daar onze twijfels over en verzoeken u dit 
dan ook te verduidelijken.

Art. 2.3.6.1    Kantoren  
Op zich begrijpelijke beperkingen, maar  wat te doen met ook de door u ook  gestimuleerde herinvulling van cultureel 
erfgoed  (< 1500 m2 bvo.). Kantoren kunnen  daar een prima invulling voor zijn.

Art. 2.7.1.2 en art 2.7.1.3 Grootschalige ontwikkelingen
Wat zijn grootschalige-  en kleinschalige ontwikkelingen? In de toelichting wordt hier wel enige uitleg bij gegeven maar 
daarbij geldt dat de gegeven voorbeelden (beperkte woninguitbreiding, bouw van bijgebouwen) zo kleinschalig zijn dat 
zij in de regel altijd binnen de bouwmogelijkheden uit een bestemmingsplan vallen of zelfs vergunningvrij zijn. Tegen 



deze achtergrond zal waarschijnlijk elke afwijking van een bestemmingsplan per definitie als grootschalige ontwikkeling 
gelden, iets wat niet altijd recht doet aan de situatie, noch aan de gewenste regeling.
Verder is het beleidsmatige onderscheid tussen de grootschalige en de kleinschalige ontwikkelingen niet echt helder. 
Ook lijkt het er op dat de percentage voor de kwaliteitstoeslag bij compensatie worden verhoogd van 10%/20%/40% 
naar 33% en 66%.

Art. 2.7.3.2 Rapportage bij ontwikkelingen in Gelders Natuurnetwerk
Wij gaan er van uit dat het provinciebestuur deze rapportage vormgeeft aan de hand van een formulier, zodat zij de 
informatie van alle gemeenten op dezelfde manier binnenkrijgt. Verder lijkt een jaarlijkse wijziging van de verordening te 
moeten worden gevolgd door herzieningen/wijzigingen van de geldende bestemmingsplannen, zodat de GNN-
begrenzing ook op gemeentelijk niveau actueel blijft (deze kan immers pas worden doorgevoerd nadat het 
provinciebestuur de grens heeft aangepast).

Art. 2.3.7.2. Grootschalige detailhandel
lid 4: Grootschalige . detailhandelsvoorzieningen met een bovenlokale functie zijn alleen toegestaan als hierover 
regionale afstemming heeft plaatsgevonden. Het lijkt ons praktischer dit  scherper te formuleren,  in die zin dat het  geen 
verstoring van de detailhandelsstructuur tot gevolg mag hebben.

Artikel 2.4.1.1 Solitaire recreatiewoningen.
Bestaande solitair gelegen recreatiewoningen mogen wel als zodanig worden bestemd. Wij geven u in overweging dit 
artikel in die zin aan te vullen.

Art. 2.5.9.1 Begripsbepalingen
- sub 5 Grondgebonden productietak:  De hier gekozen  formulering leidt tot vragen. Naar onze mening  zou dit  bij een 
gemengd bedrijf evengoed onderdeel van een niet-grondgebonden bedrijf kunnen zijn.
- sub 8/9 Niet-grondgebonden bedrijf:/niet-grondgebonden productietak  Het lijkt onlogisch dat i.t.t. grondgebonden 
bedrijf,waar de relatie ligt tot de productie en het producerend vermogen van de grond, hier gesproken wordt over het 
 beschikken over voldoende cultuurgrond om de dieren grotendeels zelf te kunnen voeren. Suggereert dat we ook  bij de 
echt intensieve takken onderscheid zouden  moeten maken tussen bedrijven die wel of niet over voldoende cultuurgrond 
beschikken. En wat als men b.v. gronden bijkoopt (en zo ja waar...want dat staat nergens) wordt  het dan ineens een 
andere categorie  bedrijf?

Art. 2.5.10.3: Verbod nevenactiviteiten.
Waarom heeft u de nevenactiviteiten benaderd vanuit het ‘nee, tenzij’- principe. Vanuit de filosofie in  de Omgevingsvisie 
en zeker de RSV Achterhoek  ligt een Ja, mits’- benadering eerder in de rede.

sub c: Hoe te handelen  met  ‘ondergeschikte’ verkoop van producten die niet aan de hier genoemde formulering “ zelf 
geteelde” of ‘streekproducten’ voldoen? Toegestaan?

Art. 2.5.13.3 Omvang bouwblok niet grondgebonden productietak
lid 2: In hoeverre is het reëel te noemen dat in een LOG-gebied uitbreiding boven de 1,5 ha mogelijk is als die uitbreiding 
bijdraagt aan:
c. de verbetering van dierenwelzijn, wat misschien nog we zou  kunnen; 
d. een vermindering van de milieubelasting EN
e. een verbetering van de volksgezondheid.

Artikel 2.7.1.2 Kleinschalige ontwikkelingen binnen GNN
Van deze bepaling hebben wij met instemming kennis genomen. Belangrijk is, ook binnen “Goed boeren in kleinschalig 
landschap”, dat er in ieder geval ruimte geboden wordt voor enige vorm van ontwikkeling, mits gelijkwaardig 
gecompenseerd.

Art. 2.7.2.3. Het vellen van een houtopstand
Activiteit ‘vellen’ onder de Boswet: wat wordt onder deze activiteit verstaan, mede in relatie tot mogelijk (dis)
proportionele (?) eisen voor compensatie.

Paragraaf 2.7.4.1.Bescherming open gebied
Art. 2.7.4.1 Waardevol open gebied-- lid 4: moet naast bestemmingsplan niet ook ‘omgevingsvergunning met 
afwijkingsprocedure’ staan?

De hoofdstukken 3,4 en 5 zijn integraal overgenomen als geldende milieu- water en verkeersverordeningen. Voor de 
milieuverordening zijn in een eerdere ronde al mogelijk fouten gecorrigeerd in een consultatieronde. Daar hebben we nu 
geen extra aandacht aan besteed. 

Art 3.4.3.13 Lid 1 ad/sub 3 Schadelijke stoffen, wegen, parkeergelegenheden en kampeergelegenheden
Het is verboden in een grondwaterbeschermingsgebied: kampeergelegenheden, recreatiecentra of kampementen aan te 
leggen, te hebben, in exploitatie te nemen of te exploiteren. Voor de winningszone (het puttenveld of 1 jaarszone) is dit 
verbod realistisch. Het voorzorgsprincipe gaat hier te ver voor de (25 jaars) beschermingszone. Het legt onvoldoende 
gemotiveerd beperking op en neemt kansen weg voor die plaatsen waar natuur, water en landbouw heel goed samen 
kunnen gaan. In plaats van een verbod kunnen ook goed step forward maatregelen geëist worden om o.a. risico’s van 



bodemverontreiniging te voorkomen. Het verbod is een te zwaar middel ook omdat via  Art 3.4.2.1 lid 1en 2 evenals Art 
3.4.2.2 al voorzien in maatregelen.

Art. 6.2.1 Ontheffing
Dit artikel bevat een algemene ontheffingsregeling voor GS ten aanzien van al het bepaalde in hoofdstuk van de 
verordening (alle bepalingen op het gebied van Ruimte). Inhoudelijke kaders zijn ten aanzien van deze bevoegdheid niet 
gesteld dus dringt de vraag zich op in welke situaties deze hardheidsclausule wel of niet zou kunnen worden 
aangewend. Daarbij is het niet ondenkbaar dat het aan de gemeente zal zijn om een dergelijke ontheffing in 
gerechtelijke procedures te verdedigen als onderdeel van een door het gemeentebestuur genomen ruimtelijk besluit (de 
verordening zelf is immers niet rechtstreeks appellabel, zie toelichting onder de kop ‘Rechtsbescherming’). Bij de 
toepassing van deze ontheffingsbepaling kan dat in de praktijk tot vreemde situaties leiden,  omdat de gemeente dan de 
afwijking van de provinciale verordening moet verdedigen. Een goede provinciale motivering van de eventuele ontheffing 
lijkt daarbij onmisbaar.

Toelichting op de verordening

T.a.v. art. 2.2.2.1 (Wonen) merkt de toelichting op dat deze bepaling betrekking heeft op alle nieuwe woningen. Hierbij 
worden ook zorggebouwen genoemd. Wordt daarbij gedoeld op zorggebouwen die volledig zelfstandige eenheden bevat 
(appartementen) of ook op zorggebouwen waarbij sprake is van niet-zelfstandige wooneenheden 
(verzorgingshuis/verpleeghuis). Het komt vreemd over om de laatste groep van gebouwen te beschouwen als een 
gebouw/complex met meerdere woningen.
In het verlengde hier van kan worden opgemerkt dat de CBS-gegevens over ‘woningen’, die vaak nog ten grondslag 
liggen aan geldende bestemmingsplannen, niet over hetzelfde gaan als de BAG-gegevens over het aantal 
‘verblijfsobjecten’. Een ‘woning’ in de zin van een bestemmingsplan is namelijk vaak iets anders dan een ‘verblijfsobject’ 
volgens de BAG. Verder is het aantal bestaande woningen lager dan het bestaande aantal verblijfsobjecten. Afspraken 
die zijn gebaseerd op bestaande woningen en gaan over de te bouwen woningen, hebben dan ook betrekking op andere 
aantallen dan wanneer deze afspraken zouden zijn gemaakt op basis van bestaande verblijfsobjecten.

Tenslotte

Met deze zienswijzen leveren wij een verdere bijdrage in de cocreatie van de Omgevingsvisie. Uw uitnodiging voor de 
verdere uitwerkingen van en afstemming over sectorale opgaven en het vaststellen van prioriteiten, zien wij met 
belangstelling tegemoet. Wij rekenen op uw onverdeelde aandacht voor de Achterhoek als het gaat om een goede 
omgang met de gevolgen van krimp. De verandering van demografische opbouw is niet alleen een probleem van de 
regio, maar ook van de Provincie. Samen met u hopen wij zo belangrijke verdere stappen te zetten voor het behoud van 
de vitaliteit en leefbaarheid van onze mooie Achterhoek. 

Hoogachtend,

Namens het algemeen bestuur van de Regio Achterhoek,

drs. H.J. Kaiser drs. R.C.P. Swieringa,
voorzitter secretaris/directeur

en de

Stuurgroep Achterhoek Agenda 2020,

G.J. Pillen drs. S.C. Shkolnik-Oostwouder drs. H.J. Kaiser


