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Voorzitter, beste raadsleden en kijker thuis. 

Vitaal platteland 

Mijn portefeuille raakt het geheel. Natuur, groen en 

plattelandsontwikkeling, Wegen en riolering, Verkeer, vervoer en mobiliteit 

In onze plattelandsgemeente Oude IJsselstreek is het goed wonen, 

werken, recreëren én het is hier goed boeren!  

De Oude IJssel en diverse beken lopen als blauwe aders door ons 

prachtige landschap. In de woonkernen heeft de gemeente het openbaar 

groen in beheer en in het buitengebied de vele hectares bermen en 

bossen. Onze buitenruimte is een gezamenlijke trots. Dat hoor ik 

regelmatig als ik met mensen in gesprek ben. Als onderdeel van het 

onderzoek “Achterhoek spreekt” is een Top 5 van de volgende positieve 

punten geïnventariseerd:  Rust, Ruimte, Natuur, Gemoedelijk en Groen. 

Het landschap in onze regio en in onze gemeente is dus waardevol. We 

moeten er zuinig op zijn. We bouwen een band op met die geliefde plekken 

in onze gemeente.  

Veel gemeenten, het waterschap en de provincie Gelderland zijn bezig 

met natuurvriendelijker bermbeheer en werken samen in het leernetwerk 

ecologisch bermbeheer onder begeleiding van Stichting Landschaps-

beheer Gelderland. Zo kunnen gemeentes, waaronder Oude IJsselstreek, 

en andere grondeigenaren van elkaar leren door ervaringen te delen. 

Mooie en noodzakelijke ontwikkelingen waar we als gemeente zeker aan 

willen blijven bijdragen. 

De ontwikkeling van een visie op landschap, natuur en (stedelijk) groen is 
cruciaal. In de startnotitie hiervoor zijn de procesmatige en inhoudelijke 
kaders vastgelegd. 
Voor de Visie Vitaal en Leefbaar Platteland wordt nog een startnotitie 
gemaakt. We kijken goed naar de interactie met onder andere de 
Toekomstvisie in wording. Welke cross overs liggen er? Hoe zorgen we 
ervoor dat we in onze mooie groene tuin, want zo noem ik onze gemeente 
graag, kunnen wandelen, fietsen en recreeren? Het verbinden van alle 
ontwikkelingen is van groot belang. Dat is wat in onze Toekomstvisie in 
samenhang zal worden omschreven.  
 
De landbouwsector is voor ons als plattelandsgemeente van oudsher een 
belangrijke en grote sector en zal dat ook blijven. Ruim 70% van het 
grondgebied in buitengebied wordt door de landbouwsector gebruikt en 



beheert. Ontwikkelingen in de landbouwsector hebben dus veel invloed 
op de kwaliteit van ons buitengebied en daarmee ook op de leefbaarheid 
in ons buitengebied. Toen ik vorige week de demonstratie van boeren in 
Den Haag zag, raakte me dat. Omdat het direct veel boerenondernemers 
in onze regio betreft, gaat me dat aan het hart. Het benadrukt nogmaals 
hoe enorm noodzakelijk het is om samen ons platteland vitaal te houden.  
De afgelopen decennia neemt het aantal agrarische bedrijven in onze 

gemeente gestaag af. De “blijvers” groeien in omvang. We zien dat de 

reguliere meer op productie gerichte landbouwbedrijven gesteund door 

ketenpartners, als bijvoorbeeld Friesland-Campina, inspanningen treffen 

om te voldoen aan verduurzaming van de bedrijfsvoering. Daarnaast zien 

we ook een toenemend aantal bedrijven die inzetten op extensivering en 

vergroening van de bedrijfsvoering. 

Ik ben ervan overtuigd dat me moeten aansluiten op de visie van minister 
Carola Schouten, waarbij boeren moeten overschakelen op een zo 
duurzaam mogelijke werkwijze. Minder energie gebruiken en resten, zoals 
voedsel en mest, beter benutten. De wijze waarop Nederland voedsel 
produceert en consumeert is onhoudbaar. Het put de aarde uit en leidt tot 
verspilling. Het ‘onontkoombare en sluitende antwoord’ hierop is: 
kringlooplandbouw.  

Ik wil dan ook oproepen om aan te sluiten bij landelijke initiatieven waarbij 
zowel consumenten als het bedrijfsleven worden uitgedaagd om zoveel 
mogelijk in Nederlands geproduceerde produkten en ingrediënten te 
gebruiken. Dat is immers de makkelijkste manier om via voedsel bij te 
dragen aan duurzaamheid! De organisatie Boer Bewust organiseert 
bijvoorbeeld deze week de ‘Week van het Nederlandse voedsel’. Laten 
we alle kansen aangrijpen om deze beweging in gang te zetten. 

Ook de provincie Gelderland zet ambitieus in waar het gaat over het 

stimuleren van de landbouw- en voedseltransitie. Initiatieven en (gebieds-

)pilots van pionierende bedrijven en maatschappelijke partijen die 

toewerken naar circulaire, natuurinclusieve of biologische bedrijfsvoering 

worden ondersteund. 

Ontwikkelingen zoals de stikstofproblematiek (de PAS) en het 

klimaatakkoord hebben verstrekkende gevolgen voor ons allen en zeker 

ook de landbouwsector. Daarmee heeft het, nog meer nog dan voorheen, 

ook gevolgen voor de toekomst van ons buitengebied. Met deze 

veranderende omstandigheden moeten we rekening houden als we 

keuzes maken voor de toekomst. 



Lokaal duurzaam opwekken van energie draagt uiteraard bij aan de 

klimaatopgave die we hebben, maar net als andere takken van 

bedrijvigheid, zoals recreatie & toerisme is dit ook een economische 

drager voor het buitengebied. Ik zie hier kansen.  

Ook het verbeteren van de bereikbaarheid van onze regio is een 
belangrijke opgave. Deze opgave is te groot om als individuele gemeente 
op te pakken. De Achterhoekse gemeenten werken binnen de Thematafel 
samen met vervoersbedrijven en andere overheden als de provincie 
Gelderland. Binnen de Thematafel Mobiliteit en bereikbaarheid wordt 
ondermeer onderzoek verricht naar de verbetering van het fietsnetwerken 
om woon-werkverkeer per fiets te bevorderen. Hiermee geef ik uitvoering 
aan de motie die u hiertoe als raad hebt ingediend.  
 
We kunnen met elkaar vaststellen, dat de landbouwsector gezien de 
actualiteit van nu voor een aantal uitdagingen staat en bovendien dat de 
diversiteit aan functies in het buitengebied toeneemt. Van belang is om 
niet te verzanden in discussie over “goed of fout”, maar positieve 
ontwikkelingen om een aantrekkelijk, leefbaar en (economisch) vitaal 
buitengebied te behouden en waar mogelijk te versterken, te steunen. Hoe 
die toekomst er precies uitziet is een variabele, het zou mooi zijn wanneer 
veel bedrijven gewoon mee kunnen met een goed verdienmodel in 
combinatie met natuurbeheer en onderhoud. Als een warme sanering de 
oplossing is voor de individuele stoppende ondernemer dan is dat wat mij 
betreft ook oké. Hierbij kijk ik portefeuille overstijgend en geachte 
raadsleden, ik ben blij dat nog dit jaar met u in gesprek wordt gegaan om 
als onderdeel van het vraagstuk rond vrijkomende agrarische bebouwing, 
de set regionale kwaliteitscriteria op het gebied van wonen uit te breiden 
met enkele meer lokaal gerichte criteria. Als woningsplitsing in het 
buitengebied mogelijk is, als er een regeling voor vrijkomende agrarische 
bedrijfsgebouwen is of een regeling voor het stichten van landgoederen 
wordt gevonden. Dan draagt dat enorm bij aan de vitaliteit van het 
platteland.  

Komend jaar ontwikkelen we de Visie op een Vitaal en Leefbaar Platteland 

én de hiermee samenhangende Visie Landschap, Natuur en Groen. De 

betrokkenheid van mensen met die specifieke plekken waar zij van 

houden, willen wij terug laten komen bij het beheer en de ontwikkeling van 

beleid van natuur en landschap. Juist vanwege deze grote betrokkenheid, 

onderzoeken we waar mogelijkheden en kansen liggen. Bij het opstellen 

van deze beleidsdocumenten maken we naast u als raad actief gebruik 

van kennis uit de samenleving. Inwoners, bedrijven en verenigingen 

denken met onze beleidsadviseurs mee. Ook experts en initiatiefnemers, 



zoals het Waterschap Rijn IJssel, de Plattelandsraad, het Instituut voor 

Natuureducatie (het IVN), de Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer 

Oude IJssel (de VAL) en Natuurmonumenten denken en doen mee! We 

hebben elkaar niet alleen nodig bij het ontwikkelen van visie. Ook bij de 

uitvoering. Denk maar aan de bestrijding van de eikenprocessierups of de 

bestrijding van invasieve exoten zoals de Japanse duizendknoop. 

In lijn met onze bestuur filosofie  “Van buiten naar binnen werken” of te 

wel, “de samenleving aan zet” heeft De Plattelandsraad in 2019 met onze 

steun het thema Kringlooplandbouw opgepakt. De tips, adviezen en 

ideeën die tijdens gesprekken met uiteenlopende agrarisch ondernemers 

in onze gemeente zijn opgehaald, zijn gebundeld in een boek. Het is 

daarmee een bloemlezing van verschillende prachtige initiatieven die 

reeds in de praktijk worden gebracht of in voorbereiding zijn. Tijdens een 

druk bezochte themabijeenkomst op 25 september in het Borchhuus heb 

ik van voorzitter Theo Tiegelaar het boek in ontvangst mogen nemen. Ik 

prijs deze initiatieven uit de samenleving en onze rol daarin als 

faciliterende overheid.  

Als we het platteland van alle kanten goed in beeld hebben, kunnen we 

vanuit een integrale blik de noodzakelijke verbindingen maken en ons op 

de toekomst te richten. Als we het samen goed aanpakken ben ik ervan 

overtuigd dat iedereen die in onze gemeente werkt, woont of  zijn vakantie 

komt vieren hier blij wordt.  

Het leven is goed hier in Oude IJsselstreek op ’t platteland!  

 

 

 


