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Voorwoord 
 

Kleurrijk naar de toekomst! 

 
Het landschap is altijd in verandering. Onze voorouders hebben het landschap en de natuur gevormd naar de natuurlijke omstandigheden die het landschap te 
bieden had. Ons streekeigen landschap kent bijzondere plekken en een rijke historie. Hoe willen we in de toekomst ons landschap behouden, stimuleren en 
versterken? Daarover hebben we met elkaar nagedacht en dit vertaald in de visie op landschap, natuur en groenen kernen, die nu voor u ligt.  

Als gemeente zetten we actief stappen voor het vergroten van de biodiversiteit. Van mij mag het kleurrijker! Dan krijgen we bijvoorbeeld nog meer vogels, 
vlinders en bijen. Ook ecologisch bermbeheer, duidelijkheid over groen- en landschapsbeheer, bestrijding van invasieve exoten en het stimuleren van de 
landbouw transitie zijn naar mijn mening nodig.  
Of u nu woont, werkt, ontspant of onthaast in het landschap of de tegels uit uw tuin vervangt door een boom, struik of plant om een bijdrage te leveren aan 
klimaatverandering; iedereen doet iets met het landschap of met groen. 

De visie op landschap, natuur en groen geeft richting aan hoe we in de toekomst wensen om te gaan met ons landschap en we maken daarover afspraken met 
onder meer de provincie, waterschap Rijn & IJssel, NatuurMonumenten, Staatsbosbeheer en Het Geldersch Landschap.  
Als we weten wat we willen we behouden, stimuleren en wat we willen versterken om door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen, dan kunnen we daar 
samen goed voor blijven zorgen in onze gemeente! 

Deze visie is geen visie voor de landbouwtransitie en geeft geen antwoord op de vragen en grote uitdagingen waar deze belangrijke sector voor staat. 
Natuurlijk is er een belangrijke link: het landschap is door de vele jaren heen gevormd door agrariërs en ons buitengebied is in eigendom is van veel agrariërs. 
De hele agrarische sector is belangrijk voor ons allemaal en dat moeten we koesteren. Naast deze visie ben ik dan ook blij dat we als gemeente voor de 
agrariërs stappen gaan zetten om hun te steunen bij de grote uitdagingen van deze sector. Zo gaan we in 2021 met alle agrariërs die dat willen gesprekken 
aan vanuit het project “Toekomstbestendige erven”. Ook komt er accountmanager speciaal voor de agrarische bedrijven. Met alle info die we ophalen gaan we 
als gemeente aan het werk met als doel een toekomstbestendig en vitaal platteland. 

De brede visie is aangevlogen vanuit vijf grote transities of opgaven die een plek krijgen of al hebben in onze mooie plattelandsgemeente. Het zijn 
vraagstukken die complex zijn. Ze vragen allemaal letterlijk ruimte en de ruimte-taart kan maar een keer verdeeld worden. Dit vraagt om zorgvuldige keuzes en 
deze visie helpt ons daarbij.  
Het raakt ons allemaal, boeren, burgers en buitenlui. Het is nu de kunst een goed evenwicht te vinden in alle individuele meningen en belangen. Ik denk dat dit 
is gelukt, dat de visie realistisch is en deze gaat bijdragen aan: 

• Behoud van de kwaliteit van ons landschap door goede afwegingen te maken om landschap te behouden of soms voorrang te geven aan andere 
ontwikkelingen, maar dan met aanleg van nieuwe groene landschapselementen zoals houtsingels en hagen passend bij het landschapstype.  

• Stimuleren en ondersteunen van particuliere initiatieven in het buitengebied voor aanleg en beheer van landschapselementen.  
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• Stimuleren en aanjagen van aanleg groen en landschap bij ruimtelijke ontwikkelingen, zoals woningbouw en zonnevelden vanuit de ‘voor wat, hoort 
wat’ gedachte. 

• Stimuleren van extra groen aanplant door middel van gezamenlijke acties, zoals “Tegel eruit, boom erin”! 

• Als gemeente gaan we ook zelf aan de slag met meer groen in de woonkernen en gaan we werken aan een ander beheer van eigen gronden, zoals 
bermen en bomenlanen. Dit alles voor de leefbaarheid in onze gemeente voor mens en dier.  

 
Dit is niet allemaal van vandaag op morgen is gerealiseerd. Daarom heeft deze visie ook geen einddatum. Vanaf nu gaan we stap voor stap werken aan de 
uitvoering van de visie, daarom hebben we ook het uitvoeringsdeel opgenomen. Zo kan iedereen zien en volgen wat onze stappen zijn voor de komende jaren. 

Samen, Denken en Doen! Zo geven we steeds meer kleuring aan het geheel en zo krijgt groen meer kleur! 

Ria Ankersmit 
Wethouder Plattelandsontwikkeling, natuur en groen 

 

  



4 

 

Inhoud 

 

Voorwoord ............................................................................................................................................................................................................................................... 2 

Kleurrijk naar de toekomst! ................................................................................................................................................................................................................... 2 

1. Inleiding ............................................................................................................................................................................................................................................... 6 

Aanleiding ........................................................................................................................................................................................................................................... 6 

Leeswijzer ........................................................................................................................................................................................................................................... 7 

2. Reactienota.............................................................................................................................................................................................................................................. 8 

2.1. Themagerichte beantwoording ....................................................................................................................................................................................................... 8 

Thema 1: Belemmering door Groene Ontwikkelingszone ..................................................................................................................................................... 8 

Thema 2: Landbouwsector ................................................................................................................................................................................................. 17 

Thema 3: Natuurgebieden en biodiversiteit ....................................................................................................................................................................... 22 

Thema 4: Landschap.......................................................................................................................................................................................................... 29 

Thema 5: Communicatie .................................................................................................................................................................................................... 38 

Thema 6: Opbouw en lay-out van de VLNGK ...................................................................................................................................................................... 45 

Thema 7: Overig ................................................................................................................................................................................................................ 50 

2.2. Locatiespecifieke beantwoording ................................................................................................................................................................................................. 60 

2.3. Politieke reacties ........................................................................................................................................................................................................................... 63 

Reactie van PvdA ............................................................................................................................................................................................................... 63 

Reactie van Lokaal Belang ................................................................................................................................................................................................. 70 

Reactie van PRO! ............................................................................................................................................................................................................... 73 

Reactie van VVD ................................................................................................................................................................................................................ 75 

Reactie van CDA ................................................................................................................................................................................................................ 76 

3. Nota van verwerking ............................................................................................................................................................................................................................. 78 



5 

 

3.1. Verwerking themagerichte reacties .............................................................................................................................................................................................. 78 

Thema 1: Belemmering door Groene Ontwikkelingszone ................................................................................................................................................... 78 

Thema 2: Landbouwsector ................................................................................................................................................................................................. 87 

Thema 3: Natuurgebieden en biodiversiteit ....................................................................................................................................................................... 97 

Thema 4: Natuurgebieden en biodiversiteit ..................................................................................................................................................................... 101 

Thema 5: Communicatie .................................................................................................................................................................................................. 105 

Thema 6: Opbouw en lay-out ........................................................................................................................................................................................... 106 

Thema 7: Overig .............................................................................................................................................................................................................. 108 

3.2. Verwerking locatiespecifieke reacties ........................................................................................................................................................................................ 110 

3.3. Verwerking politieke reacties ...................................................................................................................................................................................................... 113 

 



6 

 

1. Inleiding 

Aanleiding 
Voor u liggen de reactienota en nota van verwerking als onderdeel van het participatieproces om te komen tot de Visie op Landschap, Natuur en Groene Kernen 
van de gemeente Oude IJsselstreek. De reactienota is opgesteld om alle ingekomen reacties op de conceptvisie te beantwoorden. In de Nota van verwerking 
volgt de wijze waarop de reacties zijn verwerkt.  
 
De conceptvisie van de Visie op Landschap, Natuur en Groene Kernen is op 16 september 2020 openbaar gemaakt via de website van de gemeente Oude 
IJsselstreek en eenieder kon tot 12 oktober een reactie geven. Daar is veel gebruik van gemaakt. In deze reactienota worden alle reacties weergegeven, 
beantwoord en worden voorstellen gedaan om de conceptvisie op onderdelen te wijzigen. De conceptvisie is besproken in de raadscommissie Fysieke 
Leefomgeving op 14 oktober 2020 en, samen met deze reactienota ook op 13 januari 2021. De ontvangen reacties vanuit de leden van de raadscommissie 
Fysieke Leefomgeving zijn per politieke partij opgenomen in dit document. 
 
In totaal zijn vanuit inwoners van gemeente Oude IJsselstreek 333 inspraakreacties ingediend, waarvan 77 brieven, 244 reacties via het webformulier, vier 
reacties uit de klankbordgroep en acht reacties van insprekers tijdens de vergadering van de raadscommissie Fysieke Leefomgeving. Deze reactienota is 
openbaar. Insprekers zijn vanuit privacywetgeving anoniem. Daarom is iedere inspreker gekoppeld aan een persoonlijk nummer, deze heeft eenieder apart van 
dit document ontvangen. Het persoonlijke nummer komt overeen met het nummer van de inspraakreactie. Een aantal insprekers heeft meerdere reacties 
ingediend. Deze reacties zijn samengevoegd onder één nummer. 
 
De inspraakreacties zijn niet woordelijk overgenomen maar er is een samenvatting gegeven, daarna volgt het antwoord en is, indien van toepassing, de 
aanpassing in de visie weergegeven. Veel ingediende reacties kennen overeenkomsten, daarom is gekozen om de reacties naar thema in te delen. In de 
antwoorden wordt af en toe verwezen naar een ander antwoord wat goed past bij de inspraakreactie. Dit is aangegeven met ‘Zie Thema’. 
De thema’s zijn:  

• Thema 1. Belemmeringen Groene Ontwikkelzone 

• Thema 2. Landbouwsector 

• Thema 3. Natuurgebieden en biodiversiteit 

• Thema 4. Landschap 

• Thema 5. Communicatie 

• Thema 6. Opbouw en lay-out  

• Thema 7. Overig  

Na behandeling van de reacties volgt de nota van verwerking. Daarin wordt de wijze waarop de reacties zijn verwerkt in de visie weergegeven. In het schema is 

de beantwoording opgenomen van die reacties die ook daadwerkelijk tot een aanpassing van de visie leiden. Het schema met verwerking volgt de nummering 

zoals deze aan de verschillende reacties is toegekend. Hierbij volgt de beantwoording van de reactie in de tweede kolom, waarna in de derde kolom is 

aangegeven wat de oorspronkelijke tekst, dan wel het oorspronkelijk (kaart)beeld was. In de vierde kolom is weergeven hoe de reactie is verwerkt in de visie 
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door de nieuwe tekst weer te geven. Hierdoor ontstaat een helder overzicht hoe iedere reactie is verwerkt, zonder dat de hele visie opnieuw doorgenomen 

hoeft te worden. 

Leeswijzer 
De reactienota en de nota van verwerking zijn op dezelfde manier opgebouwd. In hoofdstuk 2 staat de reactienota daarin worden eerst de reacties per thema 
beantwoord. Daarna volgt de locatiespecifieke beantwoording en daarna worden de reacties van de politieke partijen beantwoord. In hoofdstuk 3 staat de nota 
van verwerking en deze geeft de verwerking van de verschillende reacties en de wijze waarop de visie is aangepast. In de nota van verwerking wordt eerst de 
verwerking per thema weergegeven. Daarna worde de locatiespecifieke reacties en tot slot worden de reacties van de politieke partijen behandeld. 
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2. Reactienota 
 

2.1. Themagerichte beantwoording 
 
Thema 1: Belemmering door Groene Ontwikkelingszone  
 

Nummer Inspreker Samenvatting inspraakreactie Antwoord Aanpassing in visie 

1. 2, 3, 5, 7, 8, 
9, 11, 12, 
13, 14, 15, 
16, 17, 18, 
19, 20, 21, 
22, 23, 24, 
25, 26, 26, 
27, 33, 35, 
36, 37, 38, 
39, 40, 43, 
44, 45, 47, 
48, 49, 50, 
51, 55, 59, 
60, 62, 66, 
89, 92, 99, 
100, 107, 
115, 119, 
127, 128, 
135, 158, 
162, 165, 
166, 169, 
173, 176, 
178, 179, 
180, 182, 
185, 186, 

De visie kan in deze vorm geen goedkeuring krijgen. 
Insprekers voorzien grote economische en 
emotionele problemen wanneer de VLNGK wordt 
uitgevoerd. Het agrarisch bedrijf van de insprekers 
is gelegen binnen of grenst aan het GNN en GO. 
Insprekers zijn van mening dat de toekomst van het 
bedrijf door die claim in gevaar wordt gebracht. De 
landbouw kan zo’n grote claim op de 
inkomstenbron niet aan. Dit zal grote problemen en 
gevolgen leveren voor agrariërs en voor de 
bedrijfsvoering. Er is niet nagedacht over de impact 
die de VLNGK heeft op agrarische sector. 
Insprekers hebben deze gevolgen in hun 
inspraakreacties genoemd. Deze zijn hier hieronder 
opgesomd:  

- waardevermindering van de grond 
- waardevermindering van de woning 
- financiering wordt moeilijker 
- inkomstenderving zonder dat daar een 

verdienmodel of compensatie tegenover 
staat 

- rentelasten stijgen 
- vermindering van pensioenopbouw 

Gemeente Oude IJsselstreek heeft in de conceptvisie op 
landschap, natuur en groene kernen geen plannen of beleid 
opgenomen om de Groene Ontwikkelzone (hierna: GO) als 
geheel of grotendeels naar natuur om te vormen, op 
particuliere grond of grond van bedrijven. Wel willen we als 
gemeente landschap behouden en ontwikkeling van 
landschap stimuleren. Op gronden in eigendoom van de 
gemeente pakken we dit op met bijvoorbeeld het 
bermbeheer. Op particuliere gronden of gronden van 
bedrijven willen we ontwikkeling van landschap stimuleren 
bij de eigenaren maar altijd en alleen op basis van 
bereidheid en vrijwilligheid van de eigenaar.  

De GO komt voort uit nationaal natuurbeleid en maakt 
onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland, wat eerder 
de Ecologische Hoofdstructuur werd genoemd. Dit beleid is 
ingezet vanaf 1990 en wordt uitgevoerd door alle 
provincies. Binnen de provincie Gelderland wordt de naam 
Gelders Natuur Netwerk (GNN) gehanteerd. Naast 
bestaande natuurgebieden zijn daarbij ook GO’s 
aangewezen, terreinen met een andere bestemming dan 
‘Natuur’, die de natuurgebieden met elkaar verbinden.  

Het beleid in de GO is erop gericht om natuur- en 
landschapselementen te realiseren die bijdragen aan de 

In paragraaf 3.7 en 
paragraaf 5.5 van 
de VLNGK goed 
uitleggen wat de 
GO is, wat het 
beleid rondom GO 
is en wat GO en 
GNN betekenen.  
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188, 191, 
195, 198, 
199, 202, 
205, 210, 
211, 214, 
215, 216, 
217, 219, 
223 

- vergunningverlening wordt ingewikkelder 
en duurder met een grote kans van 
afwijzing 

- rendement wordt 
lager(bedrijfs)ontwikkeling wordt 
belemmerd  

- verlies van grond 
- stilstand in de landbouwsector 
- landschapsbederf  
- pensioen wordt minder 
- er zal steeds meer een ‘tegenprestatie’ 

gevraagd gaan worden 
- tegenprestatie is niet kostendekkend 
- een ‘slot’ op bedrijven  
- gewasopbrengst zal dalen 
- gevolgen voor rentabiliteit en continuïteit 

van het bedrijf 
- landbouwgrond wordt duurder 
- landbouwer moet meer grond verwerven 

om te voldoen aan de wet Verantwoorde 
groei Melkveehouderij 

- agrariër heeft meer grond nodig om 
grondgebonden te blijven 

- onteigening van grond 
- teeltbeperkingen 
- onzekerheid over de toekomst 
- natuurinclusieve landbouw vraagt om 

extensivering 
- mogelijkheden weidegang beperkt 
- verplichte regels  

Insprekers kunnen niet instemmen met het feit dat 
de gemeente percelen in hun eigendom aanwijst in 
welke zone dan ook, waarbij het risico ontstaat dat 
dit beperkingen kan op leveren. 

verplaatsings- en migratiemogelijkheden voor planten en 
dieren. Dat betekent dus niet dat alle gronden in de GO 
moeten worden omgevormd naar natuur. Juist niet, de 
gronden in de GO hebben meestal de bestemming 
‘agrarisch’ of een andere hoofdbestemming en dat blijft ook 
zo. De GO is een extra duiding om het behoud van de 
bestaande natuur- en landschapselementen binnen de zone 
te waarborgen.  

Nieuwe ontwikkelingen binnen de GO zijn niet uitgesloten. 
Deze ontwikkelingen mogen echter niet leiden tot een 
aantasting van bestaande natuur- en landschapselementen. 
Daarnaast wordt bij nieuwe ontwikkelingen of bij uitbreiding 
met meer dan 30% gevraagd om gelijktijdig nieuwe natuur- 
en landschapselementen te realiseren om daarmee de 
kwaliteiten van de GO verder te versterken. 

In relatie tot bestaande landbouw is daarbij van belang dat 
bij uitbreiding van grondgebonden agrarische bedrijven 
(bijvoorbeeld de bouw van extra stallen) geen bijdrage voor 
natuur- en landschapsontwikkeling wordt gevraagd, omdat 
deze bedrijven in hun bedrijfsvoering al meewerken aan 
landschapsbeheer. Daarom hoeft bij uitbreiding alleen te 
worden aangetoond dat de uitbreiding de bestaande natuur- 
en landschapselementen niet aantast. Deze vrijstelling 
geldt bij grondgebonden landbouw ook bij uitbreiding met 
meer dan 30%.  

Alle regels die gelden binnen de GNN en GO liggen vast in 
de provinciale omgevingsverordening. Alle Gelderse 
gemeenten moeten deze regels opnemen in hun 
bestemmingsplannen. Ook de begrenzing van het GNN en 
de GO worden door de provincie bepaald. Oude IJsselstreek 
heeft deze regels en de begrenzing één-op-één vanuit de 
provinciale omgevingsverordening opgenomen in het 
bestemmingsplan ‘Buitengebied Oude IJsselstreek 2017’. 
Dit plan is medio 2018 vastgesteld. De gemeente heeft niet 
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meer of verdergaande plannen voor het GNN of de GO dan 
de provincie in haar beleid heeft gesteld. 

Het opnemen van de GO op deze visiekaart heeft geen 
juridische consequentie. Daarvan is alleen sprake bij het 
opnemen van regels in een bestemmingsplan. Daarbij geldt 
dat de regels voor de GO dus al meerdere jaren van kracht 
zijn en er voor die tijd ook al bijzondere regels golden voor 
deze zones onder de voormalige Ecologische 
Hoofdstructuur. Op basis van de VLNGK wordt geen 
aanscherping van de huidige regels binnen GO beoogd. De 
VLNGK geeft richting aan de ontwikkeling van de GO op het 
moment dat mogelijkheden zich voordoen, bij 
bedrijfsbeëindiging, functieverandering, inpassing van 
duurzame energie opwekking etc. Dit altijd en alleen op 
basis van bereidheid en vrijwilligheid van de grondeigenaar. 
De huidige gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van 
bestaande bedrijven wijzigen niet, daarom leidt de VLNGK 
niet tot als waardedaling, inkomstenderving etc. De 
hoofdbestemming is en blijft namelijk ‘agrarisch’.  

2. 2, 4, 7, 13, 
20, 24, 25, 
26, 28, 79, 
80, 81, 101, 
140 

De insprekers verzoeken om de gronden van de 
insprekers uit de groene zone te verwijderen of de 
hele tekening uit de visie te halen. 

Zie Thema 1 nummer 1. 

  

Zie Thema 1 
nummer 1. 

3. 4, 7, 23, 33, 
38, 112, 
113, 147, 
165, 192, 
200, 207, 
217 

Het is de inspreker niet duidelijk waar de GO wordt 
ingetekend en wat dan de negatieve of positieve 
effecten van intekening op de gronden van de 
inspreker zijn. Het is te vaag en globaal. De 
consequenties zijn onduidelijk. 

Zie Thema 1 nummer 1. Zie Thema 1 
nummer 1. 

4. 8, 10, 32 Inspreker wil nog meegeven dat een zonering over 
gronden of bedrijfsgebouwen van zijn bedrijf geen 
enkele gevolgen mag hebben voor zijn 
eigendommen. Anders zal dit geïnterpreteerd 

Zie Thema 1 nummer 1. Zie Thema 1 
nummer 1. 
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kunnen worden als inbreuk op het ongestoord 
kunnen genieten van zijn eigendom (artikel 1 van 
het EP). 

5. 8, 9, 10, 23, 
29, 30, 31, 
32, 34, 38, 
41, 58, 60 

In de VLNGK staat beschreven dat het areaal bos 
moet worden uitgebreid binnen het GNN en GO. Dit 
bos is op sommige plaatsen zelfs ingetekend over 
bestaande bedrijfsgebouwen. Dit betekent dat de 
bedrijven van de insprekers in verdrukking komen 
door het aangrenzende bos. Het is niet zo dat 
binnen de GO gronden expliciet moeten worden 
omgezet naar nieuwe natuur. De insprekers kunnen 
niet instemmen met minder landbouwgrond tot de 
beschikking voor aangrenzende landbouwers om 
aan grondgebondenheid, weidegang en 
kringlooplandbouw te kunnen werken.  

De gemeenteraad heeft een motie aangenomen ‘meer 
bomen erbij in Oude IJsselstreek’. Er wordt gezocht naar 
een locatie voor bos. Uitbreiding van bestaand bos heeft 
daarbij de voorkeur. Het is juist dat uitbreiding van 
bestaand bos niet expliciet in de GO moet. De gemeente 
zoekt naar samenwerking met een grondeigenaar en dat is 
altijd op basis van vrijwilligheid.  

De gemeente kan niet garanderen dat landbouwgrond altijd 
landbouwgrond blijft. Een eigenaar bepaalt zelf hoe hij zijn 
gronden inzet en aan wie hij zijn grond verkoopt. Binnen het 
bestemmingsplan of met een wijziging van het 
bestemmingsplan kan een functie veranderen.  

De indicatieve 
arcering over 
gronden met de 
duiding ‘zoekgebied 
voor bos’ wordt van 
de plankaart 
gehaald. Het icoon 
met de duiding 
‘gewenste 
uitbreiding’ blijft.  

6. 8, 10, 23, 
32, 38 

Op basis van welke informatie zegt de gemeente 
zegt dat de GO geen negatieve effecten op de 
waarde van agrarische grond en gebouwen heeft? 
Uit inventarisatie van de insprekers bij rentmeesters 
en financiers blijkt dat de waarde wel degelijk zal 
dalen. 

De gronden kunnen van waarde veranderen, omdat er 
sprake is van marktwerking. De feitelijke bestemming en 
gebruiksmogelijkheden van de grond veranderen niet als 
gevolg van een aanduiding in de VLNGK. Zie ook Thema 1 
nummer 1. 

Zie Thema 1 
nummer 1. 

7. 8, 10, 23, 
32, 38 

De wethouder heeft gezegd dat bedrijven binnen de 
GO geen beperkingen zullen ondervinden. In het 
bestemmingsplan staat ‘ter plaatse van de 
aanduiding overige zone – groene 
ontwikkelingszone is uitbreiding van bestaande 
functies met ten hoogste 30% mogelijk’. Dit roept 
bij de insprekers de volgende vragen op:  
1. Op welke wijze wordt ambtelijke willekeur 
voorkomen bij de beoordeling van het effect op 
kernkwaliteiten?  

2. Op welke manier duidt de gemeente de 
uitspraken dat er geen beperkingen voor 

In het bestemmingsplan Buitengebied Oude IJsselstreek 
2017 is de vertaling gedaan van het provinciale beleid 
inzake GNN en GO. Het bestaande beleid verandert niet met 
de vaststelling van deze visie. De begrenzing van de GO en 
bijbehorende regels liggen al jaren vast in de provinciale 
regelgeving gebaseerd op nationaal natuurbeleid. Zie ook 
Thema 1 nummer 1. 

1. Het effect op de kernkwaliteiten wordt gemotiveerd 
vastgesteld aan de hand van een beoordeling door een 
deskundige, zoals een ecoloog. 

2. De GO zorgt niet voor beperkingen, dat doet het 
bestemmingsplan. Zie het antwoord onder Thema 1 

Geen 
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ondernemers binnen de GO met de maximale 
uitbreiding van 30% volgens het bestemmingsplan?  

3. Waarom is er door het college gekozen voor 
aanvullende eisen op de voorwaarde van de 
provincie Gelderland voor bedrijven binnen de GO 
zone?  

4. Vallen maatregelen die de insprekers zelf kunnen 
nemen in haar agrarische bedrijfsvoering zoals de 
aanplant van bomen of randenbeheer onder het 
versterken van de kernkwaliteiten?  

nummer 1 met betrekking tot uitbreidingsmogelijkheden 
binnen de GO.  

3. De gemeente heeft geen aanvullende eisen op provinciaal 
beleid. 

4. Gelet op de bijdrage die grondgebonden agrariërs al 
leveren aan landschapsbeheer geldt voor deze sector een 
vrijstelling bij uitbreiding van hun bedrijf. Zie voor een 
volledige toelichting daarop het antwoord onder Thema 1 
nummer 1. 

8. 5, 11, 15, 
16, 18, 19, 
25, 44, 48, 
67, 79, 80, 
81, 85, 89, 
95, 96, 98, 
119, 132, 
140, 153, 
158, 159, 
167, 177, 
181, 191, 
202, 206, 
217, 222 

Het stuit grondeigenaren voor de borst dat er 
plannen worden gemaakt over hun eigendommen. 
Het kan niet zo zijn dat andermans eigendommen 
zomaar worden ingetekend als natuur. Het is zelfs 
arrogant om natuur te bedenken op gebieden waar 
momenteel landbouw volop in ontwikkeling is. 
Percelen zijn eigendom van agrariërs. Daar wordt 
zonder overleg een visie op losgelaten. Dit kan en 
mag niet zonder instemming. Insprekers staan het 
niet toe dat een ander bepaalt wat op hun grond 
gaat gebeuren. 

Met deze visie worden andermans eigendommen niet 
gewijzigd, ingetekend of bestemd als natuur. Zie ook 
Thema 1 nummer 1. 

Zie Thema 1 
nummer 1. 

9. 9, 15, 17, 
100, 122, 
139, 157, 
203, 205 

Insprekers vragen zich af of jonge agrariërs nog wel 
een toekomst hebben in de gemeente Oude 
IJsselstreek. De visie is niet te verantwoorden naar 
de toekomst van deze sector, jonge boeren en 
burgers. De plannen van de gemeente hebben grote 
gevolgen voor de landbouw. Er zullen grote 
bedreigingen ontstaan waardoor ondernemen 
misschien onmogelijk wordt. Het voortbestaan van 
de boeren moet op de eerste plaats staan. Geef de 
(jonge) boeren een kans. 

 

Door deze visie wijzigt het bestaande beleid niet. De  
aanduiding GO bestaat al lang en vloeit voort uit nationaal 
natuurbeleid dat de provincies uitvoeren. De aanduiding 
kent geen gevolgen voor de agrarische bedrijfsvoering. 
Lees hier meer over in Thema 1 nummer 1.  
 
Natuurlijk is er een toekomst voor agrariërs in de Oude 
IJsselstreek, zowel binnen als buiten de GNN en GO. Sinds 
het ontstaan van het natuurbeleid in 1990 zijn al jaren 
agrarische bedrijven in de GNN en GO gevestigd, zonder dat 
dit bijzonder nadelige consequenties heeft gehad.  
 

Geen 
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 In de visie is een aantal grote transities uiteengezet die in 
heel Nederland spelen en effect hebben op het 
buitengebied. Deze transities spelen ook in Oude 
IJsselstreek. Deze visie geeft aan hoe we met transities om 
willen gaan en hoe we ze een plek geven. De gemeente 
heeft de taak om voor meerdere maatschappelijke 
complexe opgaven beleid te ontwikkelen. Dit vraagt om een 
visie op landschap, natuur en groene kernen. De complexe 
opgaven zorgen voor gronddruk en daarom is het belangrijk 
dat zorgvuldig concrete keuzes worden gemaakt. Deze visie 
focust op drie speerpunten: ‘behouden’, ‘versterken’ en ‘de 
gemeente zelf aan de slag’ op het gebied van landschap, 
natuur en groen. De landbouw heeft hierin zeker een 
belangrijke plaats, maar andere grote opgaven ook. 

10. 24 Inspreker verwacht dat de gemeente zich inspant 
om waardedalingen in het natuurnetwerk te 
voorkomen.  

De feitelijke situatie verandert niet door de VLNGK. Zie 
hiervoor ook Thema 1 nummer 1. 

Geen 

11. 24, 39 

 

De visie is gericht op landschap en natuur en niet 
op de uitvoerbaarheid daarvan. Het landelijk gebied 
wordt gedragen door de landbouweconomie. Het 
buitengebied kan niet zonder de vitale 
landbouwsector. Deze visie zadelt boeren op met 
een grote onzekerheid over hun toekomst. Er zijn 
afspraken gemaakt dat voor GO-gronden geen 
beperkingen zouden gelden. In de praktijk heeft de 
intekening van GO al een negatieve beperking op 
grondwaarde en financieringsruimte. Dit is een 
inbreuk op de gemaakte afspraken vindt de 
inspreker. Dit wordt dan ook bij de provincie 
gemeld.  

Zie Thema 1 nummer 1. 

 

Zie Thema 1 
nummer 1. 

12. 25 Het is niet wenselijk dat landbouwbedrijven worden 
beperkt en het gebied langzaam in een Natura 
2000-gebied verandert. Door etiketten te plakken op 

Door deze visie wijzigt het bestaande beleid niet. De  
aanduiding GO bestaat al lang en vloeit voort uit nationaal 
natuurbeleid dat de provincies uitvoeren. De aanduiding 

Geen 
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de bedrijven worden ze ongevraagd in hun bestaan 
en waarde aangetast. 

kent geen gevolgen voor de agrarische bedrijfsvoering. Zie 
hiervoor ook Thema 1 nummer 1. 

13. 28 Inspreker verhuurt grond aan actieve boeren. Er is 
geen belang om de gebieden beschikbaar te stellen 
voor natuurgebieden. Het is de taak van de 
inspreker om de boeren te ondersteunen. De 
inspreker heeft al een landgoed ontwikkeld, maar 
kan geen andere natuurgebieden of 
ontwikkelingszones ondersteunen.  

Omvormen naar natuur vindt alleen plaats op basis van 
vrijwilligheid en bereidheid. Zie hiervoor ook Thema 1 
nummer 1.  

 

14. 2, 33 In hoeverre verlagen de groene 
verbindingsstructuren ter plaatse van het 
landbouwkundig gebruik en opbrengstpotentieel 
van de landbouwgronden en in welke mate wordt 
hier voor gecompenseerd? De stippellijnen 
impliceren dat reeds vast ligt waar deze groene 
verbindingsstructuren komen te liggen.  

Aangezien de VLNGK aansluit op bestaand beleid is er geen 
sprake van compensatie, zoals dat afgelopen jaren ook niet 
het geval was. Zie hiervoor ook Thema 1 nummer 1. De 
huidige groene verbindingsstructuren vinden we op deze 
locaties erg waardevol. Nieuwe verbindingsstructuren 
worden gestimuleerd. Dit gebeurt uiteraard altijd op basis 
van vrijwilligheid en eigen bereidheid. Op de visiekaart is de 
met een donkergroene stippellijn ingetekende groene long, 
dus geen ingeplande bomenrij. Om dit de verduidelijken 
wordt de stippellijn vervangen door een ander symbool op 
de visiekaart. 

Visiekaart 
aanpassen. De 
donkergroene 
stippellijn wordt 
vervangen door een 
ander symbool. 

15. 37 Natuurontwikkeling gaat ook goed zonder 
ingetekende kaarten. Dit doet inspreker zelf al jaren 
op ‘topniveau’ volgens Friesland Campina.  

Op perceelsniveau is het goed om aan natuurontwikkeling 
en ontwikkeling van biodiversiteit te doen. Dat wordt ook 
zeer gewaardeerd en het kan ook zonder ingetekende 
kaarten. In Nederland is vanuit de ruimtelijke ordening 
echter de keus gemaakt om natuur ook ruimtelijk te 
beschermen. Dat zijn de gebieden met bestemming ‘GNN’ 
en ‘Natuur’ in de bestemmingsplannen. 

Geen 

16. 44 De grond van de inspreker is al generaties van de 
familie. Het heeft emotionele waarde. Ze wensen 
zelf te beslissen wat er met de grond gebeurt. 

De gemeente beslist niet over de gronden van anderen. 
Deze visie heeft ook geen invloed op de grond van anderen. 
Zie ook Thema 1 nummer 1. 

Geen 

17. 189, 202 Welke consequenties heeft het veranderen van 
agrarische grond naar natuur voor het bouwen op 
de percelen? Op percelen met agrarische 
bestemming mag niets gebouwd worden, geen 

De visie verandert niets aan de bestemming van gronden. In 
het bestemmingsplan Buitengebied Oude IJsselstreek 2017 
zijn agrarische bouwvlakken opgenomen. Daarbinnen kan 
de agrarische bedrijfsvoering plaatsvinden en kunnen 

Zie Thema 1 
nummer 1 en 
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recreatie, geen woning e.d. Hoe is dan de 
bestemming op natuurgrond? Mag daar gebouwd 
worden? Kan de gemeente in de toekomst zomaar 
een andere bestemming geven aan de percelen van 
de inspreker, waardoor de grond minder waard 
wordt en mogelijkheden beperkt gaan zijn? 

bedrijfsgebouwen worden gerealiseerd. Buiten de 
bouwvlakken kan geen bebouwing worden gerealiseerd.  

De gemeente bepaalt niet of landbouwgrond altijd 
landbouwgrond blijft. Een eigenaar bepaalt zelf hoe hij zijn 
gronden inzet en aan wie hij zijn grond verkoopt. Binnen het 
bestemmingsplan of met een wijziging van het 
bestemmingsplan kan een functie veranderen. Zie ook 
Thema 1 nummer 1 en Thema 1 nummer 7. 

Thema 1 nummer 
7. 

18. 220 Er wordt gezegd dat alles wat betrekking heeft op 
particuliere agrarische gronden gebeurt op basis 
van vrijwilligheid, maar hoe hard is deze belofte?  

De voorgestelde maatregelen in de visie zijn bedoeld om 
inzichtelijk te maken hoe versterking van het landschap 
mogelijk is binnen de agrarische bedrijfsvoering, of zelfs 
een alternatief kan zijn bij bedrijfsbeëindiging. Bij de 
voorgestelde maatregelen horen compensaties voor de 
aanleg en beheer van landschapselementen. Deze 
alternatieven zijn altijd op basis van vrijwilligheid.  

Geen 

19. 233 Bij het beschrijven van de veranderende landbouw 
zou meer expliciet moeten worden aangegeven, wat 
de consequenties zijn van het stoppen van veel 
bedrijven, namelijk dat dit het grote risico van 
schaalvergroting van landbouwbedrijven met zich 
meebrengt met alle desastreuze gevolgen van dien 
voor het landschap. Vrijkomende agrarische 
bebouwing en de gevolgen hiervan voor het 
landschap wordt niet genoemd. 

In de visie wordt gestreefd naar zoveel mogelijk behouden 
van het bestaande landschap met de daarin aanwezige 
landschapselementen en waar mogelijk deze weer te 
ontwikkelen. Behouden van het landschap kan door middel 
van een vergunningstelsel. Nieuw ontwikkelen wil de 
gemeente juist samen met de mensen in het gebied doen, 
op basis van vrijwilligheid. Als het stoppen van agrarische 
bedrijven aan de orde is, wordt voorgesteld om de 
functieverandering bij bedrijfsbeëindiging meer aan 
landschapsontwikkeling te koppelen. Zo ontstaan kansen 
voor het verder ontwikkelen landschapselementen. Dit is 
uiteraard altijd op basis van bereidheid van de 
grondeigenaar. Hiermee zorgt de visie voor alternatieven 
voor het grondgebruik. 

Geen 

20. 233 Waarom wordt groene ontwikkelingszone (GO) niet 
verder doorgetrokken tussen Spoorbaan en 
Terborgseweg richting GO tussen Terborg en 
Silvolde? 

Het GNN en GO zijn door de provincie vastgelegd in de 
omgevingsverordening en daarvoor in het streekplan. Een 
aanpassing van de begrenzing van de zone is geen 
bevoegdheid van de gemeente.  

Geen 
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Thema 2: Landbouwsector 
 

Nummer Inspreker Samenvatting inspraakreactie Antwoord Aanpassing in visie 

1. 6, 24, 39, 
46, 97, 201 

Je kunt niet alle lasten en plichten bij de 
boerenbedrijven neerleggen. Bedrijven gaan kapot 
zonder dat een alternatief wordt gegeven. Er moet 
een realistisch verdienmodel voor de boer 
inzichtelijk gemaakt worden in de VLNGK. 
Maatschappelijke diensten vragen een 
maatschappelijke vergoeding. Het is nu onduidelijk 
hoe die vergoedingen betaald gaan worden. Er 
wordt wel over gesproken, maar hoe het er uit moet 
gaan zien staat in geen enkel document. Zonder 
inkomen voor de boer geen draagvlak.  

Na vaststelling van deze visie is er geen sprake van nieuwe 
lasten en plichten. De visie biedt alternatieven voor 
grondgebruik. Daarbij is de gemeente juist van mening dat 
wanneer een agrariër maatschappelijke diensten verleent, 
bijvoorbeeld in de vorm van landschapsonderhoud, hij daar 
dan ook voor betaald moet worden. Daar zijn nu subsidies 
voor vanuit de Provincie. De gemeente wil op basis van 
deze visie verder gaan en onderzoekt aan de hand van een 
landschapsfonds hoe de gemeente agrariërs hierbij meer 
kan ondersteunen en langer zekerheid kan bieden. Dat is nu 
nog niet uitgewerkt, maar het is een uitvoeringspunt in de 
visie, zie paragraaf 4.5 in de VLNGK.  
 
Inkomen is de basis van agrariërs, maar het is niet aan de 
gemeente om een verdienmodel te bedenken. De gemeente 
wil dus wel onderzoeken welke rol ze kan spelen bij het 
compenseren van de maatschappelijke dienst ‘behoud van 
het landschap’.  

Geen 

2. 7, 8, 10, 23, 
24, 29, 30, 
31, 32, 34, 
38, 41, 58, 
60, 219 

De insprekers willen dat er geen extra 
belemmeringen ontstaan voor de huidige 
bedrijfsvoering en het gebruik van de gronden. 
 

De visie zorgt niet voor extra belemmeringen. Zie Thema 1 
nummer 1. 
 

Geen 

3. 5, 8, 10, 23, 
29, 30, 31, 
32, 34, 38, 
41, 58, 60, 
154 

De landbouwsector staat onder grote druk en krijgt 
steeds meer beperkingen van de overheid. Voor het 
bedrijf van de insprekers is grondgebondenheid erg 
belangrijk. De grond moet optimaal benut kunnen 
worden in het kader van kringlooplandbouw en 
weidegang. De insprekers zijn zeer sceptisch 
tegenover plannen die landbouwgrond onttrekken 
aan de sector of omzetten naar natuur. Landbouw 
is volop in verandering. Door grond aan de 

De visie onttrekt geen landbouwgronden voor natuur en legt 
geen aanvullende beperkingen op. Zie ook Thema 1 
nummer 1.  
 
Grondeigenaren bepalen zelf in hoeverre zij de handvatten 
uit de visie willen gebruiken. De gemeente bepaalt niet of 
landbouwgrond altijd landbouwgrond blijft.  
Een eigenaar bepaalt zelf hoe hij zijn gronden inzet en aan 
wie hij zijn grond verkoopt. Binnen het bestemmingsplan of 

Geen 
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landbouw te onttrekken worden deze veranderingen 
en ontwikkelingen de kop in gedrukt. 

met een wijziging van het bestemmingsplan kan een functie 
veranderen.  

4. 11, 14, 22, 
36 

Het is mogelijk dat de landbouw meer ‘natuur-
inclusief’ gaat worden. Daar moet dan wel 
draagvlak voor zijn. Deze visie zorgt daar niet voor.  

De VLNGK streeft ernaar, zeker met al de ontvangen 
reacties en de aanpassingen die daar uit voortkomen, dat er 
wel draagvlak is.  

Geen 

5. 11, 14, 22, 
36, 68, 220 

Het lijkt alsof de agrariër als ‘ongewenst’ of 
‘bedreiging’ wordt ervaren. Een groot aantal 
agrariërs verbouwt steeds vaker mais, aardappelen 
en bloembollen. Inspreker doet dit ook. Dit betekent 
niet dat inspreker geen agrariër is en niet bijdraagt 
aan de biodiversiteit. De monocultuur is onmisbaar 
voor de voedervoorziening en past perfect in de 
kringloopgedachte. Het is belachelijk dat 
aardappelen als monoculturen worden aangeduid. 

Agrariërs zijn juist belangrijk voor de voedselvoorziening en 
het beheer en onderhoud van het landschap, nu en in de 
toekomst. De gemeente onderstreept dat ook. 
 
De monocultuur is niet het probleem, maar de schaal 
waarop dit gebeurt, is bepalend voor het karakter van het 
landschap. Ongeveer 100 jaar geleden hadden de 
landschapselementen een functie voor de agrariërs. Dit is 
nu niet meer zo, maar dat is een logisch gevolg van de 
modernisering. De gemeente wil samen met 
grondeigenaren aan de slag met de vraag hoe we ons 
landschap en de daarin aanwezige landschapselementen 
kunnen behouden en waar mogelijk versterken. Er zijn veel 
voorbeelden waarbij agrarische bedrijfsvoering samen kan 
gaan met bijvoorbeeld de aanplant van vogelbosjes, 
houtwallen en/of houtsingels of stroken bloemrijk grasland. 
De visie biedt hier alternatieven voor die een grondeigenaar 
op basis van vrijwilligheid kan gebruiken. Zie bijvoorbeeld 
paragraaf 4.5 van de VLNGK. 

Redactie 
paragrafen  
2.4, 3.4, 3.7 en 5.2 
in de VLNGK. 

6. 11, 14, 22, 
36, 237 

Volgens de inspreker staat het telen van energie 
haaks op het doel om de zo belangrijk geachte 
basiskwaliteiten in stand te houden.  

In het door de gemeenteraad vastgestelde 
‘uitnodigingskader lokale duurzame energieopwekking’ is 
aangegeven op welke wijze de opwekking van duurzame 
energie kan samengaan met behoud en versterking van het 
landschap en de biodiversiteit. De VLNGK sluit daarbij aan.  

Geen 

7. 5, 21, 23, 
38, 39, 96, 
218, 229 

De gemeente zou zich juist hard moeten maken en 
mee moeten denken met de boeren, bijvoorbeeld 
door ervoor te zorgen dat binnen de 
derogatieregeling meer gewassen geteeld mogen 
worden. Insprekers willen graag samenwerken met 
de gemeente om agrarische bedrijven niet te 
beperken. 

De gemeente of de visie gaat niet over de 
derogatiewetgeving. De wetgeving in de agrarische sector 
wordt op Europees en nationaal niveau bepaald.  
 
De gemeente wil samen met grondeigenaren aan de slag 
met de vraag hoe we ons landschap en de daarin 
aanwezige landschapselementen kunnen behouden en 
waar mogelijk versterken. Er zijn veel voorbeelden waarbij 

Geen 
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agrarisch bedrijfsvoering samen kan gaan met bijvoorbeeld 
de aanplant van vogelbosjes, housingels of 
akkerrandvegetatie. De visie biedt hier mogelijkheden voor 
die een grondeigenaar op basis van vrijwilligheid kan 
gebruiken. Zie bijvoorbeeld paragraaf 4.5 van de VLNGK. 

8. 23, 38 Perceelverruiming wordt een halt toegeroepen door 
duidelijke spelregels, maar die spelregels 
ontbreken.  

In de visie zitten bewust geen spelregels, maar wel het 
uitvoeringspunt dat deze worden ontwikkeld, zie paragraaf 
4.2 in de VLNGK. Aparte besluitvorming door de 
gemeenteraad over deze spelregels is nodig, omdat de 
spelregels worden opgenomen in het Omgevingsplan.  

Geen 

9. 23, 38 ‘Landbouw te gast’ roept vragen op. Landbouw te gast is de visie op onze eigen gemeentelijke 
gronden in de bos- en natuurgebieden. Dit wordt als 
individueel maatwerk samen met onze pachters uitgewerkt, 
passend bij hun bedrijfsvoering. 

Geen 

10. 23, 38, 39 Insprekers willen in dit stadium van de visie, als 
voorloper van beleid, hun ongerustheid uiten. Op het 
gebied van verstedelijking schetst de visie een 
vermenging van landbouw, landgoederen en 
woonfunctie. Melkveehouderijen moeten 
extensiveren waarvoor landbouwgrond nodig is. 
Extra uitbreiding van groen/bos zorgt dus voor een 
knelpunt. Dit is op grond van zorgvuldig 
ruimtegebruik een verkeerde richting die 
spanningsvelden vergroot. Er wordt graag 
meegedacht over een VAB beleid.  

De constatering van het knelpunt is juist. Het is een 
gegeven dat ook melkveehouderijen moeten extensiveren 
en dat daar grond voor nodig is. Dat geldt voor meerdere 
transities die landelijk en dus ook in Oude IJsselstreek 
spelen. Zie Thema 1 nummer 9.  
 
 

Geen 

11. 25, 39, 213 De visie is niet in lijn met de landelijke visie om 
kringlooplandbouw te realiseren. 
Kringlooplandbouw, natuurinclusieve landbouw en 
duurzaam bodembeheer kunnen niet samengaan 
met het inleveren van areaal. Dan wordt er een 
nieuwe werkwijze gevraagd, wat investeringen, 
inzet, geld, tijd energie en geduld vergt. Het kan 
begrepen worden dat de boeren niet aan zo’n 
proces kunnen beginnen als hun toekomst niet 
zeker is. 

Het inleveren van areaal is niet aan de orde. De visie 
onttrekt geen landbouwgronden voor natuur en legt geen 
aanvullende beperkingen op. Zie ook Thema 1 nummer 1. 
De visie biedt mogelijkheden. Grondeigenaren bepalen zelf 
in hoeverre hij of zij de handvatten uit de visie wil gebruiken.  
 

Geen 

12. 39, 234 De visie houdt geen rekening met de moeite die 
innovatie kost. Dit is onvoldoende doordacht. Een 

De gemeente Oude IJsselstreek is niet tegen 
perceelsverruiming an sich, maar het behoud van de 

Geen 
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voorbeeld daarvan is het stoppen van 
perceelverruiming. Waarom? Perceelverruiming is 
juist een voorwaarde voor verduurzaming van 
mestgebruik, koeien in de wei en voor strokenteelt, 
iets wat de makers van de visie graag zien. 

landschapsstructuren is een gemeentelijke taak. Het 
landschap is belangrijk voor de identiteit, biodiversiteit en 
wordt door inwoners en recreanten zeer gewaardeerd. In 
paragraaf 4.2 in de VLNGK staat beschreven hoe met dit 
behoud aan de slag wordt gegaan.  

13. 42 De visie heeft het over agrobosbouw. Inspreker wil 
dat het ook duidelijk vastgelegd wordt dat het om 
bomen gaat die uiteindelijk gekapt worden, anders 
heb je geen bosbouw, maar bos. Inspreker wil dat 
agrarische bedrijven agrarisch blijven.  

In de VLNGK wordt agrobosbouw verduidelijkt.  Definitie 
agrobosbouw 
toevoegen. 

14. 42, 52, 53 Insprekers streven naar een andere vorm van 
agrarische bedrijfsvoering. ‘No till’ heeft een grote 
potentie met betrekking tot wateropslag, 
biodiversiteit en CO²-binding. Gewassen en 
veehouderij tegelijk, het nieuwe verdienmodel voor 
de agrarische sector. Voedselbosbouw in verband 
met weinig onderhoud en het vasthouden van 
vocht. Vaak kunnen particulieren geen doel 
verzinnen voor de enorme opbrengst van de 
fruitbomen Het ontwikkelen van 
verwerkingsmethodes is hierbij noodzakelijk. 

Dank voor uw aanvulling. Dit is een mooi streven. De visie is 
echter niet bepalend voor de (agrarische) bedrijfsvoering. 
Wel worden alternatieven als optie en ter inspiratie 
benoemd. Dit is op basis van bereidheid en vrijwilligheid bij 
de ondernemer. Daarnaast is het ook aan de ondernemer 
om een verdienmodel te ontwikkelen. 

Geen 

15. 63 De omwenteling naar andere landbouw kan niet 
alleen door een gemeentelijke landschapsvisie 
genomen worden. Maar op detailniveau kunnen al 
grote stappen gemaakt worden. Elke ingreep ligt 
gevoelig bij een aantal boeren. Mogelijk bestaat er 
een beloningssysteem, die niet alleen op geld 
gebaseerd is. Inspreker noemt als voorbeeld dat 
vergroenende boeren als beloning de mogelijkheid 
van minicamping krijgen. 

De gemeente wil bepaalde richtingen stimuleren en niet 
opleggen. Iedereen krijgt dezelfde mogelijkheden. Beloning 
met ruimtelijke mogelijkheden hoort daar niet bij en 
daarnaast is de vraag of de agrarische ondernemer een 
verbreding van zijn werkzaamheden wenst maatwerk.  
 
Het bestemmingsplan Buitengebied Oude IJsselstreek 2017 
biedt voldoende mogelijkheden voor verbreding van de 
landbouw, bijvoorbeeld in de vorm van recreatie, waarbij 
een landschappelijke inpassing noodzakelijk is. 

Geen 

16. 135 Inspreker vindt dat landbouwers gestimuleerd 
moeten worden met behulp van VAL in 
natuurmaatregelen in plaats van het huidig plan.  

De uitvoering pakken we samen met partners in het gebied 
op. De VAL is er daar één van. De visie is stimuleert juist het 
gebruik maken van subsidies voor landschapsontwikkeling.  

Geen 

17. 234 Waar komt de kennis vandaan dat je met 
kringlooplandbouw de wereld kan voeden in 2050? 

De essentie van de tekst in paragraaf 3.4 van de VLNGK is 
dat de wereldbevolking blijft groeien en om de aarde niet uit 
te putten, moeten we anders gaan consumeren en 

Schrappen “Met 
kringlooplandbouw 
is het mogelijk 
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produceren. Kringlooplandbouw zou hiervoor een deel van 
de oplossing kunnen bieden. Dat is nu te stellig 
geformuleerd, dit wordt aangepast. 

voldoende voedsel 
te produceren 
binnen de grenzen 
van de planeet.” 

18. 235, 237 De inspreker wil dat nieuwe vormen van duurzame 
landbouw door de gemeente actief worden 
gestimuleerd, waarbij gestreefd wordt naar 
voldoende inkomen.  

Zie Thema 2 nummer 1. Zie Thema 2 
nummer 1. 
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Thema 3: Natuurgebieden en biodiversiteit 

 
Nummer Inspreker Samenvatting inspraakreactie Antwoord Aanpassing in visie 

1. 8, 9, 10, 11, 
12, 14, 16, 
19, 22, 25, 
32, 36, 38, 
43, 104, 
119, 143, 
154, 166 

Uit de visie blijkt volgens de insprekers dat de 
natuur versterkt wordt ten koste van de landbouw. 
Boerenbedrijven moeten inleveren voor de natuur. 
Zoveel hectares opofferen aan natuur is 
onbespreekbaar.  

Zie Thema 1 nummer 1, nummer 7 en nummer 8. Zie Thema 1 
nummer 1, nummer 
7 en nummer 8. 

2. 13, 20, 26 Het is opmerkelijk dat in de visie vermeld wordt dat 
areaal aan natuurgebieden afneemt. Er is sinds 
1990 een duidelijke toename van natuuroppervlakte 
in Nederland. Verzocht wordt om de juiste 
weergave te formuleren. 

In paragraaf 3.7 van de VLNGK wordt beschreven dat de 
biodiversiteit afneemt. De natuurgebieden nemen in aantal 
vanaf 1990 juist toe, mede door EHS beleid. In de visie is 
dit juist omschreven. Naar aanleiding van deze reactie 
wordt dit verduidelijkt.  

Redactie paragraaf 
3.7 in de VLNGK. 

3. 39 De onlangs ter inzage gelegde visie op landschap, 
natuur en groene kernen lijkt op een aantal 
onderdelen de gevonden balans toch weer door te 
doen slaan naar natuur. Dat terwijl zelfs de ambitie 
voor het GNN deel nog niet gerealiseerd is. 
Inspreker heeft een lijst gemaakt met hiervoor 
relevante punten uit de visie, waarin verder wordt 
gegaan dan provinciaal beleid en de gemaakte 
afspraken. Verzocht wordt aan de gemeente om 
zich te beperken tot provinciaal beleid en het beleid 
in goede samenspraak met de sector vorm te 
geven.  

De gemeente heeft niet meer of verdergaande plannen 
voor het GNN of de GO dan de provincie in haar beleid 
heeft gesteld. Er is absoluut geen sprake van een 
voorgenomen beleid om de GO als geheel of grotendeels 
naar natuur om te vormen. Daar waar de visie particuliere 
gronden betreft, gebeurt dit uiteraard altijd in samenspraak 
en op basis van vrijwilligheid en eigen bereidheid. Zie ook 
Thema 1 nummer 1. De aangegeven tekstuele 
aanpassingen en voorstellen nemen we over.  
 

Redactie paragrafen 
2.4, 3.4, 3.7 en 5.2 in 
de VLNGK. 

4. 52 Plant fruitbomen en struiken zoals vlier en bessen 
en kruiden langs de fietspaden en parken om de 
biodiversiteit te versterken. Vermeld daarbij dat 
mensen dit mogen plukken, mits ze de boel niet 
kapotmaken. Doe er een lint omheen zodat het 
duidelijk wor 

Dank voor uw inbreng. Dit is te concreet om te verwerken in 
de visie. Dit is onderdeel van het bomenbeheerplan en 
wordt uitgevoerd als maatwerk per locatie bij de aanplant 
van bomen in de kern. 

Geen 

5. 53 Er is een strenge scheiding van natuur en de rest in 
Nederland. Als we gaan wandelen gaan we naar 
een natuurgebied waar geen andere menselijke 

In Nederland is vanuit de ruimtelijke ordening de keus 
gemaakt om natuur ruimtelijk te beschermen. Dat zijn de 
gebieden met bestemming ‘GNN’ en ‘Natuur’ in de 

Geen 
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activiteiten plaatsvinden. De titel van de visie 
verwijst ook naar die scheiding. Maar, natuur is 
volgens inspreker overal, ook in je achtertuin. 
Volgens de inspreker zou het mooi zijn als we de 
natuur overal in gaan herkennen.  

bestemmingsplannen. Dat is de reden dat gekozen is om 
ook in de VLNGK onderscheid tussen landschap en natuur 
te maken, maar uiteraard kan natuur overal voorkomen. 

6. 53 In de visie wordt volgens de inspreker 22 keer 
gesproken over een toe- of afname van de 
biodiversiteit. Of er sprake is van een toe- of een 
afname kun je alleen weten als bekend is wat het 
uitgangssituatie is, dus wat de huidige biodiversiteit 
in de gemeente De Oude IJsselstreek is. Meten is 
weten. Inspreker wil daarom inventariseren wat de 
huidige stand van zaken is wat betreft de 
soortenrijkdom. Niet alleen heeft inventariseren een 
wetenschappelijk belang, het vergroten van de 
biodiversiteit heeft ook een belangrijke PR-functie 
naar bewoners: deze soorten zijn weer terug 
gevonden door het nieuwe beheer van het groen. 
Dat geeft draagvlak en begrip bij de inwoners. 

Dat zijn we met u eens. Daarom is dit opgenomen in 
paragraaf 5.5 van de VLNGK. Het starten van de 
inventarisatie van (zeldzame) flora en fauna is een 
uitvoeringspunt. Afname van biodiversiteit is een landelijke 
trend en daar wordt veel onderzoek naar gedaan. Het is 
daarom zeer waarschijnlijk ook van toepassing in Oude 
IJsselstreek. Dat biodiversiteit kan toenemen door ander 
beheer van bijvoorbeeld bermen is op andere locaties 
aangetoond en daarom ook zeer waarschijnlijk van 
toepassing in de gemeente Oude IJsselstreek.  

In paragraaf 3.7 van 
VLNGK 
bronvermelding 
opnemen over 
afname 
biodiversiteit. 
 
 

7. 53, 233 In de visie staan waterpartijen als sloten, vaarten en 
(oude lopen van) rivieren genoemd. Nergens komt 
de inspreker tegen om meer poelen en vijvers aan 
te leggen. Het vergoten van biodiversiteit is het 
makkelijkst door het aanleggen van waterpartijen. 
Poelen door het landschap en zeker in verbinding 
met die sloten en rivieren geven vele mogelijkheden 
aan veel dieren en planten. 

Dank voor uw voorbeeld. De VLNGK wordt aangevuld naar 
aanleiding van uw voorbeeld. 
 
 

Poelen en andere 
mogelijkheden voor 
waterberging 
opnemen. 
 
 

8. 54 Inspreker raadt aan om boomsoorten en struiken 
(bijvoorbeeld Japonica) te kiezen die door bloei en 
bessen/zaden bijdragen aan de biodiversiteit 
(insecten en vogels). Daarnaast wordt aangeraden 
om het maaien van bermen als gazon te verbieden. 
Alleen de eerste paar meter wellicht maaien uit 
verkeersveiligheid. Het schaadt de biodiversiteit. 
Hier moet op gehandhaafd worden.  

De keuze voor boomsoorten is te concreet om op te nemen 
in de visie. Dit is wel onderdeel van het bomenbeheerplan. 
De gemeente start met ecologisch bermbeheer. Hiervoor 
wordt het machinepark aangepast. Onderdeel van dit 
ecologisch bermbeheer is communicatie. Het maaien als 
gazon van de gemeentelijke bermen is ongewenst, zie ook 
paragraaf 5.6 in de VLNGK.  

Geen 

9. 56, 57, 142 In de VLNGK is niet terug te zien waarom alleen het 
westelijke gebied is aangewezen voor 

Dank voor uw aanvullingen en uitleg. De gemeente Oude 
IJsselstreek streeft niet naar verweving of uitbreiding van 

Visiekaart en 
legenda aanpassen.  
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samenwerken met het Duitse natuurgebied. Juist 
het oostelijk gebied dat niet is aangewezen grenst 
veel meer aan de gruttobroedplaatsen aan de 
Duitse kant. Het aanwijzen van het westelijk gebied 
komt over als willekeur met onvoldoende 
onderbouwing. Zodra gemeente Oude IJsselstreek 
Natura 2000-gebieden en zeker die van Duitsland 
willen verweven met het agrarisch grondgebied aan 
Nederlandse zijde zal dat alle samenwerking bij 
agrariërs gaan blokkeren. Er ligt nu een duidelijke 
grens tussen Duits Natura en Nederlands agrarisch 
gebied middels drie kanalen. Die duidelijke grens 
moet intact blijven, want verweving met het 
Nederlandse gaat onherroepelijk tot veel problemen 
leiden.  
Samenwerking met Duitsland lijkt de insprekers 
onwenselijk. Hiervoor worden onderstaande 
redenen genoemd. 
 
Op moment dat deze partijen werkzaam worden 
aan Nederlandse zijde worden ze volwaardig partij 
in juridische procedures in projecten die op 
Nederlandse zijde plaats vinden. Inspreker is bang 
dat mensen de autonomie over hun grondgebied 
kwijtraken wanneer wordt overgegaan op brede 
samenwerking.  
 
Het westelijk en het oostelijk gebied wat gearceerd 
is voor 80% in handen van eigenaren die ook 
initiatiefnemer zijn van Windpark den Tol Exploitatie 
B.V. Er is twintig jaar gewerkt om het windpark te 
kunnen realiseren en er is bijna tien jaar 
geprocedeerd tegen de Duitse natuurstichting 
NABU die voor het grootste gedeelte beheerder is in 
het Duitse Natura 2000-gebied. Er was op geen 
mogelijkheid om tot een compromis te komen. De 
NABU is extreem in haar visie op Natuur.  

het Duitse natuurgebied op Nederlands grondgebied. Dit 
wordt aangepast in de visie.  
 
De Nederlandse percelen zijn agrarisch bestemd en dat 
blijft zo. Het werk van windmolenpark Den Tol is vanuit de 
energietransitie belangrijk en nodig. Wel streven we, in 
samenwerking met de grondeigenaren in het hele 
grensgebied, naar behoud van de openheid en versterking 
van dit landschap op perceelsniveau.  
 
 
  

 
Weghalen arcering 
‘groene grens’. De 
pijl met ‘behouden 
openheid 
landschap’ blijft.  
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In de vogeltellingen aan Duitse zijde van de 
afgelopen jaren is te zien dat door een totaal uit 
balans geraakte populatie van predatoren zoals 
vossen, marters, buizerds en ooievaars dat de 
gruttonesten aan Duitse zijde verdwijnen als 
sneeuw voor de zon. De extreme droogte in 
combinatie met de grote muizenplaag is toe te 
schrijven aan de klimaatverandering en zorgt voor 
de huidige onbalans die grote impact heeft op de 
weidevogels.  
 
Ook uitbreiding van weidevogelgebieden aan 
Nederlandse zijde kan desastreuze gevolgen 
hebben voor het windpark. Onlangs is een FF-
ontheffing verleend op basis van de huidige 
natuurstatus. Wanneer aan de Nederlandse zijde 
meer natuur- en weidevogelgebieden worden 
ontwikkeld kan dat ertoe leiden dat de molens 
moeten worden stilgezet, omdat de kans op meer 
vogelslachtoffers groter zal worden.  
 
In de landschapsvisie is een perceel geselecteerd 
voor natuurontwikkeling parallel aan de 
Jonkerstraat in Netterden, grenzend aan de Duitse 
grens. In dit gebied zijn plannen in ontwikkeling, of 
staan kort voor uitvoering die bijdragen aan de 
doelstellingen die de gemeente is aangegaan in het 
“akkoord van Groenlo”. Dit initiatief en de 
voorgenomen natuurontwikkeling in hetzelfde 
gebied lijkt volkomen onlogisch. 
 
De uitstekende landbouwgrond van de inspreker dat 
is ingetekend als ‘groene grens, ontwikkelen natuur 
en openheid i.s.m. Duitsland’ is helemaal niet 
geschikt voor natuur. 
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10. 59 Natuurgebied wordt niet zomaar gecreëerd. Wat je 
nu veel ziet bij gecreëerde natuurgebieden zijn een 
mengsel van distels, brandnetels en ridderzuring. 
Dit is nu ook zichtbaar op het industrieterrein 
Hofskamp Oost of in het gebied Engbergen. 

Dat is juist, natuurgebied wordt inderdaad niet zomaar 
gecreëerd. Het heeft ook beheer nodig waarbij er soms 
juist wel ruigte wordt gestimuleerd.  

Geen 

11. 61 De netwerken zijn dicht genoeg en voegt verdere 
uitbreiding niets toe qua beleving. Wel zal dit de 
natuur steeds meer benadelen: er blijft te weinig 
rustgebied voor dieren over. Inspreker adviseert om 
het niet te doen. 

Deze visie voorziet niet in de aanleg van nieuwe paden. Per 
abuis is er wel een nieuwe verbinding richting Silvolde 
opgenomen. Deze wordt van de visiekaart gehaald. 
Beleving van het landschap is wel een onderdeel van de 
visie, zie paragraaf 4.3 in de VLNGK. 

Recreatieve 
verbinding van 
visiekaart 
verwijderen. 

12. 61 Wie gaat de paden onderhouden over tien jaar? De 
vrijwilligers zijn (vrijwel) allemaal 70-plussers. 

We gaan er vanuit dat de paden in beheer van ‘Stichting 
Kerk- en fietspaden Sinderen & Omgeving’ worden bedoeld. 
Dit is een mooi initiatief waar inwoners en recreanten veel 
gebruik van maken. Deze paden en het onderhoud zijn de 
verantwoordelijkheid van de stichting.  

Geen 

13. 61 Combineer bijenlinten van de gemeente met die van 
grondeigenaren, waardoor de linten langer en 
gevarieerder kunnen worden. 

Dank voor uw reactie. Dit wordt concreet uitgewerkt in het 
bermbeheerplan. Waar samenwerking met grondeigenaren 
mogelijk is, wordt dat zeker opgepakt.  

Geen 

14. 61, 235 De inspreker raadt aan om bijzondere flora en fauna 
in kaart te brengen, maar deze niet te publiceren 
zodat de gebieden niet overlopen worden. De 
bestaande kennis is onvoldoende of onvolledig. 
Meten is weten. 

Dank voor uw reactie. Gemeente Oude IJsselstreek is ook 
van mening dat meten weten is. Daarom is dit opgenomen 
in paragraaf 5.5 in de VLNGK. Het starten van de 
inventarisatie van (zeldzame) flora en fauna is een 
uitvoeringspunt.  

Geen 

15. 61 Inspreker vindt dat het belang van lijnelementen 
grote aandacht moet blijven houden. Leesbaar 
maken is goed, maar de inspreker is bang voor het 
“platlopen” van de mooie plaatsen. 

Dank voor uw reactie. Vanuit deze visie zijn er geen 
concrete plannen voor uitbreiding van padenstructuur. 
Beleving van het landschap is wel een onderdeel van de 
visie, zie paragraaf 4.3 in de VLNGK. 

Geen 

16. 39, 66 Het is een zeer eenzijdige visie die alleen gericht is 
op de natuur. Het is geen Natura 2000-gebied, maar 
een hondenuitlaat- en fietsgebied. 

De natuurgebieden en bossen hebben inderdaad ook een 
functie voor recreatie. In de gemeente Oude IJsselstreek 
zijn geen Natura 2000-gebieden en het is zeer 
onwaarschijnlijk dat er Natura200 gebieden bijkomen (of in 
andere delen van het land afgaan). Dit is Europees beleid. 
 
De VLNGK richt zich op het buitengebied en een aantal 
grote transities, zoals verstedelijking, energie, landbouw, 
natuur en klimaatadaptatie van de kernen. Deze visie 
focust op drie speerpunten: ‘behouden’, ‘versterken’ en ‘de 

Geen 
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gemeente zelf aan de slag’ op het gebied van landschap, 
natuur en groen. In onze ogen is het daarom geen 
eenzijdige visie.  

17. 98 Zonneparken zijn volgens de inspreker slecht voor 
de biodiversiteit. 

Dank voor uw reactie. Of een zonnepark slecht is voor de 
biodiversiteit is helemaal afhankelijk van de aanleg, 
inrichting en inpassing en beheer van het zonnepark. Dit is 
in de visie kort weergegeven in paragraaf 5.3 en in het 
‘Uitnodigingskader lokale duurzame energieopwekking 
Oude IJsselstreek’ verder uitgewerkt.  

Geen 

18. 136 Eerst moet het Leemscher Bos hersteld worden, 
want dat ligt er schandalig bij. 

Bedankt voor uw reactie. Deze opmerking of vraag kunt u 
voorleggen aan de eigenaar Staatsbosbeheer.  

Geen 

19. 172, 186 Inspreker maakt bezwaar omdat het niet geweldig 
lijkt om naast een natuurstrook te wonen en de 
dieren te beschermen tegen het wild.  

Dank voor uw reactie. Geen 

20. 204 Volgens de inspreker zijn er met het Kavelruilproject 
Voorst enkele jaren geleden heel wat hectares 
landbouwgrond omgezet naar natuur. Vreemd dat 
er nu weer landbouwgrond moet worden 
opgeofferd voor de natuur? 

Het omzetten van landbouwgrond naar natuur is niet aan 
de orde. Zie ook thema 1 nummer 1, nummer 7 en nummer 
8. 
 

Geen 

21. 224 Inspreker vraagt zich af of er rekening is gehouden 
met het feit dat zoveel bos zorgt voor een 
verbindingszone, waardoor ziektes (van dieren) 
sneller worden verplaatst? De huidige bufferzones 
zullen verdwijnen. Hoe is dit onderzocht?  

Het GNN en de GO gaan uit van behouden van 
natuurgebieden en waar mogelijk verbinden door 
landschappelijke elementen in Nederland. Of dit ook leidt 
tot een toename van ziektes is niet onderzocht. Dit is ook 
geen onderdeel van de VLNGK.  

Geen 

22. 61, 233, 
235, 236 

Bermen bieden een enorme kans, vooral tezamen 
met watergangen, voor de biodiversiteit. Alle 
bermen, en liefst ook de sloten, moeten ecologisch 
en natuurvriendelijk beheerd worden. Op blz. 53 
wordt gesproken over starten met een pilot 
ecologisch bermbeheer en het maken van een 
bermbeleidsplan inclusief middelen. De werkgroep 
Groen op Sinderen heeft zeven jaar met een tiental 
vrijwilligers de Pilot Bermbeheer uitgevoerd. In 2020 
is die overgedragen aan de gemeente. Hoe bestaat 
het dat de gemeente weer van voren af aan wil 
beginnen? Er mag geen geld en tijd verspild worden 

Gemeente Oude IJsselstreek ziet ook dat bermen een kans 
bieden om de biodiversiteit te vergroten. We beginnen 
klein, zie paragraaf 5.6 in de VLNGK en de visiekaart. Het 
ecologisch bermbeheer is niet bedoeld als proef welke ook 
weer stopgezet kan worden. Het woord ‘pilot’ geeft die 
onzekerheid wel. Daarom vervangen we het woord ‘pilot’ 
voor ‘praktische start’.  
 
De pilot van de werkgroep Groen op Sinderen is bekend. 
Deze pilot wordt ook niet bedoeld. Gemeente Oude 
IJsselstreek heeft nog geen ervaring met ecologisch 
bermbeheer en de benodigde machines. Deze wordt in 
2021 aangeschaft en de wijze van maaien, snelheid, bereik 

In paragraaf 5.6 van 
VLNGK aanpassen 
‘pilot ecologisch 
bermbeheer ’ naar 
‘praktische start’.  
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aan onderzoeken waarvan we het resultaat en 
weten.  

van de machine, mogelijkheid om maaisel af te zetten etc. 
worden dan vanaf de start van het ecologisch bermbeheer 
onderzocht en getoetst. 

23. 234 Inspreker vindt dat de gemeente biodiversiteit niet 
op zich hoeft te nemen, want dat komt vanzelf. 

De gemeente Oude IJsselstreek is verantwoordelijk voor de 
openbare ruimten, bermen en eigen gronden en kan 
daarom een grote bijdrage doen aan het behoud van het 
landschap en het versterken van de biodiversiteit. De 
gemeente wil ook anderen stimuleren.  

Geen 

24. 235 De biodiversiteit wordt verbeterd door het aanvullen 
van bomenlanen en door landschapselementen aan 
te leggen. 

Dank voor uw aanvulling. Dat is wat de visie beoogt. Zie 
onder andere ook paragraaf 4.4 en paragraaf 5.6 in de 
VLNGK. 

Geen 

25. 235 Verbind en vergroot waar mogelijk de leefgebieden 
van kwetsbare en beschermde diersoorten. 

Bedankt voor uw reactie. Door ‘behoud’ en ‘stimuleren’ van 
landschap en met de acties waar we ‘als gemeente zelf 
aan de slag’ mee gaan wordt dat ook beoogd.  

Geen 

26. 235 De inspreker wil dat er actief ruimte en steun wordt 
geboden en aan burgerinitiatieven en 
maatschappelijke projecten. 

De gemeente is voorstander om dat samen te doen. De 
visie biedt hier ruimte voor. Zie paragraaf 4.3 en de 
bijbehorende uitvoeringspunten in de VLNGK. 

Geen 

27. 236 De inspreker heeft een 10-punten plan voor 
verbetering van landschap en biodiversiteit 
gemaakt. Inspreker is van mening dat deze punten 
een heldere plek in de visie hebben gekregen en 
geeft aan dat de gemeente er snel mee aan de slag 
moet gaan.  

Dank voor uw reactie.  Geen 
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Thema 4: Landschap 
 

Nummer Inspreker Samenvatting inspraakreactie Antwoord Aanpassing in visie 

1. 5, 8, 10, 29, 
30, 31, 32, 
34, 41, 58, 
60, 85, 148, 
154 

Het bedrijf van de insprekers is altijd samen met het 
landschap in ontwikkeling geweest. De landbouw 
vormt het landschap en de natuur en houdt het ook 
in stand. Dit wordt onvoldoende beschreven en 
erkend in de visie. 

Agrariërs zijn juist belangrijk voor de voedselvoorziening 
en het beheer en onderhoud van het landschap, nu en in 
de toekomst. De gemeente onderstreept dat ook. 
 
De gemeente wil samen met grondeigenaren, op basis van 
vrijwilligheid, aan de slag om het landschap te behouden 
en versterken. Er zijn veel voorbeelden waarbij agrarische 
bedrijfsvoering samen kan gaan met bijvoorbeeld de 
aanplant van vogelbosjes, houtwallen en/of houtsingels of 
stroken bloemrijk grasland. Zie ook paragraaf 4.2 en 
paragraaf 4.3 in de VLNGK. 

Geen  

2. 8, 10, 29, 
30, 31, 32, 
34, 41, 58, 
60 

Insprekers vragen zich af of de omschrijvingen van 
de verschillende landschapstypen niet enkel 
opmerkingen zijn van burgers die niet weten wat er 
speelt. Deze opmerkingen liggen ten grondslag aan 
de visie. De opmerkingen dienen niet één-op-één 
overgenomen te worden en geprojecteerd te 
worden op ondernemers die zich moeten houden 
aan wet- en regelgeving op nationaal en Europees 
niveau. 

In de visie zijn de knelpunten opgenomen die vanuit een 
landschappelijke invalshoek ervaren worden. Het gaat 
daarmee over het landschap, niet over de agrarische 
bedrijfsvoering. Zie ook Thema 2 nummer 5. 
 
 

Redactie paragrafen  
2.4, 3.4, 3.7 en 5.2 in 
de VLNGK. 
 

3. 9 Het gedwongen omzetten van gronden in de GO 
naar het GNN moet worden aangepast.  

Er is absoluut geen sprake van een voorgenomen beleid 
om de GO als geheel of grotendeels naar natuur om te 
vormen. Daar waar het particuliere gronden betreft, 
gebeurt dit uiteraard altijd op basis van vrijwilligheid en 
eigen bereidheid. Zie Thema 1 nummer 1 voor uitleg over 
GO en GNN. 

Zie Thema 1 nummer 
1. 

4. 24 De beheersubsidies worden georganiseerd door de 
Vereniging Agrarische Landschap (VAL) Oude 
IJssel. Het budget is beperkt en reeds toegezegd en 
dus vergeven. 

De beheerbudgetten voor onder andere 
landschapselementen zijn provinciale subsidies die door 
de VAL Oude IJssel worden toegekend aan 
grondeigenaren. De hoogte van deze subsidies is een 
aandachtspunt voor de hele regio. Gemeente Oude 
IJsselstreek richt zich daarnaast ook op de provinciale 

Geen 
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regeling Landschap en Biodiversiteit. Deze is met name 
voor nieuwe aanleg van landschapselementen. Het is aan 
de grondeigenaar om te besluiten hier gebruik van te 
willen maken en na te gaan of een beheersubsidie ook een 
optie is. Eén van de uitwerkpunten van de VLNGK is 
onderzoeken of we als gemeente een landschapsfonds 
kunnen opzetten om extra mogelijkheden voor beheer van 
landschap te bieden. Zie ook paragraaf 4.5 in de VLNGK.  

5. 25 De geplande hectares met zonnepanelen werken 
averechts en zorgen voor een verrommeling van het 
landschap. 

In het ‘uitnodigingskader lokale duurzame 
energieopwekking’ (geëvalueerd in september 2020) is 
aangegeven op welke wijze de opwekking van duurzame 
energie kan samengaan met behoud en versterking van 
landschap. De gemeenteraad heeft bij de evaluatie van het 
Uitnodigingskader besloten ook de zonneladder toe te 
passen. De VLNGK wordt op dit punt aangepast.  

Bij paragraaf 3.5 en 
5.3 in de VLNGK het 
toepassen van de 
zonneladder 
toevoegen. 

6. 42, 164, 
196, 235 

Zonnepanelen horen niet op de grond, daar is de 
grond te schaars voor. De gemeente zou 
zonnedaken actief moeten stimuleren. Veel zon op 
het dak zorgt voor realisatie van een deel van de 
doelen van de energietransitie. Panelen op daken 
zijn daarnaast beter voor de infrastructuur, want 
een groot deel van de energie kan ter plaatse 
gebruikt worden en panelen op daken zorgen voor 
risicospreiding. De daken van de (gestopte) boeren 
moeten eerst worden bedekt voordat er grote 
zonneparken komen. Zo wordt de landbouwgrond 
behouden voor de landbouw/natuur en niet voor 
zonneparken. In de visie staat echter nog niets over 
eerst inventariseren welk dakoppervlak nog 
bruikbaar is voor zonnepanelen. Dat zonneparken 
makkelijker te zijn realiseren dan panelen op daken 
betekent niet dat je daar dan ook voor moet kiezen.  

In het ‘uitnodigingskader lokale duurzame 
energieopwekking’ is aangegeven op welke wijze de 
gemeente met zonne-initiatieven wil omgaan. De visie 
sluit aan bij dit Uitnodigingskader. De gemeenteraad heeft 
het Uitnodigingskader in september 2020 geëvalueerd en 
besloten ook de zonneladder toe te passen. De VLNGK 
wordt op dit punt aangepast. 

Bij paragraaf 3.5 en 
5.3 in de VLNGK het 
toepassen van de 
zonneladder 
toevoegen. 

7. 42 Inspreker stelt voor om aan burgers voor te stellen 
dat een zonnepark niet aangelegd zal worden als 
het lukt om voldoende dakoppervlak te krijgen.  

Zie Thema 4 nummer 5. Zie Thema 4 nummer 
5. 

8. 42 Wat gebeurt er wanneer de 25 jaar van een 
zonneveld voorbij zijn? Er is volop mogelijkheid om 

Zie Thema 4 nummer 5. Zie Thema 4 nummer 
5. 
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zonnevelden te bouwen, maar voor woonwijken is 
beperkt plaats. Dat klopt niet. Industrie leent zich 
volgens de inspreker uitstekend voor energie: 
energie opwekken daar waar het gebruikt wordt. 
Zonnevelden worden ingepast in het landschap, 
waarom niet bij industrieterreinen? Dit geeft minder 
verdozing van het landschap. 

9. 52 Volgens inspreker zou het een goed plan zijn om in 
plaats van zonnepanelen, want dit geeft verarming 
aan de grond en natuur, een plan op te zetten met 
agrariërs als beheerder, zoals Heerenboeren. 200 
personen doen een inleg van € 2000,00 en 
daarnaast € 10,00 p.p. per week groeten, fruit, vlees, 
eieren en wat er meer is kunnen kopen van het 
seizoen. Of dit vanuit een fonds oprichten. 

Deze particuliere initiatieven zijn zeer waardevol. De 
VLNGK richt zich niet op (andere) verdienmodellen van 
agrariërs. Het staat u natuurlijk vrij een dergelijk initiatief 
te ontwikkelen. 

Geen 

10. 52 Zonnepanelen in de weilanden is verarming van de 
grond en de natuur. Het geeft onze mooie 
achterhoek geen visitekaartje af voor het 
aantrekken van toerisme. Het duurt ook zeker vijf 
jaar voor deze landbouwgrond weer gebruikt kan 
worden. Een prachtig alternatief is volgens de 
inspreker bijvoorbeeld Energie van Waterplasma en 
Waterstof energie.  

Zie Thema 4 nummer 5. Zie Thema 4 nummer 
5. 
 

11. 52 Windmolens horen niet in de mooie Achterhoek 
thuis. 

Dank voor uw reactie. Geen 

12. 53 In plaats van het aanwijzen van monumentale 
bomen is het volgens inspreker veel belangrijker om 
monumentale groeiplaatsen aan te wijzen. Dat 
voorkomt dat er in de grond gewroet gaat worden 
naast de bomen. Op deze manier kun je ook net 
aangeplante bomen beter beschermen. Niemand 
ziet veel waarde in een net aangeplante linde, maar 
door de groeiplaats te beschermen krijgt deze 
boom wel de ruimte en, nog belangrijker, tijd om uit 
te groeien tot een monumentale boom. 

Dank voor uw reactie. Dit wordt uitgewerkt in het 
bomenbeheerplan. 

Geen 

13. 53 De aanplant van vaste planten is een goede zaak, 
maar onderhoud is belangrijk. De vakken in 

Dank voor uw reactie. Wij hebben uw opmerkingen 
doorgegeven aan onze collega’s van wijkbeheer. 

Geen 
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Westendorp worden te weinig onderhouden 
waardoor ongewenste kruiden soms de overhand 
krijgen. Wanneer deze dan verwijderd worden, 
blijven er veel kale plekken over. Het streven moet 
zijn dat er 100% bedekking is door de vaste planten. 
Daardoor krijgen andere planten geen kans en 
wordt het onderhoud tot een minimum beperkt. 

14. 53 Inspreker hoopt dat de voorbeelden in de visie van 
zonneparken niet als aanwinst worden gezien. Dit 
lijkt op zonneparkschaamte.  

Dank voor uw reactie. Zie Thema 4 nummer 5. Zie Thema 4 nummer 
5. 

15. 54 De gemeente heeft ook bijgedragen aan de 
teloorgang van het landschap. Er was nooit iets in 
bestemmingsplan opgenomen, waardoor controle 
en handhaving onder de maat was. 
Landschappelijke inpassing stelde weinig tot niets 
voor, dit in tegenstelling tot sommige andere 
gemeentes. Ook binnen de bebouwde kom werd tot 
nu toe veel te gemakkelijk toestemming gegeven 
tot het kappen van bomen en groen. Nu wordt er 
opeens ingezet op meer groen, terwijl dat ook 
behouden had kunnen blijven. Ook op educatie en 
groen onderwijs is jaren bezuinigd: voor NME op 
scholen was geen geld. Nu wordt dat blijkbaar weer 
belangrijk gevonden. Inspreker heeft een aantal 
adviezen voor de inrichting van het landschap. Pas 
het snoeibeleid van bomen langs wegen en in 
parken aan: vrijwel alle bomen worden zo hoog 
worden opgesnoeid. Laat een boom er ook als 
boom uitzien. Stel iemand aan die er verstand van 
heeft. Denk bij klimaatadaptatie ook goed na voor 
welke bomen er gekozen worden: zijn deze 
klimaatbestendig? Bij herinrichting niet meer 
luisteren naar de burger die geen boom voor zijn 
huis wil hebben vanwege bladval en angst heeft 
voor een vieze auto. Gewoon opnemen en niet 
voorleggen als keuze, want dan komt er van meer 
groen in de straat niets terecht. Zorg voor 

Dank voor uw aanvulling. Met deze visie op landschap, 
natuur en groene kernen kunnen we niet terug in de tijd. 
We kunnen alleen aangeven hoe we de komende jaren 
met groen en landschap willen omgaan. Daarbij willen we 
behouden wat we hebben en stimuleren dat dit zich verder 
ontwikkelt. Zie hiervoor ook paragraaf 4.2 in de VLNGK 
waar het gaat over het behoud van landschap. In 
paragraaf 4.3 van de VLNGK gaan we in op communicatie 
en NME lessen. 
 
Uw aanvullingen voor de soortkeuze van bomen en het 
snoeibeleid worden uitgewerkt in het bomenbeheerplan. 
Het uitgangspunt voor de keuze van boomsoorten, 
struiken en zaaimengsels is dat deze streekeigen en 
inheems zijn.  
Gemeente Oude IJsselstreek gaat starten met ecologisch 
bermbeheer. Het verwerken van maaisel in bokashi is op 
dit moment niet toegestaan vanuit de wet milieubeheer. 
Het verwerken van maaisel is een aandachtspunt in het op 
te stellen bermbeheerplan. 

Geen 
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ecologisch goed onderbouwde plannen (inheems, 
streekeigen) en voorkom dat er allerlei carnaval-
mengsels worden ingezaaid.  
Koppel ecologisch berm- en maaipadenbeheer aan 
een onderbouwd plan voor verwerking van het 
maaisel. Als dat niet goed geregeld is, gaat het niet 
werken. Stimuleer het maken van Bokashi en neem 
als gemeente hier voortouw in. 

16. 54, 61, 233, 
235 

De gemeente zou een Landschapsfonds op moeten 
gaan zetten. Het landschapsfonds kan rekenen op 
brede deskundigheid, draagvlak en participatie. Het 
uitgangsprincipe is dat landschap op of nabij de 
ontwikkellocatie wordt gecompenseerd. Alleen daar 
waar dat niet, of onvoldoende kan, of ongewenst is, 
wordt door de initiatiefnemer (ook) een bijdrage in 
het landschapsfonds gestort. Insprekers noemen 
Streekfonds Achterhoek als voorbeeld voor 
landschapsfonds waar mee samengewerkt zou 
kunnen worden. Deze heeft ervaring met 
bijvoorbeeld gemeente Bronckhorst. Insprekers 
raden aan om niet zelf weer een eigen 
landschapsfonds oprichten, maar om aan te sluiten 
bij bestaande mogelijkheden zoals het Streekfonds 
Achterhoek. Een landschapsfonds is een goed idee, 
maar er is nu nog geen informatie over financiering. 
Het voorstel van de Plattelandsraad was om 
financiering te koppelen aan bijvoorbeeld bedrag 
per oppervlakte-eenheid bedrijventerreinen, 
zonnevelden, windturbines, enz. 

Dank voor uw reactie. In de visie wordt beoogd dat 
maatschappelijke diensten worden vergoed. Daar is 
structureel geld voor nodig om het behoud en onderhoud 
van landschap(selementen) te waarborgen. Hoe een 
dergelijk landschapsfonds kan werken, waar we kunnen 
aansluiten of zelf iets oprichten is een uitwerkpunt, zie 
ook paragraaf 4.5 in de VLNGK. Uw aangedragen 
voorbeelden en aanvullingen nemen we daarin mee.  
 
 
 

Geen 

17. 61, 233, 
235 

Over het effect van toenemende verdroging wordt 
te weinig gesproken in de visie, terwijl dit ons 
landschap verregaand zal kunnen veranderen. De 
gemeente zou een stimuleringsproject kunnen 
opzetten om extreme neerslag op te vangen om 
droogteperioden mee door te komen. Hetzelfde 
geldt voor andere duurzame vormen van 
voedselproductie. Vasthouden van water moet de 

De visie gaat niet expliciet in op de toenemende 
verdroging. De reden daarvoor is dat dit een grote opgave 
is die het grondgebied van de gemeente overstijgt. De 
visie gaat in op het landschap en het groen in de kernen. 
Dat neemt niet weg dat droogte een groot probleem is. De 
gemeente gaat op regionaal niveau, in samenspraak met 
het waterschap, provincie en andere gemeenten, aan het 
werk met deze problematiek. Water zo lang mogelijk 

Geen 
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hoogste prioriteit krijgen. Meer groen is dringend 
nodig in het centrum van Varsseveld. Inspreker 
raadt aan om geen bouwplannen zonder bomen te 
accepteren. 

vasthouden kan door onder andere de toevoeging van 
groen in de kernen, regenafvoeren te ontkoppelen van het 
riool en hittestress voorkomen. Ook bij nieuwe 
bouwpannen krijgt stimuleren van groen nadrukkelijk een 
rol vanuit deze visie. 

18. 63 Fijn dat je als inwoner een bijdrage kunt levert aan 
de energietransitie. De windmolens zijn okay, maar 
de grond voor de zonneweiden is zo kostbaar dat 
volgens inspreker andere doelen prioriteit hadden 
moeten hebben. Inspreker wenst dat er niet verder 
wordt uitgebreid.  

Zie Thema 4 nummer 5. Zie Thema 4 nummer 
5. 
 
 

19. 120 Hoe kan het dat een bomenlaan als kernkwaliteit 
wordt gezien, terwijl in 2014 een bomenlaan is 
verdwenen en, ondanks beloftes, niet terug is 
aangeplant? 

Dank voor uw reactie. Met deze visie kunnen we niet terug 
in de tijd. We kunnen alleen aangeven hoe de gemeente 
Oude IJsselstreek de komende jaren met groen en 
landschap wil omgaan. Daarbij richten we ons op drie 
pijlers: ‘behouden’ wat er is, ‘stimuleren’ van aanleg van 
landschap en groen bij partners en we gaan ‘als gemeente 
zelf aan de slag’.  

Geen 

20 148 Waardevol landschap wordt door boeren gemaakt 
en onderhouden. Volgens de inspreker willen 
natuurorganisaties alleen geld verdienen en 
verkwanselen zij de natuur en leefbaarheid.  

Dank voor uw opmerking. Het is juist dat agrariërs voor 
een groot deel het landschap hebben gemaakt en ook 
grote delen onderhouden. Het is de visie van gemeente 
Oude IJsselstreek om juist samen met alle partijen het 
landschap verder te ontwikkelen en dat we hier een 
gezamenlijke verantwoording voor hebben. 

Geen 

21. 184 De Achterhoek is juist uniek door de boeren. Dank voor uw reactie. Het is de visie van gemeente Oude 
IJsselstreek dat de verscheidenheid aan landschappen en 
landschapselementen en het diverse grondgebruik de 
Achterhoek uniek maken. De agrariërs hebben daarin 
zeker een belangrijke rol, maar zijn bijvoorbeeld ook 
afhankelijk van bodem en waterhuishouding waardoor het 
landschap wordt gevormd. Zie Bijlage II in de VLNGK. 

Geen 

22. 193 De aanplant van bomen langs het laatste stukje 
naar de rotonde Zelhemseweg is een kans voor nu.  

Dank voor uw reactie. Als gemeente gaan we de komende 
jaren inzetten op het planten van extra bomen. Deze 
suggestie wordt doorgegeven aan het team Wijken en 
Beheer. 

Geen 

23. 216 Boeren brengen meer diversiteit in het landschap en 
landbouwgewassen nemen meer CO2 op.  

Dank voor uw reactie. Het is de visie van gemeente Oude 
IJsselstreek dat de verscheidenheid aan landschappen en 

Geen 
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landschapselementen en het diverse grondgebruik de 
Achterhoek uniek maken. De agrariërs hebben daarin 
zeker een belangrijke rol maar zijn bijvoorbeeld ook 
afhankelijk van bodem en waterhuishouding waardoor het 
landschap wordt gevormd. Zie Bijlage II in de VLNGK. 

24. 224 Is er wel voldoende rekening gehouden met het 
huidige prachtige coulissenlandschap? De visie 
vermindert mogelijk het woongenot met uitzicht.  

Met de visie hebben we als doel het bestaande landschap 
met de daarin aanwezige landschapselementen juist 
zoveel mogelijk te behouden en waar mogelijk weer te 
ontwikkelen. Behouden van landschap kan door middel 
van een vergunningstelsel, nieuw ontwikkelen van 
landschap wil de gemeente juist samen met inwoners. 
Lees hierover meer in paragraaf 4.2 en paragraaf 4.3 in de 
VLNGK. 

Geen 

25. 224 Is er wel voldoende rekening gehouden met behoud 
van de eeuwenoude esgronden? Het landschap is 
gemaakt door landbouwers en de afwisseling van 
weilanden, akkerlanden, heggen en bosjes zijn van 
historische waarde. 

Dank voor uw reactie. Het is de visie van gemeente Oude 
IJsselstreek dat de verscheidenheid aan landschappen en 
landschapselementen en het diverse grondgebruik de 
Achterhoek uniek maken. De agrariërs hebben daarin 
zeker een belangrijke rol maar zijn bijvoorbeeld ook 
afhankelijk van bodem en waterhuishouding waardoor het 
landschap wordt gevormd. Zie Bijlage II in de VLNGK. 

Geen 

26. 231 Eerst moet er voor worden gezorgd dat de 
bestaande natuur/groen goed onderhouden wordt, 
voordat er gesproken kan worden over een heel 
nieuwe groenstrook. 

Dank voor uw aanvulling. Het onderhoud van bestaand 
groen en natuur is zeker van belang is. Voor het 
onderhoud van specifieke locaties waar u vragen over 
hebt, kunt u contact opnemen met de eigenaar. 
 
Met de VLNGK richten we ons juist op de drie pijlers 
‘behoud’ van bestaand groen en landschap, ‘stimuleren’ 
van aanleg ontwikkeling van landschap en groen bij 
partners en gaan we als gemeente ‘zelf aan de slag’. Dit 
alleen als ook het onderhoud is gewaarborgd. 

Geen 

27. 233 Inspreker wil dat dat er geen groen meer verdwijnt 
en de biodiversiteit van met name het agrarisch 
landschap verbetert. Daarom moeten alle 
landschapselementen in Omgevingsvisie worden 
opgenomen. 

In de visie willen we het bestaande landschap met de 
daarin aanwezige landschapselementen, maar ook het 
groen in de kernen juist zoveel mogelijk behouden en waar 
mogelijk weer ontwikkelen. Behouden kan door middel 
van een vergunningstelsel gekoppeld aan nu het 
Bestemmingsplan Buitengebied Oude IJsselstreek 2017 
en herzien in het Omgevingsplan, zie paragraaf 4.2 in de 

Geen 
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VLNGK. De gemeente wil samen met grondeigenaren aan 
de slag om het landschap te behouden en versterken. Er 
zijn veel voorbeelden waarbij agrarische bedrijfsvoering 
samen kan gaan met bijvoorbeeld de aanplant van 
vogelbosjes, houtwallen en/of houtsingels of 
akkerrandvegetatie. Zie ook paragraaf 4.2, paragraaf 4.3 
in de VLNGK. 

28. 233 Het gaat op p.8 over de kwaliteit van het landschap. 
Inspreker stelt voor om een andere definitie van 
basiskwaliteit te geven, waarin o.a. biodiversiteit en 
leefbaarheid beter worden gedefinieerd. Is het ook 
niet beter om te spreken over landschapsherstel en 
-vernieuwing? 

In de VLNGK wordt aangegeven dat we inzetten op 
behoud van de basiskwaliteit van het landschap. Voor een 
deel is dit al georganiseerd in het Bestemmingsplan 
Buitengebied Oude IJsselstreek 2017 door bijvoorbeeld de 
bestemming ‘bos’. Dit wordt herzien en onderdeel van het 
nieuw op te stellen Omgevingsplan. Hoe basiskwaliteit 
wordt gedefinieerd en welk kader voor 
vergunningverlening en compensatie daarbij hoort, vraagt 
een nadere uitwerking. Zie ook paragraaf 4.2 in de VLNGK 
en het uitvoeringsdeel. Aparte besluitvorming door de 
gemeenteraad over deze basiskwaliteit en het 
vergunningstelsel dat erbij hoort, is nodig. Dat 
biodiversiteit en leefbaarheid onderdeel is van dit te 
ontwikkelen kader is een goede aanvulling. In de visie 
gebruiken we de term ‘landschapsontwikkeling’ als 
eenduidige term. 

Geen 

29. 233 Bij de beschrijving van landschappen, met name 
kampenlandschap, wordt het ontstaan van nieuwe 
landgoederen genoemd. Het betreft omzetting 
landbouwgrond naar landgoederen voor private 
bewoning en -gebruik. Dit is een ontwikkeling, die 
wellicht in de toekomst meer navolging krijgt. 

Binnen het kampenlandschap zijn de afgelopen jaren 
inderdaad landgoederen ontwikkeld in combinatie met 
natuurontwikkeling en de versterking van het landschap. 
Dit op basis van provinciaal beleid.  

Geen 

30. 233 De beschrijving van de relatie of het verschil tussen 
een landschapsfonds en omgevingsfonds 
ontbreekt.  

Het landschapsfonds en het omgevingsfonds zijn twee 
verschillende zaken. Er bestaat geen relatie tussen het 
landschapsfonds en het omgevingsfonds. Het 
omgevingsfonds komt voort uit het ‘uitnodigingskader 
lokale duurzame energieopwekking’ en is gekoppeld aan 
duurzame energieopwekking en het plan van de 
initiatiefnemer. Zie ook paragraaf 3.5 en paragraaf 5.3 in 
de VLNGK. Het in te stellen landschapsfonds is een 

Termen 
landschapsfonds en 
omgevingsfonds 
verduidelijken in 
paragrafen 3.5, 5.3 
en 4.3 en 5.2 in de 
VLNGK. 
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gemeentelijk initiatief voor onderhoud en ontwikkeling van 
landschap wat voortvloeit uit deze visie. Zie ook paragraaf 
4.3 en paragraaf 5.2 in de VLNGK.  

31. 234 Energietransitie mag volgens de inspreker nooit op 
kostbare boerenakkers. 

Zie Thema 4 nummer 5. Zie Thema 4 nummer 
5. 

32. 235 Inspreker stelt voor dat in historische 
landschappen, landschapsmonumenten en 
gebieden met hoge archeologische waarde een 
‘nee, tenzij’ beleid wordt gevoerd.  

In de VLNGK wordt aangegeven dat we inzetten op 
behoud van de basiskwaliteit van het landschap. Voor een 
deel is dit al georganiseerd in het Bestemmingsplan 
Buitengebied Oude IJsselstreek 2017 door bijvoorbeeld de 
bestemming ‘bos’. Dit wordt herzien en onderdeel van het 
nieuw op te stellen Omgevingsplan. Hoe basiskwaliteit 
wordt gedefinieerd en welk kader voor 
vergunningverlening en compensatie daarbij hoort, vraagt 
een nadere uitwerking. Zie ook paragraaf 4.2 in de VLNGK 
en het uitvoeringsdeel. Aparte besluitvorming door de 
gemeenteraad over deze basiskwaliteit en het 
vergunningstelsel dat erbij hoort, is nodig.  

Geen 

33. 235 Inspreker stelt voor dat bij nieuwbouw en andere 
ruimtelijke ontwikkelingen versterking van het 
landschap, groen en biodiversiteit geborgd wordt 
(natuurinclusief bouwen). 

Dit is inderdaad een onderdeel van de visie en is 
uitgewerkt in hoofdstuk 6.6. Bij nieuwe ontwikkelingen 
krijgt stimuleren van groen en natuur inclusief bouwen een 
nadrukkelijke plek. 

Geen 

34. 235 Inspreker stelt voor grondeigenaren te stimuleren 
en te helpen om natuur en landschap te realiseren 
op hun terreinen. Daarmee zijn ze bondgenoten aan 
het bijdragen aan de doelen uit de visie.  

Dat is exact wat de visie beoogd. Behouden wat we 
hebben en in samenspraak nieuw ontwikkelen en beheren. 
Lees hier meer over in onder andere paragraaf 4.3 in de 
VLNGK.  

Geen 

35. 235 Inspreker streeft naar een bomenbeleid met meer 
uitdaging. Met alleen een veilig en kosten-efficiënt 
bomenbeleid worden de geformuleerde doelen niet 
gerealiseerd.  

Dank voor uw reactie. Dit wordt uitgewerkt in het 
bomenbeheerplan 

Geen 

36. 235 Inspreker wil benadrukken dat de lijsten met 
monumentale en waardevolle bomen worden 
geactualiseerd en gemonitord. Deze informatie is 
binnen de gemeente beschikbaar.  

Dank voor uw reactie. Dit wordt uitgewerkt in het 
bomenbeheerplan 

Geen 
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Thema 5: Communicatie 

 
Nummer Inspreker Samenvatting inspraakreactie Antwoord Aanpassing in visie 

1. 4, 7, 9, 12, 
15, 16, 17, 
25, 33, 37, 
45, 46, 59, 
62, 73, 74, 
75, 78, 79, 
80, 81, 84, 
85, 96, 98, 
101, 104, 
118, 140, 
141, 158, 
159, 160, 
162, 169, 
182, 204, 
219, 222, 
224, 225, 
227, 228, 
229, 231, 
235 

Insprekers stellen (dringend) voor om met de 
grondeigenaren in gesprek te gaan. Verzocht wordt 
om eerst in gesprek te gaan en te overleggen met 
alle ondernemers en grondeigenaren, niet enkelen, 
en dan pas een plan op te stellen. Betrek de 
agrariërs meer bij dit plan.  

Dank voor uw standpunt. In het participatieproces hebben 
we geprobeerd zoveel mogelijk mensen te bereiken om 
hun reactie te horen. Dat niet iedereen is bereikt en/of tijd 
voor heeft of wil maken is een gegeven. Met deze 
schriftelijke reactie kan men ook zijn of haar stem laten 
horen. 
 
Het participatieproces hebben we vorm gegeven door 
informatie op te halen bij een klankbordgroep, bestaande 
uit verschillende partijen actief in het buitengebied. 
Daarnaast heeft de gemeente drie avonden georganiseerd 
die goed bezocht zijn. Aan de hand van de input van die 
avonden is een eerste aanzet voor de visie gemaakt en 
deze is in een film beschikbaar gesteld aan iedere 
inwoner. Op basis van deze film kon een ieder de 
bijbehorende enquête invullen en aanvullende aan- en of 
opmerkingen maken. Hiervan is veel gebruik gemaakt. 
Vervolgens is de conceptvisie opgesteld en hierop was 
inspraak mogelijk, hetgeen u heeft gedaan. Op deze wijze 
is uw inbreng ook verwerkt. 
De VLNGK richt zich op het buitengebied en een aantal 
grote transities, zoals verstedelijking, energie, landbouw, 
natuur en klimaatadaptatie van de kernen. Deze visie 
focust op drie speerpunten ‘behouden’, ‘versterken’ en ‘de 
gemeente zelf aan de slag’ op het gebied van landschap, 
natuur en groen. De gemeente wil samen met 
grondeigenaren aan de slag om het landschap te 
behouden en versterken. Er zijn veel voorbeelden waarbij 
agrarische bedrijfsvoering samen kan gaan met 
bijvoorbeeld de aanplant van vogelbosjes, houtwallen 
en/of houtsingels of akkerrandvegetatie. Dit natuurlijk 
altijd op basis van vrijwilligheid.  
 

Geen 
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Daarnaast vinden we het belangrijk te benadrukken dat in 
de visie geen sprake is van veranderend beleid of het 
inleveren van gronden (zie ook Thema 1 nummer 1, 
nummer 7 en nummer 8) en de uitvoering is op basis van 
bereidheid en vrijwilligheid. 

2. 2, 3, 4, 5, 8, 
9, 10, 11, 
15, 18, 19, 
33, 35, 43, 
48, 59, 62, 
66, 73, 77, 
78, 93, 95, 
102, 105, 
106, 108, 
117, 132, 
134, 138, 
144, 145, 
149, 163, 
166, 168, 
169, 173, 
175, 177, 
182, 191, 
195, 197, 
199, 206, 
217, 219, 
222, 228, 
231, 235 

Insprekers zijn het niet eens met de manier waarop 
de gemeente met de boeren en bewoners omgaat 
en ze informeert. De visie is opgesteld zonder 
insprekers te raadplegen of met betrokkenen te 
communiceren. Het is onbegrijpelijk en een gemiste 
kans dat de ondernemers niet zijn geconsulteerd. 

Zie Thema 5 nummer 1. Zie Thema 5 nummer 
1. 

3. 4, 184, 224 Zijn de punten van landbouwers voldoende in het 
plan verwerkt? 

Zie Thema 5 nummer 1. Zie Thema 5 nummer 
1. 

4. 4, 8, 45 Landbouwers zijn eigenaar van de grond voor het 
grootste gedeelte. Dit is dan ook een groep 
inwoners waarmee rekening gehouden dient te 
worden en die betrokken moet worden bij de visie. 
Daarbij is overleggen hoe de grond het best ingezet 
kan worden belangrijk. De agrarische sector voelt 
zich niet gehoord en gezien. Het doel dat deze visie 
een inspiratiebron is, wordt zo niet gehaald.  

Zie Thema 5 nummer 1. Zie Thema 5 nummer 
1. 



40 

 

 

5. 5, 45, 114 Volgens de inspreker zijn online gesprekken niet de 
manier om een plan op te stellen. Beter was 
geweest wanneer samen met de landeigenaren 
gekeken was wat er mogelijk is. Samen is nog ver 
te zoeken op dit moment. 

De mening dat online gesprekken niet de beste manier zijn 
om te werken aan deze visie delen we. Wij hadden het ook 
liever anders gezien, maar het voeren van online 
gesprekken was de beste oplossing in verband met de 
toen geldende coronamaatregelen. Zie Thema 5 nummer 
1. 

Zie Thema 5 nummer 
1. 

 8, 10, 29, 
30, 31, 32, 
34, 41, 58, 
60 

Het is belangrijk dat de VLNGK correct is en breed 
gedragen wordt, omdat de VLNGK wordt 
opgenomen in de Toekomstvisie Oude IJsselstreek 
en Omgevingsvisie. Daar is nu geen sprake van. 

Zie Thema 5 nummer 1. Zie Thema 5 nummer 
1. 

6. 8, 10, 16, 
29, 30, 31, 
32, 34, 41, 
58, 60, 111 

Er zitten te veel mensen op beleidsplekken die te 
ver af staan van de werkelijkheid. Er is volgens de 
insprekers een gebrek aan kennis of inzicht in de 
landbouwsector in het gemeentehuis. 

Dank voor uw bijdrage. Door partijen met verschillende 
specialisten, ook vanuit de agrarische sector, in een breed 
samengestelde klankbordgroep samen te brengen, 
hebben we dit punt geprobeerd te ondervangen. Zie ook 
Thema 5 nummer 1. 

Geen 

7. 8, 10, 29, 
30, 31, 32, 
34, 41, 58, 
60 

Slechts één van de tien organisaties uit de 
klankbordwerkgroep maakt zich sterk voor de 
landbouw, waarbij niet alle betrokken landbouwers 
zijn aangesloten. Het niet van tevoren gehoord 
worden, wekt wantrouwen in het proces van 
besluitvorming op. Verzocht wordt om meer 
rekening te houden met de belangen van de 
landbouw en deze sector meer te betrekken bij de 
ontwikkeling van de VLNGK. 

Zie Thema 5 nummer 1. Zie Thema 5 nummer 
1. 

8. 9, 21, 27, 
33, 35, 43, 
60, 179, 
217, 222 

De insprekers verzoeken om de VLNGK te van tafel 
te halen of te herzien en daarbij de agrarische 
sector duidelijker mee te nemen en een beter 
toekomstperspectief te bieden. 

Op de raadscommissie van 14 oktober 2020 is 
afgesproken dat we eerst alle reacties inhoudelijk 
behandelen. Dat doen we met behulp van deze 
reactienota. De gewenste en voorgestelde aanpassingen 
zijn daardoor duidelijk. De ongewijzigde conceptvisie en 
de reactienota worden in januari besproken in de 
raadscommissie. Daarna kunnen de voorgestelde 
wijzigingen worden doorgevoerd in de VLNGK en wordt dit 
aangepaste document aangeboden aan de gemeenteraad 
voor besluitvorming. Vanuit deze reactienota zijn 
wijzigingen voorgesteld naar aanleiding van reactie van 
agrarische ondernemers.  

Geen 



41 

 

De VLNGK is geen visie voor de agrarische sector. Deze 
visie focust op drie speerpunten ‘behouden’, ‘versterken’ 
en ‘de gemeente zelf aan de slag’ op het gebied van 
landschap, natuur en groen. De landbouw heeft hierin 
zeker een belangrijke plaats, maar andere grote opgaven 
ook. 

9. 9 Er is al een uitvoeringsschema. Er is dus van een 
vrijblijvende visie geen sprake.  

Het doel van het uitvoeringshoofdstuk is om inzicht te 
geven in hoe deze visie handen en voeten krijgt. Het is niet 
slechts een visie, er wordt ook gewerkt aan de uitvoering 
daarvan. In dit uitvoeringshoofdstuk staan echter geen 
zaken die zonder vrijblijvendheid of zonder participatie 
met inwoners wordt opgepakt. Voor een groot deel van de 
acties is nadere besluitvorming nodig vanuit College van 
Burgemeester en Wethouders en/of de gemeenteraad van 
de gemeente Oude IJsselstreek. 

Geen 

10. 9, 77, 224, 
225, 227, 
228, 229 

Het is niet reëel dat de mogelijkheid om bezwaar te 
maken al afloopt op 12 oktober en dat daarna geen 
mogelijkheid meer is.  

Zie Thema 5 nummer 1. Zie Thema 5 nummer 
1. 

11. 11, 14, 22, 
36, 39, 40 

Gesteld wordt dat de visie tot stand is gekomen 
met behulp van allerlei organisaties. Van de wensen 
die LTO heeft aangereikt, is niets terug te vinden in 
de visie.  

Bedankt voor uw reactie. Dit is onderwerp van gesprek 
tussen het bestuur LTO Noord afdeling Oude IJsselstreek 
en gemeente Oude IJsselstreek. In het algemeen kunnen 
we aangeven dat deelname aan de klankbordgroep niet 
hoeft te betekenen dat iedere partij het 100% eens is met 
de inhoud van de uiteindelijk opgestelde visie. De visie 
kent complexe opgaven en dat betekent dat er complexe 
keuzes moeten worden gemaakt. De uiteindelijke visie 
wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Daarnaast is 
het te vroeg om deze uitspraak te kunnen doen. Het 
participatieproces is nog niet afgerond. Deze reactienota 
geeft aanpassingen op de inhoud van de VLNGK.  

Geen 
 
 

12. 15, 16, 17, 
23, 35, 95, 
96, 141, 
168, 196, 
201 

De visie is te begrijpen, maar de manier waarop 
moet anders. Agrariërs staan open voor een hoop 
ideeën en willen samenwerken wanneer er 
duidelijke afspraken gemaakt kunnen worden. 
Dialoog is essentieel.  

Zie Thema 5 nummer 1. Tijdens de verschillende avonden 
hebben we met meerdere agrariërs gesproken en hierbij is 
juist het beeld ontstaan dat de agrariërs openstaan voor 
ideeën en zich ook hard maken voor behoud en 
ontwikkeling van landschap. Dit blijkt ook uit de subsidie 
Regeling Landschap en Biodiversiteit waar verschillende 
verzoeken voor worden gedaan. De gemeente wil juist 

Geen 
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mogelijkheden en alternatieve bieden en deze samen 
oppakken. Zie ook in de paragraaf 4.5 en paragraaf 5.2 in 
de VLNGK.  

13. 16 Agrariërs zijn mensen die hard werken en zorgen 
voor eerlijk, betrouwbaar en veilig voedsel. 
Agrariërs komen de laatste tijd op voor hun rechten 
en hebben te lang gehoor gegeven aan regeltjes en 
wetten. De meeste agrariërs hebben nog een 
externe baan en men kan niet verwachten dat ze 
ook ’s avonds nog tijd vrij kunnen maken om mee te 
praten over een visie. Inspreker wil niet terughoren 
dat ze destijds hadden kunnen meedenken.  
 
 

Dank voor uw standpunt. In het participatieproces hebben 
we geprobeerd zoveel mogelijk mensen te bereiken om 
hun reactie te horen. Dat niet iedereen is bereikt en/of tijd 
voor heeft of wil maken is een gegeven. Met deze 
schriftelijke reactie kan men ook zijn of haar stem laten 
horen. 
 
Het participatieproces hebben we vorm gegeven door 
informatie op te halen bij een klankbordgroep, bestaande 
uit verschillende partijen actief in het buitengebied. 
Daarnaast heeft de gemeente drie avonden georganiseerd 
die goed bezocht zijn. Aan de hand van de input van die 
avonden is een eerste aanzet voor de visie gemaakt en 
deze is in een film beschikbaar gesteld aan iedere 
inwoner. Op basis van deze film kon een ieder de 
bijbehorende enquête invullen en aanvullende aan- en of 
opmerkingen maken. Hiervan is veel gebruik gemaakt. 
Vervolgens is de conceptvisie opgesteld en hierop was 
inspraak mogelijk, hetgeen u heeft gedaan. Op deze wijze 
is uw inbreng ook verwerkt. 

Geen 

14. 19 Het gaat bij de naam van het plan al mis. Samen 
denken en doen betekent volgens inspreker dat alle 
betrokkenen in kennis worden gesteld. Dit is niet 
gebeurd, inspreker hoorde van dit plan via van een 
buurman. 

Zie Thema 5 nummer 1. 
 

Zie Thema 5 nummer 
1. 
 

15. 27 Inspreker is overvallen door de plannen. Op de 
voorlichtingsbijeenkomst werd niets over de 
plannen op andermans gronden gezegd.  

In de visie worden geen plannen gemaakt voor gronden 
van anderen. Wel is het zo dat we grondeigenaren graag 
willen stimuleren om landschap te ontwikkelen maar altijd 
op basis van vrijwilligheid. Voor meer uitleg over de GO 
kunt u de informatie lezen onder Thema 1 nummer 1. 

Geen 

16. 39 LTO ergert zich aan het gebruik van hun logo op de 
visie, omdat met hun inbreng niets is gedaan.  

Het logo van LTO is gebruikt in Bijlage I bij de partijen die 
deelname hebben gehad in de klankbordgroep. Zie Thema 
5 nummer 10.  

Het logo wordt uit 
Bijlage I gehaald. 
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17. 40, 39, 235 Inspreker constateert 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 derde bijeenkomst een kant 
en klare, geprinte landschapsvisie voorgeschoteld 
werd. Die avond was er voor vragen en inbreng 
geen ruimte. 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. Inspreker vraagt alsnog tijd en ruimte 
om in dit plan te participeren. 

De leden van de klankbordgroep hebben bij de eerste 
bijeenkomst een stappenplan van het proces ontvangen 
met daarbij wanneer hun input werd gevraagd. Door de 
coronapandemie zijn daar enkele wijzigingen op geweest. 
Daar is de klankbordgroep over geïnformeerd. Zo zouden 
we ook eerder al informatie ophalen bij de raad. Dat is niet 
doorgegaan. Om die reden is ervoor gekozen om tegelijk 
in het stadium van de conceptvisie informatie op te halen 
van klankbordgroep, inwoners en raadscommissie.  
 
Deelname aan de klankbordgroep hoeft niet te betekenen 
dat iedere partij het 100% eens is met de inhoud van de 
uiteindelijk opgestelde visie. De visie kent complexe 
opgaven en dat betekent dat er complexe keuzes moeten 
worden gemaakt. Het participatieproces is ook nog niet 
afgerond. Deze reactienota geeft aanpassingen op de 
inhoud van de VLNGK. Aan de hand van de schriftelijke 
reacties is uw inbreng ook verwerkt. Zie ook Thema 5 
nummer 1. 

Geen 

18. 44 Het lijkt vrij voorbarig om al in september te 
schrijven dat het concept in oktober is besproken 
en in januari is vastgesteld. Het suggereert dat dit al 
gebeurd is. Dit is onwetmatig, ontoelaatbaar en 
onmogelijk.  

De visie wordt geschreven alsof deze al is vastgesteld. Op 
die manier wordt de visie straks gelezen en na vaststelling 
worden er geen aanpassingen meer gedaan. Om die reden 
is deze tekst zo opgesteld. 

Geen 

19. 48, 145 Inspreker wenst dat in het vervolg het traject open 
en eerlijk gaat en dat betrokkenen worden 
geïnformeerd. 

Zie Thema 5 nummer 1. Zie Thema 5 nummer 
1. 

20. 61, 102, 
104, 176, 
235, 236 

Het is een vereiste om medewerking van de boeren 
te krijgen en te houden. De visie moet samen met 
de grondeigenaren worden opgesteld. Zij zijn de 
eerstverantwoordelijken. Wees creatief en zoek 
samen naar oplossingen die draagvlak hebben en 
voldoende vergoedingen bieden. Een gedragen visie 
zorgt voor verbondenheid, begrip, acceptatie, 
enthousiasme en waardering. Inzien van waarde 
zorgt er voor dat burgers eerder bereid zij bij te 
dragen. 

Dank voor uw reactie. Door middel van een uitgebreide 
participatie hebben we zoveel mogelijk mensen proberen 
te spreken. Zie ook Thema 5 nummer 1.  
De gemeente wil samen met grondeigenaren aan de slag 
om het landschap te behouden en versterken. Er zijn veel 
voorbeelden waarbij agrarische bedrijfsvoering samen kan 
gaan met bijvoorbeeld de aanplant van vogelbosjes, 
houtwallen en/of houtsingels of akkerrandvegetatie. Dit 
natuurlijk altijd op basis van vrijwilligheid. 

Geen 



44 

 

21. 68, 177 Met deze visie wordt de grootste eigenaar van het 
buitengebied buitenspel wordt gezet. Er moet ook 
ruimte zijn om te ondernemen en niet alleen voor de 
recreatie van de Randstedeling.  

De VLNGK is geen visie voor de agrarische sector. In de 
visie is een aantal grote transities, zoals verstedelijking, 
energie, landbouw, natuur en klimaatadaptatie van de 
kernen, uiteengezet die in heel Nederland spelen en effect 
hebben op het buitengebied. Deze transities spelen ook in 
Oude IJsselstreek. Deze complexe opgaven vragen om 
een visie op het landschap, natuur en groene kernen met 
daarin complexe keuzes. Deze visie focust op drie 
speerpunten ‘behouden’, ‘versterken’ en ‘de gemeente zelf 
aan de slag’ op het gebied van landschap, natuur en 
groen. De landbouw heeft hierin zeker een belangrijke 
plaats, maar andere grote opgaven ook. Grondeigenaren 
worden dan ook niet buitenspel gezet. Er worden juist 
alternatieven, financiële middelen en mogelijkheden 
aangereikt waarover een grondeigenaar zelf beslist of hij 
of zij deze wenst te gebruiken.  

Geen 

22. 233 Er moet worden geïnvesteerd in een goede 
communicatiestrategie, waarbij politiek, boeren-
ondernemers en inwoners zich nog meer bewust 
moeten worden van de (im)materiële waarde van 
ons landschap.  

Dat is waar deze visie ook naar streeft, zie ook paragraaf 
4.3 van de VLNGK. 

Geen 

23. 235 De communicatie over burgerparticipatie verdient 
extra aandacht. 

Zie Thema 5 nummer 1. Zie Thema 5 nummer 
1. 
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Thema 6: Opbouw en lay-out van de VLNGK 
 

Nummer Inspreker Samenvatting inspraakreactie Antwoord Aanpassing in visie 

1. 5, 24, 39 Het rapport rammelt van alle kanten. De legenda is 
niet overal juist en soms ook niet te lezen. Waar het 
om draait is niet duidelijk. 

Dank voor uw reactie. De visiekaart wordt op basis van 
deze reactie aangepast. De onjuistheden en 
onduidelijkheden in de legenda nemen we daarin mee.  

Legenda visiekaart 
aanpassen. 

2. 7 Inspreker wil een visie voor minimaal 25 jaar. De VLNGK heeft bewust geen einddatum. De reden 
hiervoor is dat een visie op landschap, natuur en groen 
een zaak is van de lange termijn. Om wel inzicht te geven 
in de acties die worden genomen om de visie te realiseren, 
is voor het uitvoeringsdeel een planning voor de komende 
tien jaar opgenomen. 

Geen 

3. 9 Het toegevoegde uitvoeringsdeel B (hoofdstuk 7) 
moet uit de visie. Dit is volgens de inspreker een 
soort beleidsnota en hierover moet apart bezwaar 
kunnen worden gemaakt. 

Het uitvoeringsdeel is een beknopte weergave van de 
uitvoeringstaken die in de eerdere paragrafen van 
hoofdstuk 4, hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6 zijn benoemd. 
Het uitvoeringsdeel is daardoor onderdeel van de visie. 
Bezwaar kan alleen worden gemaakt tegen een besluit 
wat een direct rechtsgevolg heeft. Tegen een visie kan 
geen bezwaar worden gemaakt.  

Geen 

4. 24 Inspreker vindt dat het rapport feitelijk onderbouwd 
moet worden in plaats van op emotie en aannames, 
zoals nu het geval is.  

De visie is geen wetenschappelijk onderbouwde studie. In 
de visie is een aantal grote transities uiteengezet die in 
heel Nederland spelen en effect hebben op het 
buitengebied, ook in Oude IJsselstreek. Deze complexe 
opgaven vragen om een visie. De komende jaren gaat 
blijken in hoeverre dit effect heeft gehad.  

Redactie paragrafen 
2.4, 3.4, 3.7 en 5.2 in 
de VLNGK. 

5. 37, 233 Zijn de kaarten wel volledig en up-to-date? Op een 
kaart is nog een houtsingel ingetekend die al meer 
dan twintig jaar niet meer bestaat. Dit dient 
aangepast te worden. 

In bijlage III is een kaart opgenomen van een 
inventarisatie van een aantal jaren geleden. Deze kaart 
omvat groenelementen in de gemeente. Deze kaart moet 
worden geactualiseerd. Dit wordt beschreven in paragraaf 
4.2 van de VLNGK en is opgenomen in het uitvoeringsdeel 
van de visie. 

Visiekaart 
verduidelijken. 

6. 39 Inspreker vindt de visie bijna filosofisch. Een alinea 
als ‘Misschien moeten we toe naar een situatie 
waarin we de boer niet alleen zien als producent 
van voedsel, maar als een heel belangrijke 

Dank voor uw inbreng. Zie Thema 2 nummer 1. Zie Thema 2 nummer 
1. 
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leverancier van meerdere maatschappelijke 
diensten’ zou niet in de visie geplaatst moeten 
worden.  

7. 40 De inspreker vindt enkele zinnen in het concept 
tendentieus en ver van de waarheid. Deze insteek is 
ook gebruikt bij de totstandkoming van die visie 
zegt inspreker.  

Dank voor uw reactie.  
 
 

Redactie op 
paragrafen 2.4, 3.4, 
3.7 en 5.2.  

8. 53, 233 De geel gestippelde energiezones zijn niet duidelijk 
op de kaart. 

Dat is juist. Deze zijn inderdaad slecht zichtbaar op de 
kaart. De kaart wordt aangepast. 

Kaart aanpassen ten 
aanzien van de 
energiezones. 

9. 53 In de visie wordt vaak verwezen naar ‘misschien’ en 
‘zou kansrijk zijn’. Een concretere stellingname is 
beter. 

De visie is geen wetenschappelijk onderbouwde studie. In 
de visie is een aantal grote transities uiteengezet die in 
heel Nederland spelen en effect hebben op het 
buitengebied, ook in Oude IJsselstreek. Deze complexe 
opgaven vragen om een visie. Deze visie focust op drie 
speerpunten ‘behouden’, ‘versterken’ en ‘de gemeente zelf 
aan de slag’ op het gebied van landschap, natuur en 
groen. De komende jaren gaat blijken in hoeverre dit 
succesvol is. Een concrete stellingname past hier niet bij. 

Geen 

10. 54 Inspreker is blij dat veel dingen waar hij voor pleit 
terug te vinden zijn in de visie. Het stuk is goed 
opgebouwd, leesbaar en spreekt ambitie uit. De 
vraag is komt er ook voldoende budget om dit waar 
te maken? 

Dank voor uw reactie. De uitvoering van de visie hangt 
inderdaad samen met het budget wat beschikbaar wordt 
gesteld. Veel hangt ook samen met subsidiestromen en 
het instellen van een landschapsfonds. Met het 
uitvoeringsdeel kunnen we inzichtelijk maken waar budget 
voor wordt gebruikt en kunnen we aan de hand daarvan 
plannen welke zaken wanneer worden opgepakt. 

Geen 

11. 59 Advies van de inspreker is om eerst te focussen op 
de kernen leefbaar te houden en daar te zorgen 
voor beter groenbeheer. Het buitengebied wordt al 
prima beheerd door mensen met een duidelijk 
beeld. Zij zullen de natuur niet uit het oog verliezen. 

Dank voor uw reactie. De visie gaat in op zowel de kernen 
als het buitengebied. Groenbeheer binnen de kernen, maar 
ook de aanplant van extra bomen, dan wel het omvormen 
van groenvakken zijn belangrijke onderwerpen.  

Geen 

12. 61 Complimenten omdat er heel weinig taalfouten in 
het stuk staan. Toch drie fouten in de voorlaatste 
zin in de eerste kolom op blz. 45. De stijl kan soms 
wel wat begrijpelijker. 

Dank voor uw reactie. Wij controleren de teksten en 
corrigeren de spelfouten. 

Tekst doorlopen en 
spelfouten corrigeren 
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13. 61 De kern van Sinderen is volgens inspreker zeker niet 
omgeven door genoemde bossen, integendeel: die 
liggen ver van de kern. Verder mist de inspreker de 
Kapelweg bij de hoofdroutes. 

De kern wordt omgeven door natuurgebieden Wissink en 
Idink-Nibbelinkbos. De Kapelweg betreft inderdaad geen 
hoofdroute in voorliggende visie. 

Geen 

14. 61 Op blz. 47 wordt in de tekst het gebied tussen 
Sinderen en Varsseveld specifiek genoemd 
“…..waar gestopt wordt met agrarische 
bedrijvigheid”. Dit vindt de inspreker te gericht 
gekoppeld aan dit gebied. Boeren zouden dit bij 
oppervlakkige lezing kunnen opvatten als zou men 
daar geen boer mogen blijven. 

Stoppen met agrarische bedrijvigheid lijkt vaker voor te 
komen in het kampenlandschap dan in gebieden met een 
ander landschapstype. Om die reden is de verwachting 
dat de komende jaren in het kampenlandschap meerdere 
agrariërs zullen stoppen. De tekst in de VLNGK gaat over 
eswonen, een alternatief voor grondgebruik voor 
stoppende agrariërs. Uiteraard is het aan de eigenaar zelf 
of hij hier gebruik van wil maken.  

Redactie en 
bronvermelding 
paragraaf 5.4 in de 
VLNGK.  

15. 61 Inspreker vindt het rapport breedsprakig en niet erg 
overzichtelijk. Bij het digitaal lezen, kun je niet snel 
even terugbladeren. De inspreker geeft een aantal 
tips voor het verbeteren van de leesbaarheid, zoals 
het weglaten van de vele herhalingen en het 
noemen van de bladzijde bij verwijzingen. 
Daarnaast geeft inspreker nog aan hoe pagina’s 
kunnen worden bespaard voor een papieren verse 
van de visie, zoals tekst en plaatjes weglaten en de 
indeling van pagina’s aan het begin van elk 
hoofdstuk op een andere manier indelen.  

Dank voor uw reactie. De visie bestaat twee delen, het 
visiedeel en uitvoeringsdeel. In het visiedeel behandelt 
hoofdstuk 4 het algemene beleid, hoofdstuk 5 het beleid 
op het buitengebied en hoofdstuk 6 op de kernen. Per 
beleidsthema is gekozen voor een aparte paragraaf die 
afsluit met uitvoeringsaspecten. Deze 
uitvoeringsaspecten zijn opgenomen in het 
uitvoeringsdeel. 
 
De visie heeft naast een inhoudelijk doel ook een 
uitnodigend doel. De visie is bedoeld om aan te sporen en 
te enthousiasmeren. Daarom zitten er veel voorbeelden en 
beelden in.  

Kritisch doornemen 
van teksten op 
herhalingen en 
breedsprakige tekst. 

16. 233 Inspreker vindt dat er veel herhaling in de visie zit. 
Er is ook te weinig visie in de zin van wat en hoe 
willen we bereiken. Er is te weinig ambitie in de 
uitvoering.  

Dank voor uw reactie. In de visie is een aantal grote 
transities uiteengezet die in heel Nederland spelen en 
effect hebben op het buitengebied. Deze transities spelen 
ook in Oude IJsselstreek. Deze complexe opgaven vragen 
om een visie op het landschap, natuur en groene kernen 
met daarin complexe keuzes. Deze visie focust op drie 
speerpunten ‘behouden’, ‘versterken’ en ‘de gemeente zelf 
aan de slag’ op het gebied van landschap, natuur en 
groen. Het behouden wordt opgepakt door in het op te 
stellen Omgevinsgplan de basiskwaliteit te bestemmen en 
hier een vergunningsstelstel aan te koppelen. Als 
gemeente gaan we aan de slag met boombeheer, extra 

Geen 
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aanplant en ecologisch bermbeheer. Daarnaast gaat de 
gemeente aan de slag met het enthousiasmeren van 
inwoners en grondeigenaren om landschap te versterken. 

17. 233 Het compensatiemechanisme wordt niet genoemd 
in de visie. Principe in beleid en uitvoering zou 
moeten zijn, dat ingrepen ten nadele van de 
basiskwaliteit moeten worden gecompenseerd, 
daarom is definitie van basiskwaliteit belangrijk. 

In de VLNGK wordt aangegeven dat we inzetten op 
behoud van de basiskwaliteit van het landschap. Voor een 
deel is dit al georganiseerd in het Bestemmingsplan 
Buitengebied Oude IJsselstreek 2017 door bijvoorbeeld de 
bestemming ‘bos’. Dit wordt herzien en onderdeel van het 
nieuw op te stellen Omgevingsplan. Hoe basiskwaliteit 
wordt gedefinieerd en welk kader voor 
vergunningverlening en compensatie daarbij hoort, vraagt 
een nadere uitwerking. Zie ook paragraaf 4.2 in de VLNGK 
en het uitvoeringsdeel. Aparte besluitvorming door de 
gemeenteraad over deze basiskwaliteit en het 
vergunningstelsel dat erbij hoort, is nodig.  

Geen 

18. 234 De lat ligt veel te hoog ligt en daardoor zal het niet 
slagen, maar alleen maar achteruit gaan.  

Dank voor uw reactie. Wij zijn van mening dat met deze 
visie er een heldere opgave ligt. Hier gaan we de komende 
jaren gestructureerd aan werken. 

Geen 

19. 235 Er mist een landschapswaardenkaart zodat 
iedereen weet waar de waardevolle 
landschapselementen zijn gelegen. Met deze 
waardenkaart maakt de gemeente dan duidelijk 
welke kwaliteit behouden en versterkt moet 
worden. Bij het verwijderen van een element moet 
dan een vergunning worden aangevraagd.  

In de VLNGK wordt aangegeven dat we inzetten op 
behoud van de basiskwaliteit van het landschap. Voor een 
deel is dit al georganiseerd in het Bestemmingsplan 
Buitengebied Oude IJsselstreek 2017 door bijvoorbeeld de 
bestemming ‘bos’. Dit wordt herzien en onderdeel van het 
nieuw op te stellen Omgevingsplan. Hoe basiskwaliteit 
wordt gedefinieerd en welk kader voor 
vergunningverlening en compensatie daarbij hoort, vraagt 
een nadere uitwerking. Zie ook paragraaf 4.2 in de VLNGK 
en het uitvoeringsdeel. Aparte besluitvorming door de 
gemeenteraad over deze basiskwaliteit en het 
vergunningstelsel dat erbij hoort, is nodig. Een 
landschapswaardenkaart geeft inzicht voor de 
communicatie, maar biedt geen juridisch kader. Vanuit de 
gemeente zijn alleen de bestemmingsplannen juridisch 
bindend. Dat is ook de reden waarom we streven naar het 
vastleggen van de basiskwaliteit met vergunningenstelsel 
in het Omgevingsplan. Het Omgevingsplan is, vanaf 2022 

Geen 
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de opvolger van het bestemmingsplan. Dit geldt voor heel 
Nederland en is uitvoering van de Omgevingswet.  

20. 236 De inspreker vindt dat de formulering van de taken 
op pagina 75 wel wat concreter had gekund.  

De komende tien jaar bouwen we aan de hand van het 
uitvoeringsdeel aan de verwezenlijking van de visie.  
De visie kan alleen gerealiseerd worden als er ook 
budgetten zijn. In het uitvoeringsdeel zijn de kosten per 
onderdeel globaal bepaald. Niet alles kan tegelijk en 
daarom kan het uitvoeringsdeel jaarlijks geactualiseerd 
worden. Om die reden is de tekst in het uitvoeringsdeel 
passiever geschreven. 

Geen 
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Thema 7: Overig 
 

Nummer Inspreker Samenvatting inspraakreactie Antwoord Aanpassing in visie 

1. 1, 6, 76, 83, 
86, 88, 90, 
91, 93, 105, 
109, 110, 
129, 130, 
137, 150, 
155, 156, 
161, 170, 
171, 194, 
208, 212, 
221 

Inspreker dient bezwaar in tegen concept VLNGK. Dank voor uw reactie. Zonder concrete duiding kunnen we 
geen aanpassing aan de visie doen. 

Geen 

2. 5, 13, 16, 
20, 26, 37, 
49, 66, 201, 
226 

De gemeente wordt aansprakelijk gesteld voor 
eventuele (plan)schade. Insprekers vragen zich ook 
af of er wel sprake is van een schadevergoeding. 
 

Planschade is niet aan de orde bij een visie, omdat een 
visie geen direct rechtsgevolg heeft. Deze visie is niet 
beperkend. Van planschade kan alleen sprake zijn bij 
bestemmingsplanwijzigingen. 

Geen 

3. 7, 12 De gemeente neemt het plan van de Provincie over. 
Dit is echter een ander plan volgens de inspreker. In 
dat plan wordt de waarde van de grond wel 
behouden terwijl de gemeente letterlijk zegt het 
agrarische areaal om te willen zetten in natuur. 

Zie Thema 1 nummer 1, nummer 7 en nummer 8. Zie Thema 1 nummer 
1, nummer 7 en 
nummer 8. 

4. 234 Wie gaat dit onderhouden en wat het gaat kosten? 
In de visie staat nergens wat de plannen kosten. 
Hoe kun je een plan maken zonder te weten wat de 
kosten zijn? Zal de gemeente de burgers de 
komende jaren meer moeten laten betalen om deze 
ambitie uit te voeren? 

De visie kan alleen gerealiseerd worden als er ook 
budgetten zijn. In het uitvoeringsdeel zijn de kosten per 
onderdeel globaal bepaald. Het uitvoeringsdeel kan 
jaarlijks geactualiseerd worden aan de hand van het 
toekennen van budgetten bij de behandeling van de 
begroting. 
 

Geen 

5. 39 De wethouder bleef herhalen dat de plannen al heel 
lang vastliggen. Dat is een versimpeling die geen 
recht doet aan de werkelijkheid.  

Zie Thema 1 nummer 1. Zie Thema 1 nummer 
1. 

6. 23, 38, 39 Inspreker heeft forse bedenkingen bij de VLNGK. 
Het is onduidelijk of de visie ook onderdeel 

De VLNGK vormt input voor de omgevingsvisie voor wat 
betreft het onderwerp groen en landschap. Met de 

Geen 
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uitmaakt van de omgevingsvisie. Er is 
onduidelijkheid over het verband tussen de VLNGK 
en de omgevingsvisie. De ‘salami-techniek’ die 
wordt gebruikt om van stukjes naar een vastgesteld 
Omgevingsplan te komen past niet bij de open 
samenwerking tussen gemeente en de 
landbouwsector. In een gesprek werd aangegeven 
dat het buitengebied in een aparte visie behandeld 
zou worden. Het eerst behandelen van de VLNGK is 
de verkeerde volgorde.  

vaststelling van deze visie gaan geen nieuwe regels van 
kracht. In Hoofdstuk 7 van de VLNGK staat beschreven 
hoe gewerkt wordt aan de realisatie van deze visie. 
 
In de VLNGK wordt aangegeven dat we inzetten op 
behoud van de basiskwaliteit van het landschap. Voor een 
deel is dit al georganiseerd in het Bestemmingsplan 
Buitengebied Oude IJsselstreek 2017 door bijvoorbeeld de 
bestemming ‘bos’. Dit wordt herzien en onderdeel van het 
nieuw op te stellen Omgevingsplan. Hoe basiskwaliteit 
wordt gedefinieerd en welk kader voor 
vergunningverlening en compensatie daarbij hoort, vraagt 
een nadere uitwerking. Zie ook paragraaf 4.2 in de VLNGK 
en het uitvoeringsdeel. Aparte besluitvorming door de 
gemeenteraad over deze basiskwaliteit en het 
vergunningstelsel dat erbij hoort, is nodig.  

7. 42 Volgens de inspreker is een goede infrastructuur 
belangrijk, maar kan het ook averechts werken. Men 
kan ook hier wonen en via de goede infrastructuur 
veel verderop werken. Dat is niet prettig voor de 
mensen die hier willen werken en wonen. Het drijft 
de huizenprijzen op en het heeft invloed op de 
leefbaarheid. 

Dank voor uw reactie. De visie betreft een visie op 
landschap, natuur en groene kernen en gaat niet in op 
infrastructuur. Wel streven we naar meer groene 
begeleiding van infrastructuur. Hierover kunt u meer lezen 
in de visie paragraaf 5.6 in de VLNGK. De visie gaat niet in 
op mensen die hier wonen en elders werken. 

Geen 

8. 42 Aantrekkelijk maken voor toerisme is leuk, maar 
inspreker vraagt zich af hoeveel toerisme de 
gemeente kan hebben. Veel toerisme draagt niet bij 
aan leefbaarheid. 

Dank voor uw reactie.  Geen 

9. 44, 195 Er rest de insprekers niets anders dan dit juridisch 
aan te vechten wanneer deze visie wordt 
aangenomen. 

Bezwaar kan alleen worden gemaakt tegen een besluit 
wat een direct rechtsgevolg heeft. Bezwaar of beroep 
tegen een visie is niet mogelijk.  
Het gebruik maken van de mogelijkheden om bijvoorbeeld 
landschap te ontwikkelen, die in deze visie worden 
genoemd, is op basis van vrijwilligheid en eigen 
bereidheid. Zie ook Thema 1 nummer 1. 

Geen 

10. 46 Om de klimaatdoelstelling te bevorderen, door 
bomen te planten, zal er rekening gehouden moeten 
worden met de waterstand rondom het Idinkbos. 

Dank voor uw reactie. De visie gaat niet expliciet in op de 
toenemende verdroging. De reden daarvoor is dat dit een 
grote opgave is die het grondgebied van de gemeente 

Geen 
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Volgens de inspreker is grondwater in geen sloot te 
vinden. 

overstijgt. De visie gaat in op het landschap en het groen 
in de kernen. Dat neemt niet weg dat droogte een groot 
probleem is. De gemeente gaat op regionaal niveau, in 
samenspraak met het waterschap, provincie en 
gemeenten, aan het werk met deze problematiek. 

11. 
 

52 Volgens de inspreker is het een goed idee om 
betaalbare tiny houses te bouwen in de vorm van 
een park voor starters. Dit zou ook mooi zijn voor 
ouderen om zo samen met jongeren te wonen. Het 
zorgt voor een betere samenleving en prachtig 
groen. 

Dank voor uw reactie. De VLNGK gaat echter niet in op 
woningbouwontwikkelingen (tiny houses).  
 

Geen 

12. 53 Voor het rooien van een houtwal is een vergunning 
nodig. Zijn alle houtwallen dan aangewezen, op 
kaart gezet en beschikbaar? Inspreker maakt zich 
zorgen omdat voordat je het weet een 
(overgebleven gedeelte van een) houtwal is gerooid 
omdat de eigenaren niet weten dat het een houtwal 
betreft. 

Een aantal jaar geleden zijn alle groenelementen in de 
gemeente in beeld gebracht. Deze inventarisatie moet 
geactualiseerd worden. Vervolgens zal moeten worden 
bepaald welke elementen beschermd moeten worden en 
welke een minder belangrijke rol spelen. Op dit moment is 
in het bestemmingsplan Buitengebied Oude IJsselstreek 
2017 en de bomenverordening van toepassing. Daarin is 
na te lezen of het rooien van een houtwal mag. 

Geen 

13. 53 Inspreker is het eens met groene gevels, maar 
benadrukt goedkopere en duurzame klimplanten. 
Leifruitbomen kunnen ook een hele gevel bedekken. 

Dank voor uw reactie. We nemen dit op de in de visie.  Toevoegen aan de 
tekst in paragraaf 6.6 
in de VLNGK. 

14. 53 Het is volgens inspreker op dit moment onmogelijk 
om aan de zuidkant van Westendorp een mooi 
rondje te wandelen terwijl er goede en 
aantrekkelijke mogelijkheden zijn. Inspreker heeft 
twee routes getekend die een echte verbetering 
zouden zijn.  

Dank voor uw suggestie. Dergelijke initiatieven werken we 
graag samen met u uit. Voor uw specifieke vraag kunt u 
contact opnemen met de gemeentelijke gebiedsmakelaar 
die kan u op weg helpen met uw initiatief. 

Geen 

15. 53 Inspreker vindt de aankleding van de A18 
genadeloos kaal. Een aanplant van een stevige 
houtwal zou ook het geluidsoverlast van de 
snelweg verminderen. De berm langs de snelweg 
geeft al voldoende ruimte om dat te realiseren. 

Dank voor uw reactie. Rijkswegen en het beheer van 
rijkswegen vallen onder de verantwoordelijkheid van het 
Rijk. Daar hebben wij als gemeente geen invloed op.  

Geen 

16. 54 Inspreker mist VALA als organisatie voor beheer 
van landschap. De VAL wordt wel genoemd, maar 
die zou inspreker als uitvoerder noemen in opdracht 
van VALA. 

Dat is juist. Dit wordt aangepast. Binnen Oude 
IJsselstreek is het zo dat de VAL Oude IJssel meer 
bekendheid heeft, omdat dit de uitvoeringsorganisatie is.  

Aanpassen: VAL als 
uitvoerder in 
opdracht van VALA.  
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17. 59 De gemeente heeft in de ogen van de inspreker 
geen moeite gedaan om de komst van de 
biogasinstallatie tegen te houden. Daardoor zal het 
gebied wat gekenmerkt wordt in uw tekeningen als 
“groengebied waardevol groen” en “particulier 
initiatief kernen, uitloopgebied voor groene 
initiatieven” nimmer aan deze status kunnen 
voldoen. De biogasinstallatie stoot immers zoveel 
stikstof uit, dat er van groengebied, dan wel 
uitloopgebied nimmer sprake zal zijn in de praktijk.  

Dank voor uw reactie. Wij denken dat ondanks de 
aanwezigheid van de biosgasinstallatie er voldoende 
ruimte is voor groene initiatieven.  
 
 

Geen 

18. 59 Volgens de inspreker blijkt uit de praktijk dat je 
herten en reeën vaker ziet weiden op grasgebieden 
die door de boer worden beheerd, dan weiden die 
niet meer beheerd worden, lees natuur. Daarnaast 
zijn er nog nooit zoveel reeën, herten, vossen, 
marters etc. gesignaleerd als de laatste jaren. Het 
door de mens mengen in hoe de natuur eruit zal 
moeten zien, dient dus niet, zoals vermeld in het 
concept VLNGK, op een dergelijke schaal plaats te 
vinden. 

Dank voor uw reactie. De VLNGK zet in het op het 
versterken van landschap en groen. Op welke schaal dit 
plaatsvindt, is afhankelijk van de bereidheid en 
vrijwilligheid van grondeigenaren. 

Geen 

19. 59 Er wordt volgens de inspreker al jaren gesproken 
om de ecologische zone rondom de Boven Slinge te 
versterken. Er is nooit gesproken met de 
belanghebbenden. Jammer, want de bewoners 
weten precies te vertellen wat de winst kan zijn, of 
wat de punten van aandacht kunnen zijn. 

Het is een wens van de gemeente om de biodiversiteit te 
vergroten langs waterpartijen. De GO is een 
verbindingszone tussen natuurgebieden (zie hiervoor ook 
Thema 1 nummer 1). De gemeente stimuleert 
grondeigenaren om het landschap te behouden, maar dit 
is natuurlijk op basis van eigen bereidheid en vrijwilligheid. 
Wanneer er sprake is van het versterken van de 
ecologische zone rondom de Boven Slinge, dan zal een 
vorm van participatie met omwonenden worden 
georganiseerd.  

Geen 

20. 61 Volgens inspreker is bij duurzame 
energieopwekking participatie van de omwonenden 
een belangrijke voorwaarde. Draagvlak moet er zijn. 

Dank voor uw reactie. Dit is ook opgenomen en uitgewerkt 
in het ‘uitnodigingskader duurzame energieopwekking’ in 
Oude IJsselstreek. 

Geen 

21. 61 Inspreker ziet het idee van “es-wonen” als kansrijk 
mits het zorgvuldig wordt opgepakt. Inspreker heeft 
tien jaar geleden in de werkgroep Dorpsplan 

Dank voor uw reactie. In basis zien wij ook veel 
mogelijkheden, zowel vanuit landschap als de realisatie 
van woningen voor specifieke doelgroepen.  

Geen 
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Sinderen al artikelen over knooperf De Veldboer 
uitgeknipt.  

22. 63 Als je ergens woont, zie je de meest gewone zaken 
niet meer als niet gewoon/verkeerde trend. Het lijkt 
er altijd al te zijn geweest.  

Dank voor uw reactie. Geen 

23. 63 Inspreker wil attenderen op de vele 
ijzerdraadafscheidingen in het land op de 
rivierkleigebieden in het zuidwesten van onze 
gemeente. IJzerdraad vraagt weinig onderhoud en 
geeft winst aan maaibaar grond. Er zijn ook geen 
slootjes, die als grens afscheidingen kunnen 
dienen. Het is een wirwar van 
ijzerdraadafscheidingen met een monotoon 
landschap. De wens van de inspreker is dat het 
ijzerdraad wordt vervangen door groene 
afscheidingen. Dat is goed voor insecten, de 
vogelstand, waterbeheer, biosdiversiteit en 
toerisme. 

Dank voor uw reactie. De grondeigenaar bepaalt zelf 
welke perceelafscheidingen worden gebruikt. Het 
‘behouden’ van landschap vinden wij belangrijk. Daarnaast 
is ‘stimuleren’ een belangrijk onderdeel. Daar komen 
financiële middelen (subsidies) beschikbaar voor. De 
grondeigenaar beslist zelf of hier gebruik van gemaakt 
wordt.  

Geen 

24. 64 Inspreker is vol lof ben over de ambitieuze visie. Als 
boerenzoon weet de inspreker waar het protest van 
de boeren vandaan komt, maar het moet ook echt 
anders met de agrarische sector. VLNGK is daarin 
een hele mooie eerste stap! Inspreker hoopt dat de 
verschraling van het platte land stopt en dat samen 
met de boeren aan een groenere toekomst gewerkt 
gaat worden.  

Dank voor uw reactie. Graag werken we samen met onze 
inwoners aan de VLNGK. 

Geen 

25. 65 Boeren komen volgens de inspreker puur op voor 
hun eigen belang en houden daarbij totaal geen 
rekening met de natuur terwijl iedereen weet 
hoeveel schade de landbouw toebrengt aan de 
natuur. Inspreker waarschuwt dat de natuur naar de 
knoppen gaat als de gemeente niet voor de natuur 
opkomt, maar zwicht voor de boeren. Laat van 
uitstel van de plannen geen afstel worden. 

Dank voor uw reactie. Graag werken we samen met onze 
inwoners aan de VLNGK. 

Geen 

26. 69 Inspreker mist het hoofdstuk recreatie. Het een valt 
niet los te zien van het andere. Juist in ons 
woongebied maken landschap en natuur en de 

Dank voor uw reactie. De visie richt zich op landschap, 
natuur en groene kernen en indirect op recreatie door de 
beleefbaarheid van het landschap. De ‘Beleidsnotitie 

Geen 
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aanpak daarvan een onlosmakelijk deel uit van de 
recreatiebehoefte. Denk aan fiets- en wandelpaden, 
en andere extra voorzieningen die niet los zijn te 
zien van deze visie. 

Toerisme en Reactie’ is recentelijk door de gemeenteraad 
vastgesteld. 

27. 70 Recreatie brengt zwerfafval met zich mee. 
Recreanten negeren al vaak de borden ‘verboden 
voor honden’ en ‘honden aan de lijn’. Het kan niet zo 
zijn dat inwoners ook het afval van de recreanten 
moeten opruimen. Inspreker vraagt zich af of de 
gemeente die problemen voor ogen heeft. 

Zwerfafval is inderdaad een probleem. Dit onderwerp is te 
concreet om op te nemen in deze visie. Dat neemt niet 
weg dat we als gemeente samen met inwoners werken 
aan voorkomen en opruimen van zwerfafval. 

Geen 

28. 71 In de visie wordt agrarisch gebruik van open 
plekken als knelpunt genoemd. Inspreker ziet dit 
juist als een kwaliteit. Er wordt vaak gezegd dat 
fietsers het prachtig vinden dat de koeien tussen de 
bossen lopen te grazen. Dit punt in de visie moet 
veranderd worden.  

De open plekken in het bos worden door veel mensen als 
aantrekkelijk ervaren. We streven juist naar een meer 
natuur-inclusieve bedrijfsvoering op die plekken. De 
gemeente wil op termijn de pachtvoorwaarden van haar 
agrarische gronden die gelegen zijn in natuur- of 
bosgebieden aanpassen naar meer natuur-inclusief. Dit 
gebeurt in overleg met de pachters van deze gronden, 
passend bij hun bedrijfsvoering. 

Redactie paragraaf 
2.4 in de VLNGK. 

29. 94 Hoe wordt de huidige bebouwing ingepast? Hoe 
gaan ondernemers daarin passen? 

Bij alle nieuwe woningbouwplannen in het buitengebied is 
landschappelijk inpassing een eis. Dit is uitgewerkt in de 
‘Kwalitatieve toetsingscriteria voor woningbouw’. De visie 
legt geen beperkingen op de huidige bebouwing.  

Geen 

30. 108 Geldt de visie ook voor woonhuizen in het 
buitengebied geldt? 

De visie gaat niet over woonhuizen. In de visie op 
landschap, natuur en groene kernen worden wel 
aanvullingen gedaan hoe landschappelijke inpassing kan 
worden uitgevoerd binnen het woningbouwbeleid.  

Geen 

31. 116, 218 Inspreker is positief over de visie.  Dank voor uw reactie. Geen 

32. 121 Is de visie rechtvaardig? Dank voor uw reactie. De visie legt geen beperkingen op. 
De initiatieven die worden genoemd in de VLNGK zijn op 
basis van eigen bereidheid van de grondeigenaren. 

Geen 

33. 123 Het is jammer dat de gemeente in eigen belang 
handelt en niet in het belang van belastingbetalende 
inwoners. 

Dank voor uw reactie. De visie legt geen beperkingen op. 
De initiatieven die worden genoemd in de VLNGK zijn op 
basis van eigen bereidheid van de grondeigenaren. 

Geen 

34. 125 Volgens inspreker maken ‘natuurgekkies’ de 
agrarische sector kapot. 

Dank voor uw reactie. De visie legt geen beperkingen op 
aan de agrarische bedrijfsvoering. De initiatieven die 
worden genoemd in de VLNGK zijn op basis van eigen 
bereidheid van de grondeigenaren. 

Geen 
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35. 126 Inspreker wil dat het platteland zo blijft zoals het is.  Dank voor uw reactie. Het landschap is altijd onderhevig 
aan (maatschappelijke) ontwikkelingen geweest en dat 
zal ook zo blijven. 

Geen 

36. 146, 149 Deze manier van besturen is dictatoriaal.  In het participatieproces hebben we geprobeerd zoveel 
mogelijk mensen te bereiken om hun reactie te horen. Zie 
Thema 5 nummer 1. 

Geen 

37. 151 Inspreker vindt het belachelijk dat dit kan. Als het 
andersom was geweest, was de wereld te klein.  

Dank voor uw reactie. In het participatieproces hebben we 
geprobeerd zoveel mogelijk mensen te bereiken om hun 
reactie te horen. Zie Thema 5 nummer 1. 

Geen 

38. 152 Volgens de inspreker voert de gemeente een 
uitrookbeleid tegen de boeren.  

De visie onttrekt geen landbouwgronden voor natuur en 
legt geen aanvullende beperkingen op. Zie ook Thema 1 
nummer 1. De visie biedt aanvullende mogelijkheden. De 
grondeigenaar bepaalt zelf of daar gebruik van wordt 
gemaakt. 

Geen 

39. 162 Het is zonde dat de gemeente jaren geleden de 
bossen bij landgoed Tandem en Idink verkocht om 
geld te genereren. Toen had de gemeente zelf nog 
veel grond in eigendom.  

Dank voor uw aanvulling. Met deze visie op landschap, 
natuur en groene kernen kunnen we niet terug in de tijd. 
We kunnen alleen aangeven hoe we de komende jaren 
met groen en landschap willen omgaan. Daarbij willen we 
behouden wat we hebben en stimuleren dat dit zich verder 
ontwikkelt.  

Geen 

40. 173 Er is veel tijd en geld ingestoken, maar komt het ook 
tot uitvoering? 

Dat is het doel. Om die reden is in de VLNGK een 
uitvoeringshoofdstuk (hoofdstuk 7) opgenomen. 

Geen 

41. 183 De gemeente moet zich in deze crisis schamen. 
Inspreker stelt voor om het geld te steken in lokale 
en jonge ondernemers. Inspreker vraagt zich af of 
er nog niet genoeg geld over de balk is gesmeten en 
noemt dit kapitaalvernietiging van vruchtbare 
landbouwgrond. Het is een waardeloze visie. 

Dank voor uw reactie. De visie is niet beperkend voor de 
agrarische bedrijfsvoering. Zie ook Thema 1 nummer 1. 

 

42. 190 Inspreker wil dat de boeren met rust gelaten 
worden, want ze zijn hard nodig. 

Agrariërs zijn erg belangrijk voor de voedselvoorziening en 
ook voor het beheer en onderhoud van het landschap. De 
gemeente onderstreept dat ook.  

Geen 

43. 193 Hoe verhoudt zich het eiwitrijke productiegrasland 
tot kruidenrijk grasland? Is daar draagvlak voor? 

Indien agrariërs dit willen, dan kan dat met een subsidie. 
Er zijn meerdere voorbeelden in onze gemeente waar 
stroken kruidenrijk grasland met subsidie zijn aangelegd 
door agrariërs. De subsidie garandeert ook een jaarlijkse 
opbrengst voor deze stroken. Dit is beschreven in 
paragraaf 5.2 in de VLNGK. 

Geen 
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44. 193, 233, 
235 

Inspreker vindt dat er goed handhavingssysteem 
van de groenkwaliteit moet zijn: niet parkeren op 
plantsoen, geen afval en opslag. Door niets te doen 
of door slechte handhaving zal onomkeerbare 
schade worden aangericht. Dit besef wordt nog te 
weinig uitgedragen in het document. Als men het 
landschap wil behouden en versterken en de 
biodiversiteit wil verbeteren, dan is het belangrijk 
dat hier toezicht op is. 

Dit is onderdeel van de visie. Zie hiervoor paragraaf 4.2 in 
de VLNGK, waarin het nader organiseren van handhaving 
als uitvoeringspunt bij behoud basiskwaliteit is 
opgenomen. 

Geen 

45. 209 Inspreker verwijst naar een document met 
informatie over verdwenen kastelen in de gemeente 
Oude IJsselstreek.  

Dank voor uw reactie. Geen 

46. 227, 228, 
229 

Inspreker vraagt zich af of er rekening is gehouden 
met de gevolgen van de niet-agrarische bedrijven. Is 
het plan getoetst aan de Omgevingsvergunning? 
Inspreker wil de onderbouwing daarvan ontvangen. 

De visie gaat in op landschap, natuur en groene kernen en 
niet op bedrijfslocaties. De mogelijkheden op 
bedrijfspercelen is geregeld in het bestemmingsplan 
Buitengebied Oude IJsselstreek 2017. Deze wordt met de 
visie niet gewijzigd. Een toets aan de vergunning is dan 
ook niet relevant en ook niet uitgevoerd. 

Geen 

47. 230 In de visie staat dat het wenselijk is om de agrariër 
te zien als producent van voedsel en als leverancier 
van meerdere maatschappelijke diensten. Daarna 
staan een aantal diensten waar de boer dan maar 
even voor moet zorgen. Hij kan dan zelf, wanneer hij 
dat wenst subsidie aanvragen. Inspreker vraagt zich 
af waar haalt die agrariër de tijd vandaan? 

Dank voor uw reactie. In de visie wordt beoogd dat 
maatschappelijke diensten worden vergoed. Daar is 
structureel geld voor nodig om het behoud en onderhoud 
van landschap(selementen) te waarborgen. De 
mogelijkheden worden onderzocht. Dit is ook een 
uitwerkpunt, zie ook paragraaf 4.5 in de VLNGK.  

Geen 

48. 230 Inspreker stelt voor om niet alle diensten in de 
schoenen van de boer te schuiven, maar eens te 
kijken naar Stichting kerk en fietspaden Sinderen. 
Die hebben vrijwilligers die veel doen in het 
buitengebied. Dan werkt de burger zelf ook mee aan 
een mooier landschap. Dit soort stichtingen kunnen 
ook elders opgezet worden binnen onze gemeente.  

Dank voor uw reactie. Deze initiatieven zijn zeker 
waardevol en ondersteunen we waar mogelijk. In 
paragraaf 4.3 in de VLNGK is aangegeven hoe we daar 
door middel van communicatie meer aandacht willen 
geven aan deze initiatieven.  

Aanvullen visie met 
voorbeelden van 
initiatieven. 

49. 233, 235 Inspreker verwacht en wil meer regie van de 
gemeente. Als de herverkaveling van vrijkomende 
landbouwgronden over gelaten wordt aan de vrije 
markt dan kan dat desastreuze gevolgen hebben 
voor ons landschap. De gemeente moet een 

In de VLNGK wordt aangegeven dat we inzetten op 
behoud van de basiskwaliteit van het landschap. Voor een 
deel is dit al georganiseerd in het Bestemmingsplan 
Buitengebied Oude IJsselstreek 2017 door bijvoorbeeld de 
bestemming ‘bos’. Dit wordt herzien en onderdeel van het 

Geen 
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anticiperend beleid voeren in samenspraak met alle 
betrokkenen. 

nieuw op te stellen Omgevingsplan. Hoe basiskwaliteit 
wordt gedefinieerd en welk kader voor 
vergunningverlening en compensatie daarbij hoort, vraagt 
een nadere uitwerking. Zie ook paragraaf 4.2 in de VLNGK 
en het uitvoeringsdeel. Aparte besluitvorming door de 
gemeenteraad over deze basiskwaliteit en het 
vergunningstelsel dat erbij hoort, is nodig.  

50. 233 Wellicht een suggestie om verdozing landschap te 
compenseren door leegstaande winkels in kernen 
te converteren naar woningen, waardoor geen 
buitengebied hoeft te worden opgeofferd voor 
nieuwe woonwijken? 

Dank voor uw suggestie. Dit is onderdeel van het 
woningbouwbeleid en uitgewerkt in de ‘Kwalitatieve 
toetsingscriteria voor woningbouw’.  

Geen 

51. 233 Bij beschermde landschapswaarden wordt 
vegetatie behorende bij droge omstandigheden 
genoemd. Hoewel dit wellicht nu zo is, zou dat in de 
toekomst moeten gelden voor geëigende specifieke 
waterbeheersomstandigheden (droog, schraal en 
nat)? 

In paragraaf 4.2 van de VLNGK worden de huidige 
gebiedsaanduidingen voor de landschapswaarden in het 
bestemmingsplan Buitengebied Oude IJsselstreek 
benoemd. Een daarvan is ‘vegetatie horend bij droge 
omstandigheden’. Naar aanleiding van de 
uitvoeringsacties benoemd in paragraaf 4.2 van de 
VLNGK is het mogelijk dat deze gebiedsaanduiding wordt 
veranderd in het Omgevingsplan. Uw suggestie nemen we 
mee in de uitwerking.  

Geen 

52. 234 Er staat vaak “zelf doen”. Wat kunnen we hier mee? 
Er is nu al mankracht en geld te kort om het huidige 
beleid te realiseren. 

De visie richt zich op de drie pijlers ‘behouden’ van 
landschap en groen, ‘stimuleren’ van aanleg van 
landschap en groen bij partners. Daarnaast gaan we als 
gemeente ‘zelf aan de slag’ met onder andere extra 
aanplant van bomen en ecologisch bermbeheer. Dit kan 
alleen met voldoende budget. Met het uitvoeringsdeel 
kunnen we inzichtelijk maken waar budget voor nodig is 
en kan gepland worden welke zaken wanneer opgepakt 
worden. Het benodigde budget om de eerste uitwerkingen 
op te pakken is door de gemeenteraad in de vergadering 
van november beschikbaar gesteld. 

Geen 

53. 234 Op p. 29 wordt gesproken over inbreidingslocaties. 
Zet hier groen tegenover in de kern van de 
bebouwing, zodat je zeker gesteld wordt van meer 
groen in woonwijken. Dit is natuurlijk een kwalijk 
punt voor de gemeente, want dan kunnen ze minder 

Woningbouw blijft noodzakelijk de komende jaren. Hoe dit 
wordt opgepakt is uitgewerkt in de ‘Kwalitatieve 
toetsingscriteria voor woningbouw’. Bij nieuwe 
ontwikkelingen is groen in het plan één van de 
toetsingscriteria. Met behulp van deze visie kunnen we 

Geen 



59 

 

opbrengst krijgen voor de verkoop van grond voor 
bouwprojecten. 

hier beter invulling aangeven voor stimuleren van groen bij 
ruimtelijke ontwikkelingen. 

54. 235 De inspreker benadrukt dat de wet 
natuurbescherming mogelijkheden geeft om de 
doelen in de visie te realiseren. De mitigatie – en 
compensatie-eisen uit deze wet kan de gemeente 
voorleggen bij initiatiefnemers. Hierdoor leveren 
initiatieven van burgers, bedrijven en organisaties 
een bijdrage aan de doelen van de visie. 

Dank voor uw reactie. De mogelijkheden die Wet 
Natuurbescherming geeft verwerken we in de visie. 

Mogelijkheden Wet 
Natuurbescherming 
verwerken in de 
VLNGK. 

55. 235, 236 De inspreker wil dat er aan de slag wordt gegaan 
met de uitvoering van de visie, maar daar moeten 
wel mensen, creativiteit en financiële middelen 
beschikbaar voor worden gesteld. De gemeente 
moet actief op zoek naar eigen middelen en 
bijdragen van anderen om de ambities en de doelen 
te realiseren. Inspreker stelt voor om een geldpot 
voor langjarig beheer van het landschap te maken.  

De uitvoering van de visie hangt inderdaad samen met het 
budget wat beschikbaar wordt gesteld, maar ook samen 
met subsidiestromen en het instellen van een 
landschapsfonds. Met het uitvoeringsdeel kunnen we 
inzichtelijk maken waar budget voor nodig is en kunnen 
we aan de hand daarvan plannen welke zaken wanneer 
worden opgepakt. Het benodigde budget om de eerste 
uitwerkingen op te pakken is door de gemeenteraad in de 
vergadering van november beschikbaar gesteld.  

Geen 

56. 236 De inspreker stelt voor dat de gemeente morgen al 
begint met het verbeteren van de biodiversiteit op 
eigen grond.  

Dank voor uw reactie. Met ecologisch bermbeheer wordt 
in 2021 gestart. Zie Thema 3 nummer 22. 

Zie Thema 3 nummer 
22.  
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2.2. Locatiespecifieke beantwoording 
 

Nummer Inspreker Samenvatting inspraakreactie Antwoord Aanpassing in visie 

1. 4 Het is de inspreker niet duidelijk wat bedoeld wordt 
met de dubbele intekening op het gebied waar ook 
de grond van de inspreker is gelegen. Dit gebied is 
van oudsher een open landschap en volgens de 
VLNGK moet dit ook behouden blijven. Daarnaast is 
ook een rij bomen ingetekend. Agrobos geeft 
volgens inspreker geen open landschap. De 
inspreker gaat niet akkoord met de intekening op de 
gronden aan de Jonkerstraat. Verzocht wordt om af 
te zien van de intekening. 

Dank voor uw reactie. De gestippelde arcering komt voort 
uit het ‘uitnodigingskader lokale duurzame 
energieopwekking’ waarin is aangegeven op welke wijze 
de opwekking van duurzame energie kan samengaan met 
behoud en versterking van het landschap en de 
biodiversiteit. 

De ingetekende bomenrij is een bestaande bomenrij.  

De aanduiding ‘groene grens’ wordt uit de visie gehaald. 
Zie ook Thema 3 nummer 8.  

Geen 

 

2. 16, 96 Inspreker maakt bezwaar tegen VLNGK. In 2005 is 
inspreker speciaal voor de natuur verplaatst, omdat 
de nieuwe locatie is aangemerkt als 
Landbouwontwikkelingsgebied. Inspreker wil 
benadrukken dat ze respect hebben voor de natuur 
en dat de boerderij duurzaam is en ze initiatieven 
organiseren om de biodiversiteit te verbeteren. In 
het concept VLNGK ziet inspreker dat zij in de 
toekomst worden omsloten door natuur. De 
boerderij komt daardoor op slot te zitten. Destijds 
heeft inspreker gekozen om naar een 
Landbouwontwikkelingsgebied te verhuizen, zodat 
het bedrijf zich kon ontwikkelen.  

Dit perceel is als agrarisch bestemd, ook is een nadere 
zoneaanduiding hier niet aanwezig. Deze visie verandert 
daar niets aan. Rondom deze locatie kunnen eventueel 
zonne-initiatieven een plek krijgen. Daarnaast willen we 
als gemeente hier de biodiversiteit van de bermen 
vergroten. 

Geen 

3. 24 Inspreker is in 2016 op initiatief van de gemeente 
verplaatst naar de huidige locatie. De inspreker 
verwacht dat dat in die visie wordt opgenomen dat 
de huiskavel geen extra eisen en beperkingen 
opgelegd krijgt. De bestemming is nu agrarisch en 
dat moet zo blijven. 

Zie Thema 1 nummer 1, nummer 7 en nummer 8. Zie Thema 1 nummer 
1, nummer 7 en 
nummer 8. 
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4. 51 Inspreker vraagt zich af of aan de overzijde van de 
percelen van inspreker een bomenrij komt. 
Inspreker maakt daar bezwaar tegen omdat het 
zorgt voor derving opbrengst zonnepanelen en 
derving uitzicht. Verzocht wordt om geen bomenrij 
aan te brengen tegenover percelen, of, indien dit 
niet mogelijk is de hoogte daarvan te beperken tot 
maximaal 2 meter. Dit geldt niet voor bomen die 
niet tegenover de bebouwde delen staan. 

De visie is niet zo concreet. Op de visiekaart is indicatief 
weergegeven langs welke wegen bomen geplant kunnen 
worden, zonder daarbij exacte locaties te benoemen. De 
gemeente streeft naar het verbinden van kernen, het 
vergroten van de biodiversiteit en het vergroenen van 
lijnelementen door de aanplant van bomen langs het 
hoofdwegennet. Zie hiervoor paragraaf 5.6 in de VLNGK. 
In het uitvoeringsdeel staat beschreven dat dit nader 
onderzocht moet worden. 

Geen 

5. 62 Inspreker is in gesprek met de VALA over de 
invulling van dit perceel en wil graag natuur 
combineren met het particulier en kleinschalig 
houden van dieren. De concept-visie komt als 
donderslag bij heldere hemel en had, indien bekend 
wellicht tot een andere keuze geleid. Het (mogelijk) 
afwaarderen van ons perceel van landbouwgrond 
naar natuur zou een serieuze impact hebben. Dit wil 
niet zeggen dat inspreker het beleid afkeurt of niet 
open staat voor een andere oplossing. Een 
akkerrand en deels blijvend grasland is een wens, 
omdat inspreker aan een bosperceel grenst lijkt dit 
een constructieve oplossing. 

Zie Thema 1 nummer 1. Zie Thema 1 nummer 
1. 

6. 103 Inspreker woont op één van de plekken waar 
‘transformatie eswonen’ staat gepland. Inspreker 
juicht plannen in de visie toe, maar vraagt zich af 
wat de consequentie is voor de woonomgeving. 
Inspreker woont nu in een goed functionerend 
buurtschap.  

Dank voor uw reactie. Er zijn geen locaties gepland voor 
eswonen. Het icoon geeft aan waar eswonen mogelijk zou 
zijn. Eswonen wordt nog verder uitgewerkt en verduidelijkt 
in de visie. 

Eswonen verder 
uitwerken en 
verduidelijken. 

7 131 Inspreker vraagt zich af het bedrijf in de toekomst 
nog kan ontwikkelen, moet stoppen of 
noodgedwongen moet verhuizen. Inspreker vraagt 
zich ook af of ze nog plannen kunnen maken voor 
nieuwbouw of dat hier door de visie een rem op 
wordt gezet.  

De visie gaat in op landschap, natuur en groene kernen en 
niet op bedrijfslocaties. Op basis van de VLNGK wordt 
geen aanscherping van de huidige regels binnen GO 
beoogd. Zie ook Thema 1 nummer 1. De regels voor 
ontwikkelingen, uitbreiding en nieuwbouw zijn vastgelegd 

Geen 
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in het bestemmingsplan Buitengebied Oude IJsselstreek 
2017. 

8. 133 Inspreker vraagt zich af of de visie betrekking heeft 
op de directe omgeving van het woonhuis. 

Dank voor uw reactie. Deze visie doet geen uitspraken 
over woonpercelen. Het is een wens van de gemeente om 
in deze omgeving de hoofdstructuur te versterken met 
bomen en/of ecologisch bermbeheer te starten. Op basis 
van de VLNGK wordt geen aanscherping van de huidige 
regels binnen GO beoogd. Zie ook Thema 1 nummer 1. 

Geen 

9. 174 Inspreker wil graag een beplantingsplan maken op 
het perceel in combinatie met de plannen voor een 
camperplaats. Het Gelders Landschapsbeheer kon 
niet meewerken en inspreker vraagt zich af of er 
meegedraaid kan worden in dit plan. Kan de 
gemeente wat betekenen? 

Deze reactie is erg concreet voor de VLNGK. De visie geeft 
geen invulling aan percelen. In het bestemmingsplan kunt 
u zien welke mogelijkheden er zijn voor uw perceel. Het is 
mogelijk om in aanmerking te komen voor subsidie voor 
beplanting, maar dit is afhankelijk van de plannen en die 
moet de initiatiefnemer zelf maken. 

Geen 

10. 187 Inspreker vraagt of aangegeven kan worden welke 
locaties gepland zijn om aangewezen te worden om 
landbouwgronden aan te merken als natuurgrond. 

Met deze visie worden geen gronden aangemerkt als 
natuurgrond. Zie Thema 1 nummer 1.  

Geen 

11. 197 Inspreker zijn terrein heeft een industriële 
bestemming. Dat moet zo blijven. 

Met deze visie worden geen gronden anders bestemd. Zie 
Thema 1 nummer 1.  

Geen 

12. 218 De inspreker heeft een schetsontwerp gemaakt wat 
nu bij de gemeente ligt. Het sluit perfect aan op 
eswonen en er is ruimte voor kleinschalige 
maakindustrie, startups en tiny homes. Inspreker 
wil graag samenwerken.  

Dank voor uw reactie. Het schetsontwerp is in 
behandeling met kennis en wetenschap van deze visie 
door collega’s van Ruimte Ordening. 

Geen 
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2.3. Politieke reacties 
 
Reactie van PvdA 
 

Samenvatting inspraakreactie Antwoord Aanpassing in visie 

Volgens de PvdA is de VLNGK een visie die met 
kanttekeningen en wat wijzigingsvoorstellen indaalt in de 
omgevingsvisie.  

Voor de visie kijkt de PvdA eerst naar beslissingen op 
nationaal niveau: de stikstofuitstoot moet omlaag. Dat 
hiervoor ook naar de agrarische sector wordt gekeken lijkt 
onvermijdelijk. Dat dit tot veel weerstand oplevert onder de 
boeren is begrijpelijk. Deze weerstand merken we ook in dit 
proces, maar om te ageren tegen nationaal beleid moet je in 
Den Haag zijn, niet in Oude IJsselstreek. 

Dank voor uw reactie.  

 

Geen 

De VLNGK is een jaar te laat, maar fijn dat hij er eindelijk is. 
De extra tijd had in de ogen van de PvdA wel gebruikt kunnen 
worden om wat vaker de samenleving erbij te betrekken.  

 

Dank voor uw standpunt. In het participatieproces hebben we geprobeerd 
zoveel mogelijk mensen te bereiken om hun reactie te horen. 

Het participatieproces hebben we vorm gegeven door informatie op te 
halen bij een klankbordgroep, bestaande uit verschillende partijen actief in 
het buitengebied. Daarnaast heeft de gemeente drie avonden 
georganiseerd die goed bezocht zijn. Aan de hand van de input van die 
avonden is een eerste aanzet voor de visie gemaakt en deze is in een film 
beschikbaar gesteld aan iedere inwoner. Op basis van deze film kon een 
ieder de bijbehorende enquête invullen en aanvullende aan- en of 
opmerkingen maken. Deze digitale werkwijze was noodzakelijk vanwege 
de corona maatregelen die toen van kracht waren. Van het invullen van de 
enquête is veel gebruik gemaakt. Vervolgens is de conceptvisie opgesteld 
en hierop was inspraak mogelijk van 16 september tot 12 oktober 2020, 
ook daar is veel gebruik van gemaakt en deze reactienota is daar het 
resultaat van.  

Geen 
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Bij het openbaar worden van de conceptvisie op landschap, natuur en 
groene kernen is helaas met name in de agrarische sector onrust 
ontstaan. Dit vanwege het beleid GeldersNatuurNetwerk en de 
bijbehorende Groene Ontwikkelzone. Wij hebben overschat hoe bekend dit 
beleid is en de exacte inhoud ervan, zoals dit ook is overgenomen in ons 
bestemmingsplan Buitengebied Oude IJsselstreek 2017, wat een 
verplichting is vanuit de provinciale omgevingsverordening. Daarnaast 
hebben we onderschat welke impact deze visie heeft, met daarbij 
onvoldoende uitleg op één thema, in de agrarische sector die de laatste 
jaren al veel zorgen en spanningen kent vanuit onder andere de stikstof 
crises. Naar aanleiding van de ingekomen reacties, en gesprekken die met 
individuele agrariërs zijn gevoerd, wordt de visie op dit punt verduidelijkt. 
Lees hiervoor ook Thema 1 nummer 1, nummer 7 en nummer 8.  

De PvdA vindt dat het uiteindelijk om één vraag gaat: van wie 
is de ruimte, wie heeft het zeggenschap? Volgens de partij is 
de ruimte van ons allemaal. Deze visie zal ons helpen om 
samen en duurzaam te zorgen voor een groene en gezonde 
leefomgeving.  

 

Het samen zorgen voor de ruimte is de insteek van de VLNGK. De 
beschreven transities hebben gevolgen voor het buitengebied en zijn 
complex, dit vraagt om visie. De uitwerking daarvan is in meerdere 
beleidsstukken aan de orde en die link is gemaakt in hoofdstuk 3 van deze 
visie. Vervolgens zijn we als gemeente niet alleen verantwoordelijk voor de 
uitvoering van de complexe opgaven. Dat doen we graag samen met 
inwoners, ondernemers en grondeigenaren; dit op basis van vrijwilligheid 
en stimuleren. 

Geen 

In de VLNGK wordt gesproken over het behouden en 
versterken van basiskwaliteiten van het rivierenlandschap en 
het dekzandlandschap. Het is dan ook logisch om dit te 
borgen via een landschapswaardenkaart, waardoor de 
landschapselementen worden beschermd en waarbij voor 
het verwijderen van een element men een vergunning moet 
aanvragen, maar ook moet compenseren. Handhaving is van 
groot belang, uitbreiding hiervan is zeer gewenst.  

De PvdA vindt het ook belangrijk dat perceelverruiming een 
halt wordt toegeroepen. In de visie wordt gesproken over het 
vergroten van de biodiversiteit door het aanleggen van 
landschapselementen en door kruidenrijk grasland en 
akkerrandvegetatie te stimuleren. Dit heeft de steun van de 

In de VLNGK wordt aangegeven dat we inzetten op behoud van de 
basiskwaliteit van het landschap. Voor een deel is dit al georganiseerd in 
het Bestemmingsplan Buitengebied Oude IJsselstreek 2017 door 
bijvoorbeeld de bestemming ‘bos’. Dit wordt herzien en onderdeel van het 
nieuw op te stellen Omgevingsplan. Hoe basiskwaliteit wordt gedefinieerd 
en welk kader voor vergunningverlening en compensatie daarbij hoort, 
vraagt een nadere uitwerking. Zie ook paragraaf 4.2 in de VLNGK en het 
uitvoeringsdeel. Aparte besluitvorming door de gemeenteraad over deze 
basiskwaliteit en het vergunningstelsel met de compensatie dat erbij 
hoort, is nodig. Ook moet dan helder zijn welke compensatieregels gaan 
gelden bij perceelverruiming om in ieder geval de landschappelijke 
kwaliteit te borgen. 

Een landschapswaardenkaart geeft inzicht voor de communicatie, maar 
biedt geen juridisch kader. Vanuit de gemeente zijn alleen de 

Geen 
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PvdA. Wel is de partij benieuwd naar hoe het college dit gaat 
organiseren en uitvoeren. Wat is de succesvolle aanpak? 

De gemeente wil voor agrarische gronden die zij zelf 
verpacht in bos- en natuurgebieden de pachtvoorwaarden 
aanpassen, waardoor de landbouw meer te gast is. Dit lijkt 
de PvdA een logische koerswijziging, immers is de gemeente 
de eigenaar. Wat bij de partij opkomt is in hoeverre kunnen 
deze gronden ook bijdragen in de doelstelling om meer 
bosbouw te gaan realiseren? Een andere vraag is in hoeverre 
het college bereid is om extra gronden te verwerven, voor 
deze en of andere doelen die passen binnen de visie. 

 

bestemmingsplannen juridisch bindend. Dat is ook de reden waarom we 
streven naar het vastleggen van de basiskwaliteit met vergunningenstelsel 
in het Omgevingsplan. Het Omgevingsplan is vanaf 2022 de opvolger is 
van het Bestemmingsplan. Dit geldt voor heel Nederland en is uitvoering 
van de Omgevingswet. 

Voor de pacht van gemeentelijke gronden in bos- en natuurgebieden is 
landbouw niet beperkend, alleen de wijze waarop de bedrijfsvoering wordt 
vormgegeven is wel van belang. Daar gaan we met onze pachters 
afspraken over maken, maatwerk, individueel en passend bij hun 
bedrijfsvoering. Dat is wat bedoeld wordt met ‘landbouw te gast’. Open 
plekken dragen ook bij aan de natuur en hoeven dus niet te worden 
omgevormd naar bos. Het aanleggen en/of beheren van 
landschapselementen door onze pachters, afhankelijk van het gebied en 
de bedrijfsvoering van de agrariërs, is waarschijnlijk wel passend.  

Vanuit de doelstelling ‘meer bomen erbij’ naar aanleiding van de 
aangenomen motie van uw gemeenteraad is het verwerven van grond voor 
de aankoop van grond voor bos onderwerp van het politieke debat. De 
visie op landschap, natuur en groene kernen zet niet in op grondaankoop 
maar zet in op samenwerking met grondeigenaren die de doelstelling het 
aanplanten van bomen of landschapselementen ook hebben.  

In de visie staat: ‘Voor energietransitie, landbouw, 
verstedelijking, klimaatadaptatie en biodiversiteit vergen 
ingrepen die op gebiedsniveau vaak goed zijn te combineren. 
Combinaties zoals waterberging én natuur; zonneparken in 
het landschap, wonen op het water of wonen in het 
landschap’. Met betrekking tot zon op het land blijft de PvdA 
moeite hebben. Ze snappen dat men met zon op de daken er 
niet helemaal gaat komen. PvdA heeft daarom ook 
ingestemd met de eerste transitie. Wel heeft PvdA moeite 
dat de gemeente 

niet zelf eerst haar nek uitsteek door in 2021 met 
investeringsvoorstellen te komen voor zon op (eigen) bijv. 
parkeerplaatsen, daken etc. 

In het ‘uitnodigingskader lokale duurzame energieopwekking’ is 
aangegeven op welke wijze de gemeente onder andere met zonne-
initiatieven wil omgaan. De visie sluit aan bij dit Uitnodigingskader. De 
gemeenteraad heeft het Uitnodigingskader in september 2020 
geëvalueerd en besloten ook de zonneladder ook toe te passen. De 
concept VLNGK was toen al openbaar maar in de definitieve versie wordt 
dit punt aangepast en de zonneladder toegevoegd. 

Het voorstel om in 2021 met investeringsvoorstellen te komen voor zon op 
(eigen) parkeerplaatsen, daken etc. is onderdeel van het politieke debat en 
betreft het energiebeleid.  

Bij paragraaf 3.5 en 
5.3 in de VLNGK het 
toepassen van de 
zonneladder 
toevoegen. 
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Droogte is een probleem in het buitengebied en hitte en 
wateroverlast zijn problemen in de kernen. In het 
buitengebied moet het waterschap deze problemen oplossen 
en het lijkt daarmee op dat de problemen over de schutting 
worden gekieperd. In de ogen van de PvdA voeren de 
Waterschappen nog te veel water af. Wanneer er droogte in 
aantocht is moeten de sloten en greppels worden kunnen 
volgezet. Het water beter worden vastgehouden. PvdA wil 
graag dat het college hierop in deze visie op landschap 
anticipeert, zoals natte natuur, grootschalige waterberging in 
combinatie met ruimte voor de rivier. PvdA wil dat er initiatief 
wordt genomen in samenwerking met het waterschap en de 
grondeigenaren. PvdA adviseert om de visie aan te passen 
en te actualiseren. Met betrekking tot hittestress wil de PvdA 
een plan zien hoe de kernen worden vergroend. Wat de PvdA 
moet er snel worden geschakeld en de partij adviseert om nu 
te beginnen.  

De visie gaat niet expliciet in op de toenemende droogte. De reden 
daarvoor is dat dit een grote opgave is die het grondgebied van de 
gemeente overstijgt en het Waterschap als eerst verantwoordelijk is voor 
de waterhuishouding in haar beheergebied. Dat neemt niet weg dat 
droogte een groot probleem is. De gemeente is op regionaal niveau, in 
samenspraak met provincie, het waterschap en gemeenten in de regio aan 
het werk met deze problematiek.  

In de kernen kan water zo lang mogelijk worden vast gehouden door onder 
andere de toevoeging van groen. Dit voorkomt ook hittestress. Plannen 
voor klimaat adaptief maken van de kernen en vergroenen van de kernen 
is een actiepunt in deze visie. Dit heeft ook de eerste prioriteit.  

 

Geen 

PvdA ondersteunt het actief ontwikkelen van nieuw bos en 
van kleine bossen binnen de gemeente. De PvdA heeft 
herhaaldelijk gepleit voor meer groen, de bomenmotie is hier 
ook een uitvloeisel van. PvdA zou de aanleg van parken 
willen stimuleren, het advies luidt: realiseer elk jaar twee 
parken. Ecologisch bermbeheer mag wat de PvdA betreft in 
de hele gemeente uitgerold worden, dit vergroot de 
biodiversiteit. Graag verneemt de PvdA of dit ook gebeurt en 
of de geplande investering in de begroting hier in voorziet. 

In de visie wordt gesproken over de wens om gemeentelijke 
gronden met een agrarische functie die in de buurt liggen van 
de natuurgebieden in te zetten als de kraamkamer van 
natuurinclusieve landbouw. Daar is veel misverstand en 
gedoe over. PvdA adviseert om toch nog een keer aan tafel 
te gaan om helderheid te verschaffen. Een goed overleg 
draagt bij aan de gedragenheid van een vitaal buitengebied, 
milieu en ondersteunt de transformatie van de 
landbouwsector. 

Vanuit het ‘actieplan bomen’ is de aanplant van bomen een gegeven en de 
bijbehorende acties staan hierin genoemd, ook de financiële middelen 
hiervoor zijn vanaf 2021 beschikbaar gesteld door u als gemeenteraad.  

Gemeente Oude IJsselstreek ziet ook dat bermen een kans bieden om de 
biodiversiteit te vergroten. We beginnen klein, zie paragraaf 5.6 van de 
VLNGK en de visiekaart. Het ecologisch bermbeheer is niet bedoeld als 
proef welke ook weer stopgezet kan worden. Het woord ‘pilot’ geeft die 
onzekerheid wel. Daarom vervangen we het woord ‘pilot’ voor ‘praktische 
start’. De reden dat we daarvoor kiezen is dat wij nog geen ervaring met 
ecologisch bermbeheer en de benodigde machines. Deze wordt in 2021 
aangeschaft en de financiële middelen heeft u als gemeenteraad daarvoor 
al beschikbaar gesteld. De wijze van maaien, snelheid, bereik van de 
machine, mogelijkheid om maaisel af te zetten in het gebied etc. worden 
dan vanaf de start van het ecologisch bermbeheer onderzocht en getoetst. 
Op het moment dat aanvullende middelen nodig zijn om de hele gemeente 
Oude IJsselstreek te maaien volgend ecologisch bermbeheer doen we 
daar een voorstel voor tijdens de begrotingsbehandeling.  

In paragraaf 5.6 van 
VLNGK aanpassen 
‘pilot ecologisch 
bermbeheer ’ naar 
‘praktische start’. 
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 Voor de pacht van gemeentelijke gronden in bos- en natuurgebieden is 
landbouw niet beperkend, alleen de wijze waarop de bedrijfsvoering wordt 
vormgegeven is wel van belang. Daar gaan we met onze pachters 
afspraken over maken, maatwerk, individueel en passend bij hun 
bedrijfsvoering. Dat is wat bedoeld wordt met ‘landbouw te gast’. Wij 
verwachten dat we de onrust met de komst van de concept visie achter 
ons kunnen laten door de aanpassingen en duidingen die we nu 
voorstellen in deze reactienota, om te verwerken in de definitieve VLNGK. 

Groen is onmisbaar voor een prettige leefomgeving. Wie in 
een groene woonomgeving leeft, voelt zich vaker gezonder 
en is minder vaak ziek. PvdA is het eens om bij nieuwe 
woningbouwontwikkelingen in kernen er voor te waken dat er 
voldoende aandacht is voor groen. Wat de PvdA betreft is 
‘aandacht’ nog boterzacht geformuleerd. PvdA wil dat er met 
hardere criteria wordt gekomen, zoals één op één 
compensatie. Verder vindt de PvdA dat het tijd is om een 
duidelijk signaal af te geven aan de omwonenden van het 
parkplantsoen aan de Emmastraat/Julianalaan in Varsseveld 
door op basis van deze nieuw verkregen inzichten in de visie 
nu eindelijk en definitief af te zien van woningbouw ter 
plekke. 

Initiatiefnemers overtuigen van de waarde van groen hoort bij het 
stimuleren.  
 

Geen 

Bomen, bosjes, houtwallen en hegstructuren zijn verdwenen, 
waarmee de kenmerken van de verschillende 
landschapstypen en de daarmee de herkenbaarheid van het 
landschap langzaam verdwijnt. Met deze visie ziet de PvdA 
bouwstenen en mogelijkheden de kwaliteit te borgen, 
herstellen en uit te breiden. De landbouw staat dan ook voor 
een grote hervormings- en verduurzamingsopgave, zowel 
qua productiemethoden als qua productievolumes. 
Daarnaast zal het aantal actieve agrariërs in onze gemeente 
verder afnemen, van 300 nu naar 200 ergens in 2030. Wat de 
PvdA betreft groeien we naar een situatie waarin we de boer 
niet alleen zien als producent van voedsel, maar als een heel 
belangrijke leverancier van meerdere maatschappelijke 

De visie geeft inderdaad de bouwstenen om landschap weer te 
ontwikkelen en daardoor te herstellen en uit te breiden. In de visie wordt 
ook beoogd dat maatschappelijke diensten die agrariërs leveren worden 
vergoed. Daar is structureel geld voor nodig om het behoud en onderhoud 
van landschap(selementen) te waarborgen. Hoe een dergelijk 
landschapsfonds kan werken, waar we bij kunnen aansluiten of zelf iets 
oprichten is een uitwerkpunt, zie ook paragraaf 4.5 in de VLNGK. Dit 
pakken we samen met de agrariërs op maar altijd op basis van 
vrijwilligheid en bereidheid. 

 

Geen 
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diensten. Nodig individuele agrariërs uit om samen 
toekomstmogelijkheden te verkennen. 

In de visie wordt aangehaakt op het uitgangspunt dat het 
Nederlandse bosareaal wordt vergroot. Dit heeft de steun van 
de PvdA. Ook moeten er meer bomen in woonwijken komen, 
en moet bomenkap altijd gecompenseerd worden met nieuwe 
aanplant. Dat laatste ziet de PvdA nog te mager geformuleerd 
in de visie. PvdA ziet graag dat het vergroenen van de 
woonwijken en buurten een samenspel wordt met de wijk en 
bewoners waarbij natuureducatie en andere doelstellingen, 
zoals klimaat, gekoppeld worden. Bomen worden in de ogen 
van de PvdA in principe niet gekapt, mits ze ziek zwak en 
misselijk zijn, of een gevaar voor de omgeving, bij kap wordt 
een relatie gelegd met de CO2-opname van de oude boom, dat 
is in de regel meer dan 1 op 1 herplant. PvdA vindt dat in de 
gemeente meer gebruik gemaakt zou moeten worden van de 
kennis bij agrariërs, denk ook aan IVN, Licht op Groen, Stam 
VAL.  

In de VLNGK wordt gesproken over de kwaliteit bij aanplant 
van de bomen. Kwantiteit wordt bewaakt door het hanteren 
van een kengetal van het minimaal aantal bomen per inwoner. 
Met dit kengetal kan de PvdA nog niets en willen daar graag 
meer uitleg over. Het idee om in samenwerking met de 
agrarische sector boerenbossen (agrobosbouw) te 
ontwikkelen heeft de steun van de PvdA, denk hierbij ook na 
over mogelijke andere partners. 

Vanuit het ‘actieplan bomen’ is de aanplant van bomen een gegeven en de 
bijbehorende acties staan hierin genoemd, ook de financiële middelen 
hiervoor zijn vanaf 2021 beschikbaar gesteld door u als gemeenteraad.  

Op dit moment is de Bomenverordening in Oude IJsselstreek van 
toepassing. Voor de bomen die onder deze verordening worden 
beschermd geldt dat ze in principe niet worden gekapt tenzij dit 
verklaarbaar is vanuit de (slechte) gezondheidstoestand. Vanuit deze 
VLNGK is ‘behoud landschap’ een speerpunt en dit is onder het kopje 
‘behouden en versterken landschap’ verder toegelicht. Een aanvulling 
hierop is dat met het ingaan van de Omgevingswet ook de verordeningen 
in het Omgevingsplan moeten worden ondergebracht. Onder het 
uitwerkpunt ‘basiskwaliteit landschap’ wordt de bescherming van bomen 
ook herzien. Zoals aangegeven is hier nadere besluitvorming over nodig 
door de gemeenteraad. Op dit moment heeft de gemeente Oude 
IJsselstreek één laan- of parkboom per inwoner in haar bezit en waarvoor 
ze verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud. Dit is het kengetal 
dat we als gemeente nu nastreven. In de totale gemeente Oude 
IJsselstreek zijn veel meer bomen aanwezig per inwoner; niet in bezit van 
de gemeente maar bijvoorbeeld van particulieren. Daarnaast zijn in de 
gemeente Oude IJsselstreek ook de bossen aanwezig in bezit van 
gemeente Oude IJsselstreek of anderen zoals Staatsbosbeheer.  

 

Geen 

PvdA denkt dat er te weinig geld beschikbaar voor de plannen 
is. PvdA verzoekt het college om nog een keer naar de 
financiën te kijken ook in relatie tot de door de PvdA gemaakte 
opmerkingen en suggesties. In de gemeentebegroting zijn nog 
geen bedragen opgenomen om bijvoorbeeld (strategische) 
gronden aan te kopen welke in te zetten voor deze doelen of 
ruilverkaveling. PvdA wil weten hoeveel geld er nodig is. 

Op dit moment zijn in de begroting voor 2021 voldoende middelen 
opgenomen voor de uitvoering van de Visie op landschap, natuur en groene 
kernen. De (benodigde)financiële middelen worden elk jaar geëvalueerd en 
mochten meer middelen nodig zijn dan wordt dit aangegeven in de 
eerstvolgende Voorjaarsnota en Begroting.  

Financiën voor het aankoop van gronden voor aankoop van gronden (voor 
welke doeleinden dan ook) is niet voorzien in de begroting 2021. Dit kan 

Geen 
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Gemeentelijke middelen zijn ook van belang voor de diverse 
co-financieringsmogelijkheden.  

onderdeel zijn van het politieke debat. Wel is er een jaarlijks budget voor het 
ondersteunen van eventuele ruilverkavelingen. 
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Reactie van Lokaal Belang 
 

Samenvatting inspraakreactie Antwoord Aanpassing in visie 

Lokaal belang vindt het participatieproces tot 12 oktober kort. 
Lokaal Belang vraagt zich af of die 300 
bedrijven/grondeigenaren geen persoonlijke brief hadden 
kunnen krijgen.  

 

In het participatieproces hebben we geprobeerd zoveel mogelijk mensen 
te bereiken om hun reactie te horen. 

Het participatieproces hebben we vorm gegeven door informatie op te 
halen bij een klankbordgroep, bestaande uit verschillende partijen actief in 
het buitengebied. Daarnaast heeft de gemeente drie avonden 
georganiseerd die goed bezocht zijn. Aan de hand van de input van die 
avonden is een eerste aanzet voor de visie gemaakt en deze is in een film 
beschikbaar gesteld aan iedere inwoner. Op basis van deze film kon een 
ieder de bijbehorende enquête invullen en aanvullende aan- en of 
opmerkingen maken. Deze digitale werkwijze was noodzakelijk vanwege 
de corona maatregelen die toen van kracht waren. Van het invullen van de 
enquête is veel gebruik gemaakt. Vervolgens is de conceptvisie opgesteld 
en hierop was inspraak mogelijk van 16 september tot 12 oktober 2020, 
ook daar is veel gebruik van gemaakt en deze reactienota is daar het 
resultaat van.  

Bij het openbaar worden van de concept visie op landschap, natuur en 
groene kernen is helaas met name in de agrarische sector onrust 
ontstaan. Dit met name vanwege het beleid GeldersNatuurNetwerk en de 
bijbehorende Groene Ontwikkelzone. Wij hebben overschat hoe bekend dit 
beleid is en de exacte inhoud ervan, zoals dit is overgenomen in ons 
bestemmingsplan Buitengebied Oude IJsselstreek 2017, wat een 
verplichting is vanuit de provinciale omgevingsverordening. Daarnaast 
hebben we onderschat welke impact deze visie heeft, met daarbij 
onvoldoende uitleg op één thema, in de agrarische sector die de laatste 
jaren al veel zorgen en spanningen kent vanuit onder andere de stikstof 
crises. Naar aanleiding van de ingekomen reacties, en gesprekken die met 
individuele agrariërs zijn gevoerd, wordt visie op dit punt aangepast en 
verduidelijkt. Lees hiervoor ook Thema 1, nummer 1, nummer 7 en 
nummer 8. 

Geen 
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De basis van de visie, behouden, stimuleren en versterken, is 
goed. Schaad de bedrijven niet, vraagt Lokaal Belang, want 
boeren kunnen het natuurbeheer ondersteunen. Landbouw 
heeft het landschap gemaakt en is de belangrijkste 
onderlegger. Het landschap heeft een minder belangrijke 
functie, maar boeren willen wel werken aan het landschap.  

 

De VLNGK heeft zeker niet de intentie om bedrijven te schaden. Agrariërs 
leveren een belangrijke bijdrage aan het ontstaan en behoud van het 
landschap, vroeger, nu en in de toekomst. De gemeente onderstreept dat 
ook juist. Ongeveer 100 jaar geleden hadden de landschapselementen een 
functie voor de agrariërs. Dit is nu niet meer zo, maar dat is een logisch 
gevolg van de modernisering en geen waardeoordeel. De landbouw is 
natuurlijk de afgelopen tientallen jaren aanzienlijk veranderd. De productie 
en efficiency is belangrijk en toenemende kosten en opbrengsten zijn 
soms niet meer in verhouding. Daarnaast is er vanuit landelijk beleid een 
toenemende druk op de agrarische sector door middel van regelgeving. 
Dat is niet het geval met de VLNGK. De visie beschrijft de transities en 
biedt mogelijkheden voor een alternatief grondgebruik, mogelijke nieuwe 
financiering voor maatschappelijke diensten, subsidies voor aanleg 
elementen, etc. 

De gemeente wil samen met grondeigenaren aan de slag met de vraag 
hoe we ons landschap en de daarin aanwezige landschapselementen 
kunnen behouden, zie bijvoorbeeld paragraaf 4.2. Daarnaast zijn er veel 
mogelijkheden en voorbeelden waarbij agrarische bedrijfsvoering samen 
kan gaan met bijvoorbeeld de aanplant van vogelbosjes, houtwallen en/of 
houtsingels of stroken bloemrijk grasland. Die bereidheid bij agrariërs 
hebben we ook veel gehoord op de informatieavonden. De visie biedt hier 
mogelijkheden voor die een grondeigenaar op basis van vrijwilligheid kan 
gebruiken. Zie bijvoorbeeld paragraaf 4.5 van de VLNGK. 

Geen 

De groenvisie voor de kernen is goed beschreven, goed dat 
het bomenbeer wordt opgepakt. Pak ook de waarden voor 
kernen en bouwen goed op.  

Initiatiefnemers overtuigen van de waarde van groen hoort bij het 
stimuleren. 

Geen 

De visie heeft een sterk negatieve benadering. Een voorbeeld 
is de beschreven perverse prikkel, dit is niet juist en niet waar 
er is geen koppeling van vierkante meters met 
landbouwsubsidie. Ander voorbeeld is het beschreven 
knelpunt van agrarisch gebruik van de bossen en de 
monocultuur van gras, mais en aardappels. Wat is dan wel 
goed, vraagt Lokaal Belang zich af. Enig historisch besef zou 
fijn zijn. 

Het is niet de bedoeling om de landbouwsector negatief te benaderen. In 
de VLNGK is beschreven dat de modernisering van de landbouw effect 
heeft (gehad) op het landschap. Daarin is de modernisering in de 
landbouw niet alleen, bijvoorbeeld ook toenemende infrastructuur en 
verstedelijking heeft effect op het landschap (gehad). De beschreven 
transities gaan ook weer effect hebben op ons landschap, landschap 
verandert namelijk onder menselijke invloeden. De visie daarop van de 
gemeente is belangrijk en daarom ligt de VLNGK nu voor. In de VLNGK 
worden naar aanleiding van verschillende (emotionele) reacties zinsneden 

Redactie paragraaf 
2.4, 3.4, 3.7 en 5.2 in 
de VLNGK. 
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 en teksten aangepast en beter geduid in de paragrafen 2.4, 3.4, 3.7 en 5.2 
in de VLNGK. 

Lokaal Belang vraagt zich af wie zegt dat er voldoende 
voedsel voor de hele planeet verbouwd kan worden met 
kringlooplandbouw?  

De essentie van de tekst in paragraaf 3.4 in de VLNGK is dat de 
wereldbevolking blijft groeien en om de aarde niet uit te putten, moeten we 
anders gaan consumeren en produceren. Kringlooplandbouw zou hiervoor 
een deel van de oplossing kunnen bieden. Dat is nu te stelling 
geformuleerd, dit wordt aangepast.  

Redactie paragraaf 
3.4 in de VLNGK. 

Op blz. 31 staat dat in 2012 in GNN en GO de uitbreiding van 
10.500 ha natuur is afgesproken. Hoe staat het daarmee? 
Wat is de rol van de gemeente? 

 

De uitbreiding van het GNN met 10.500 ha natuur is een afspraak tussen 
het Rijk en provincie Gelderland. De gemeente heeft hierin geen rol. 
Provincie Gelderland heeft de gebieden waar deze uitbreidingen moeten 
komen naar aanleiding van de kwetsbare natuurgebieden in beeld. Van de 
opgave is circa 20% nog niet concreet ingevuld. De voorziene uitbreiding 
van nieuwe natuur ligt niet bij natuurgebieden op grondgebied Oude 
IJsselstreek. Dit wordt ook duidelijker opgenomen in de VLNGK in 
paragraaf 3.7.  

Redactie paragraaf 
3.7 in de VLNGK. 

In de visie staan mooie voorbeelden zoals de strokenteelt en 
dat de maatschappij dient bij te dragen. Boeren hebben een 
roerig jaar achter de rug. Lokaal Belang adviseert om die 
veranderende kracht van de landbouw te gebruiken. Ga het 
gesprek aan met de boeren. Neem de tijd om gesprek aan te 
gaan met boeren en grondeigenaren.  

 

Dank voor het advies. Wij verwachten dat we de onrust met de komst van 
de concept visie achter ons kunnen laten door de aanpassingen en 
duidingen die we nu voorstellen in deze reactienota en deze te verwerken in 
de definitieve VLNGK. Daarmee zien we deze visie niet als eind maar juist 
als startpunt voor veel mooie samenwerkingen met boeren en 
grondeigenaren. Daar zetten we ons voor in samen met partners en 
belangenorganisaties.  

Geen 
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Reactie van PRO! 
 

Samenvatting inspraakreactie Antwoord Aanpassing in visie 

Een groene gemeente is van groot belang. PRO! Is daar al zes 
jaar mee bezig. Fijn dat deze er nu eindelijk komt. PRO! geeft 
heel veel complimenten voor een ieder die er aan gewerkt 
heeft. De partij ziet twee grote pijnpunten vanuit de boeren:  

1. de kaart: PRO! vraagt zich af of mevrouw Ankersmit bereid 
is de kaart met GO uit de visie te halen.  

2. de uitvoeringsnota. PRO! vraagt af of dit losgekoppeld kan 
worden van de visie.  

 

1. De visiekaart is ondersteunend aan de visie en wordt daarom niet 
verwijderd. Wel zijn naar aanleiding van inspraakreacties verschillende 
aanpassingen en nadere duidingen voorgesteld. Het belangrijkste punt is 
het verwijderen of aanpassen van een aantal arceringen waardoor 
onduidelijkheden en zorg is ontstaan bij verschillende indieners. Daarnaast 
wordt in verschillende paragrafen meer duiding en uitleg gegeven over 
GNN en GO.  
2. Het uitvoeringsdeel is een opsomming van de nodige 
uitvoeringsaspecten die in de eerdere paragrafen van hoofdstuk 4, 
hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6 zijn benoemd. Het uitvoeringsdeel is daardoor 
onderdeel van de visie. We maken met het uitvoeringsdeel voor 10 jaar 
inzichtelijk waar budget voor wordt gebruikt en plannen we welke taken 
wanneer worden opgepakt of uitgevoerd. Het uitvoeringsdeel wordt 
jaarlijks geactualiseerd. 

Verwijderen en 
aanpassen van 
enkele arceringen op 
de visiekaart. 

Redactie paragraaf 
2.4, 3.4, 3.7 en 5.2 in 
de VLNGK. 

Als je mensen vraagt om te participeren, dan moet je daar 
ook iets mee doen. Mensen hebben het gevoel dat ze 
onvoldoende zijn gehoord. Het interactieve proces heeft tot 
frustratie geleid. Toch krijgen we van alle kanten, zowel 
boeren als groene mensen, een handreiking. PRO! adviseert 
om die aan te nemen. PRO! stelt ook voor om periodiek 
overleg met de klankbordgroep te doen, met iedereen samen. 

 

 

In het participatieproces hebben we geprobeerd zoveel mogelijk mensen 
te bereiken om hun reactie te horen. 

Het participatieproces hebben we vorm gegeven door informatie op te 
halen bij een klankbordgroep, bestaande uit verschillende partijen actief in 
het buitengebied. Daarnaast heeft de gemeente drie avonden 
georganiseerd die goed bezocht zijn. Aan de hand van de input van die 
avonden is een eerste aanzet voor de visie gemaakt en deze is in een film 
beschikbaar gesteld aan iedere inwoner. Op basis van deze film kon een 
ieder de bijbehorende enquête invullen en aanvullende aan- en of 
opmerkingen maken. Deze digitale werkwijze was noodzakelijk vanwege 
de corona maatregelen die toen van kracht waren. Van het invullen van de 
enquête is veel gebruik gemaakt. Vervolgens is de conceptvisie opgesteld 
en hierop was inspraak mogelijk van 16 september tot 12 oktober 2020, 
ook daar is veel gebruik van gemaakt en deze reactienota is daar het 
resultaat van.  

Geen 
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Voor wat betreft de klankbordgroep kunnen we aangeven dat deelname 
niet hoeft te betekenen dat iedere partij het 100% eens is met de inhoud 
van de uiteindelijk opgestelde visie. De visie kent complexe opgaven en 
dat betekent dat er complexe keuzes moeten worden gemaakt. De 
uiteindelijke visie wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Het 
participatieproces is nog niet afgerond. Deze reactienota geeft 
aanpassingen op de inhoud van de VLNGK. Wij verwachten dat we de 
onrust met de komst van de concept visie achter ons kunnen laten door de 
aanpassingen en duidingen die we nu voorstellen in deze reactienota, om 
te verwerken in de definitieve VLNGK. Daarmee zien we de visie niet als 
eind maar juist als startpunt voor veel mooie samenwerkingen met boeren, 
grondeigenaren en groene belangenorganisaties. Daar zetten we ons voor 
in samen met partners en belangenorganisaties.  

De NME lessen mogen verder aangescherpt worden: welke 
scholen en wie gaat dat betalen? 

 

Alle scholen mogen zich ieder jaar aanmelden voor een NME les. Dit wordt 
100% betaald door gemeente Oude IJsselstreek waarvan we 50% als 
subsidie ontvangen van de provincie Gelderland vanuit de Regeling 
Landschap en Biodiversiteit. Dit is in schooljaar 2019/2020 opgestart.  

Geen 

Bij 5.3 ruimte voor energie: PRO! mist hier dat de 
landbouwgronden niet worden uitgesloten of op zijn minst dat 
de zonneladder wordt benoemd. 

 

In het ‘uitnodigingskader lokale duurzame energieopwekking’ is 
aangegeven op welke wijze de gemeente onder andere met zonne-
initiatieven wil omgaan. De visie sluit aan bij dit Uitnodigingskader. De 
gemeenteraad heeft het Uitnodigingskader in september 2020 
geëvalueerd en besloten ook de zonneladder toe te passen. De concept 
VLNGK was toen al openbaar maar in de definitieve versie wordt dit punt 
aangepast en de zonneladder toegevoegd. 

Bij paragraaf 3.5 en 
5.3 in de VLNGK het 
toepassen van de 
zonneladder 
toevoegen. 

Over 6.2 en 6.3 is PRO! positief. Betekent dit ook dat er niet op 
bestaand groen wordt gebouwd?  

 

Nee, per locatie is dat altijd een afweging en onderdeel van het 
woningbouwbeleid. Initiatiefnemers overtuigen van de waarde van groen 
hoort bij het stimuleren. 

Geen 

We vinden dat de ‘nota van aanvullingen’ moet worden 
opgenomen net als alles dat de insprekers hebben 
aangedragen. 

Alle binnengekomen reacties vanuit verschillende invalshoeken zijn 
verwerkt in deze reactienota. In deze reactienota staat in de 
beantwoording uitleg en of dit leidt tot een wijziging in de concept Visie op 
landschap, natuur en groene kernen. 

Geen 
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PRO! staat voor een groene gemeente en dat is van belang en 
dat doe je samen. Het belangrijkste is participatie en het 
overleg moet doorgaan.  

 

Wij verwachten dat we de onrust met de komst van de concept visie 
achter ons kunnen laten door de aanpassingen en duidingen die we nu 
voorstellen in deze reactienota, om te verwerken in de definitieve VLNGK. 
Daarmee zien we deze visie niet als eind maar juist als startpunt voor veel 
mooie samenwerkingen met boeren en grondeigenaren. Daar zetten we 
ons voor in samen met partners en belangenorganisaties. 

Geen 

Reactie van VVD 
 

Samenvatting inspraakreactie Antwoord Aanpassing in visie 

De visie kent veel bestaand beleid en heeft een overkoepelend 
karakter. Het idee dat initiatieven elkaar niet weten te vinden 
is juist en dit vraagt meer aandacht. VVD is positief over het 
uitvoeringsdeel en dat dit gekoppeld is in de begroting. VVD 
maakt zich wel zorgen of dit voldoende is.  

 

Die constatering is juist. Het faciliteren dat initiatieven (eerder) met elkaar 
in contact komen is uitgewerkt in paragraaf 4.3 in de VLNGK. 
Het uitvoeringsdeel is een beknopte weergaveopsomming van de nodige 
uitvoeringstaken die in de eerdere paragrafen van hoofdstuk 4, hoofdstuk 
5 en hoofdstuk 6 zijn benoemd. Het uitvoeringsdeel is daardoor onderdeel 
van de visie. We maken met het uitvoeringsdeel voor tien jaar inzichtelijk 
waar budget voor wordt gebruikt en plannen welke taken wanneer worden 
opgepakt of uitgevoerd. Het uitvoeringsdeel wordt jaarlijks geactualiseerd. 
Op dit moment zijn in de begroting voor 2021 voldoende middelen 
opgenomen voor de uitvoering van de VLNGK. De (benodigde) financiële 
middelen worden elk jaar geëvalueerd en mochten meer middelen nodig 
zijn, dan wordt dit aangegeven in de eerstvolgende Voorjaarsnota en 
Begroting. 

 

VVD adviseert om de inbreng van de belangenvereniging en 
agrariërs mee te nemen. De rol van agrariërs mag nadrukkelijk 
in de visie.  

Alle binnengekomen reacties vanuit verschillende invalshoeken zijn 
verwerkt in deze reactienota. In deze reactienota staat in de beantwoording 
uitleg en of dit leidt tot een wijziging in de concept Visie op landschap, 
natuur en groene kernen. 

Geen 

VVD vraagt zich af hoe het verpachten van eigen grond gaat, 
want de regels kunnen niet veranderd worden. Een goed 
voorbeeld om zoiets wel vorm te geven is het proces 
Engbergen. Zoals de PvdA aangeeft zijn wel grote spelers, 
zoals de provincie, nodig. De VVD ziet graag meer groen en de 

Voor de pacht van gemeentelijke gronden in bos- en natuurgebieden is 
landbouw niet beperkend, alleen de wijze waarop de bedrijfsvoering wordt 
vormgegeven is wel van belang. Daar gaan we met onze pachters afspraken 
over maken, maatwerk, individueel en passend bij hun bedrijfsvoering. Dat 
is wat bedoeld wordt met ‘landbouw te gast’. 

Geen 
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transformatie naar biologisch ondersteunt de VVD ook maar 
het primaat zijn de agrarische bedrijven. 

Kom de boer niet aan zijn grond en gun elkaar wat, we moeten 
dat compenseren en samen doen.  

 

Wij verwachten dat we de onrust met de komst van de conceptvisie achter 
ons kunnen laten door de aanpassingen en duidingen die we nu voorstellen 
in deze reactienota, om te verwerken in de definitieve VLNGK. Daarmee zien 
we deze visie niet als eind, maar juist als startpunt voor veel mooie 
samenwerkingen met boeren en grondeigenaren. Daar zetten we ons voor 
in samen met partners en belangenorganisaties. 

Geen 

Reactie van CDA 
 

Samenvatting inspraakreactie Antwoord Aanpassing in visie 

CDA is blij met de grote lijnen, maar vindt het jammer dat de 
communicatie mis is gegaan. Gelukkig is inbreng nog 
mogelijk en CDA adviseert ook om alle inbreng van de 
insprekers mee te nemen. Wat CDA betreft hoeft de visie niet 
op stel en sprong vast gesteld te worden. Verwerk al de 
reacties, bespreek dit in de commissie en dan inbrengen om 
vast te stellen.  

 

In het participatieproces hebben we geprobeerd zoveel mogelijk mensen 
te bereiken om hun reactie te horen. 

Het participatieproces hebben we vorm gegeven door informatie op te 
halen bij een klankbordgroep, bestaande uit verschillende partijen actief in 
het buitengebied. Daarnaast heeft de gemeente drie avonden 
georganiseerd die goed bezocht zijn. Aan de hand van de input van die 
avonden is een eerste aanzet voor de visie gemaakt en deze is in een film 
beschikbaar gesteld aan iedere inwoner. Op basis van deze film kon een 
ieder de bijbehorende enquête invullen en aanvullende aan- en of 
opmerkingen maken. Deze digitale werkwijze was noodzakelijk vanwege 
de corona maatregelen die toen van kracht waren. Van het invullen van de 
enquête is veel gebruik gemaakt. Vervolgens is de conceptvisie opgesteld 
en hierop was inspraak mogelijk van 16 september tot 12 oktober 2020, 
ook daar is veel gebruik van gemaakt en deze reactienota is daar het 
resultaat van.  

Voor wat betreft de klankbordgroep kunnen we aangeven dat deelname niet 
hoeft te betekenen dat iedere partij het 100% eens is met de inhoud van de 
uiteindelijk opgestelde visie. De visie kent complexe opgaven en dat 
betekent dat er complexe keuzes moeten worden gemaakt. De uiteindelijke 
visie wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Het participatieproces is 
nog niet afgerond. Deze reactienota geeft aanpassingen op de inhoud van 

Geen 
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de VLNGK. Wij verwachten dat we de onrust met de komst van de concept 
visie achter ons kunnen laten door de aanpassingen en duidingen die we nu 
voorstellen in deze reactienota, om te verwerken in de definitieve VLNGK. 
Daarmee zien we de visie niet als eind maar juist als startpunt voor veel 
mooie samenwerkingen met boeren, grondeigenaren en groene 
belangenorganisaties. Daar zetten we ons voor in samen met partners en 
belangenorganisaties. 
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3. Nota van verwerking  
 
3.1. Verwerking themagerichte reacties  
 
Thema 1: Belemmering door Groene Ontwikkelingszone  
 

Thema 1 Aanpassing Bestaand Nieuw 

Thema 1.1 
 
Aandachtspunt 
Lokaal Belang 
 
Aandachtspunt 
CDA 
 
Aandachtspunt 
VVD 
 
Aandachtspunt 
PvdA  
 
Aandachtspunt 
Pro! 
 
Aandachtspunt 
D66 

In paragraaf 3.7 
en paragraaf 5.5 
van de VLNGK 
goed uitleggen 
wat de GO is, 
wat het beleid 
rondom GO is en 
wat GO en GNN 
betekenen.   

3.7 RUIMTE VOOR NATUUR  
ALGEMEEN  
Al decennialang neemt de biodiversiteit in Nederland af. 
De oorzaken daarvoor zijn meervoudig: de afname van het 
areaal natuurgebied en de versnippering daarvan door 
nieuwe infrastructuur en voortgaande verstedelijking ener-
zijds, en de modernisering en intensivering van de 
landbouw anderzijds. Die negatieve trend is niet tot 
Nederland beperkt gebleven. Daarom zijn er al in de jaren 
’70 en ’80 van de vorige eeuw binnen Europa afspraken 
gemaakt over de bescherming van kwetsbare soorten en 
leefgebieden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om de natuur niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk weer 
meer ruimte te geven, wordt in Nederland gewerkt aan de 

3.7 RUIMTE VOOR NATUUR  
ALGEMEEN  
Al decennialang neemt de biodiversiteit in Nederland af. De 
oorzaken daarvoor zijn meervoudig: de afname van het 
areaal natuurgebied en de versnippering daarvan door 
nieuwe infrastructuur en voortgaande verstedelijking ener-
zijds, en de modernisering en intensivering van de 
landbouw anderzijds. 
 
Bronnen: 
 
PBL (2012) Natuurverkenning 2010-2040. Visies op de 
ontwikkeling van natuur en landschap, Den Haag: 
Planbureau voor de Leefomgeving.  
 
PBL (2013a) Natuurverkenning 2010-2040. 
Achtergrondrapport, Den Haag: Planbureau voor de 
Leefomgeving. 
Die negatieve trend is niet tot Nederland beperkt gebleven. 
Daarom zijn er al in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw 
binnen Europa afspraken gemaakt over de bescherming 
van kwetsbare soorten en leefgebieden.  
 
Om de natuur niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk weer 
meer ruimte te geven, wordt in Nederland al lange tijd 
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realisering van het zogeheten Natuurnetwerk Nederland 
(NNN). Het NNN is een netwerk van bestaande en nieuw 
te realiseren natuurgebieden en werd in 1990 als 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) geïntroduceerd in het 
Natuurbeleidsplan. Om kwetsbare soorten en leef-
gebieden te beschermen en de achteruitgang van de 
biodiversiteit te keren, worden bestaande natuurgebieden 
uitgebreid en met elkaar verbonden. Er wordt gestreefd 
naar het beheren van aangrenzende en tussenliggende 
landbouwgronden, aan de hand van overeenkomstige 
natuurdoelentypen. 
 
Provincie Gelderland werkt sinds de decentralisatie van 
het natuurbeleid in 2012 aan realisatie en beheer van het 
Gelders Natuurnetwerk. Gelderland heeft met het Rijk 
afgesproken om het Gelders Natuurnetwerk uiterlijk in 
2027 af te ronden en heeft zichzelf ten doel gesteld om dit 
te versnellen en om uiterlijk in 2025 klaar te zijn. Hiervoor 
moet in de periode van 2011-2025 in totaal 10.500 hectare 
nieuwe natuur zijn toegevoegd aan het Gelders 
Natuurnetwerk.  
 
LOKAAL  
In Gelderland is de NNN doorvertaald naar het Gelders 
Natuur Netwerk (GNN) en daarbinnen de zogeheten Groen 
Ontwikkelingszone (GO) waar nieuwe natuur ontwikkelt, 
dient te worden. Afhankelijk van het huidige grondbezit 
staan provincies in samenwerking met gemeenten binnen 
de GNN en GO voor verschillende opgaven om tot 
functieverandering te komen, met daarbij een 
uiteenlopend kostenplaatje. De grootste opgave is om 
bestaand landbouwareaal in natuurgebied om te zetten. 
Dat vereist de bereidwilligheid en de praktische en 
financiële mogelijkheden van agrariërs om op zijn minst 
een deel van hun bedrijfsvoering anders in te richten.  
 
 

gewerkt aan de realisering van het zogeheten 
Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het NNN is een netwerk 
van bestaande en nieuw te realiseren natuurgebieden of de 
verbindingszones daartussen en werd in 1990 als 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) geïntroduceerd in het 
Natuurbeleidsplan. Om kwetsbare soorten en leefgebieden 
te beschermen en de achteruitgang van de biodiversiteit te 
keren, werden bestaande natuurgebieden uitgebreid en 
met elkaar verbonden. Er werd gestreefd naar het beheren 
van aangrenzende en tussenliggende landbouwgronden, 
aan de hand van overeenkomstige natuurdoelentypen. 
 
Provincie Gelderland werkt sinds de decentralisatie van het 
natuurbeleid in 2012 aan realisatie en beheer van het 
Gelders Natuurnetwerk. Gelderland heeft met het Rijk 
afgesproken om het Gelders Natuurnetwerk uiterlijk in 
2027 af te ronden en heeft zichzelf ten doel gesteld om dit 
te versnellen en om uiterlijk in 2025 klaar te zijn. Hiervoor 
moet in de periode van 2011-2025 in totaal 10.500 hectare 
nieuwe natuur zijn toegevoegd aan het Gelders 
Natuurnetwerk.  
 
LOKAAL  
In Gelderland is de NNN doorvertaald naar het Gelders 
Natuur Netwerk (GNN) met daarbij de verbindingszone de 
zogeheten Groene Ontwikkelingszone (GO) waar nieuwe 
natuur ontwikkelt, dient te worden. Afhankelijk van het 
huidige grondbezit staat provincie in samenwerking met 
gemeenten binnen de GNN en GO voor verschillende 
opgaven om tot functieverandering te komen, met daarbij 
een uiteenlopend kostenplaatje. Om de laatste delen van 
de GNN in te vullen om deze in 2027 af te ronden.  De 
grootste opgave is om bestaand landbouwareaal in 
natuurgebied om te zetten. Dat vereist de bereidwilligheid 
en de praktische en financiële mogelijkheden van agrariërs 
om op zijn minst een deel van hun bedrijfsvoering anders 
in te richten.  
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Binnen de gemeente is een drietal zones aanwezig 
waarbinnen de natuur verder ontwikkeld kan worden en er 
mogelijkheden bestaan om bijvoorbeeld 
landbouwgronden om te zetten naar nieuwe natuur. 
Vanuit de eerder geschetste opgave is er dan ook nog een 
substantiële ruimteclaim voor nieuwe natuur. Binnen de 
gemeente is de GNN nadrukkelijk aanwezig, zie 
nevenstaand kaartbeeld.  
Bij de verwezenlijking van voorliggende visie is de 
ontwikkeling van nieuwe natuur in de GNN een belangrijker 
motor achter de verdere ontwikkeling van het landschap, 
te combineren met de ander aangehaalde ruimteclaims op 
het landschap. Dit betreft met name een provinciale 
opgave, waarbij de gemeente graag een 
samenwerkingspartner is. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De provincie Gelderland heeft nog een opgave om circa 
10.500 ha. nieuwe natuur te realiseren. Van de meeste 
hectares is bekend waar nieuwe natuur wordt gerealiseerd, 
dit betreft met name rondom bestaande kwetsbare 
natuurgebieden. Dit speelt niet binnen de 
gemeentegrenzen. Verder is 20% van de hectares niet 
nader geduid en de provincie zet daarbij in op particuliere 
grondeigenaren die bereid zijn om vrijwillig natuur te 
ontwikkelen. Dit ondersteunen we als gemeente. 
 
Bron: ‘Voortgang realisatie Gelders Natuurnetwerk’, 
februari 2020, Provincie Gelderland. 
 
Binnen de gemeente is een drietal zones aanwezig 
waarbinnen de natuur verder ontwikkeld kan worden en er 
mogelijkheden bestaan om bijvoorbeeld landbouwgronden 
om te zetten naar nieuwe natuur. Vanuit de eerder 
geschetste opgave is er dan ook nog een substantiële 
ruimteclaim voor nieuwe natuur. Binnen de gemeente is de 
GNN nadrukkelijk aanwezig, zie nevenstaand kaartbeeld.  
Bij de verwezenlijking van voorliggende visie is de 
ontwikkeling van nieuwe natuur in de GNN een belangrijker 
motor achter de verdere ontwikkeling van het landschap, te 
combineren met de ander aangehaalde ruimteclaims op 
het landschap. 
 
Het beleid in de GO is erop gericht om natuur- en 
landschapselementen te behouden en waar mogelijk 
nieuwe te elementen te realiseren die bijdragen aan de 
verplaatsings- en migratiemogelijkheden voor planten en 
dieren. Dat betekent dus niet dat gronden in de GO moeten 
worden omgevormd naar natuur. Juist niet, de gronden in 
de GO hebben meestal de bestemming ‘agrarisch’ of een 
andere hoofdbestemming en dat blijft ook zo. 
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Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen binnen de GO zijn niet 
uitgesloten. Deze ontwikkelingen mogen echter niet leiden 
tot een aantasting van bestaande natuur- en 
landschapselementen. Daarnaast wordt bij nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen of bij uitbreiding van bestaande 
activiteiten met meer dan 30% gevraagd om gelijktijdig 
nieuwe natuur- en landschapselementen te realiseren om 
daarmee de kwaliteiten van de GO verder te versterken. 
 
In relatie tot bestaande landbouw is daarbij van belang dat 
bij uitbreiding van grondgebonden agrarische bedrijven 
(bijvoorbeeld de bouw van extra stallen) geen bijdrage voor 
natuur- en landschapsontwikkeling wordt gevraagd, omdat 
deze bedrijven in hun bedrijfsvoering al meewerken aan 
landschapsbeheer. Daarom hoeft bij uitbreiding alleen te 
worden aangetoond dat de uitbreiding de bestaande 
natuur- en landschapselementen niet aantast. Deze 
vrijstelling geldt bij grondgebonden landbouw ook bij 
uitbreiding met meer dan 30%.  
 
Alle regels die gelden binnen de GNN en GO liggen vast in 
de Provinciale Omgevingsverordening 
(https://www.gelderland.nl/omgevingsvisie). Alle Gelderse 
gemeenten moeten deze regels opnemen in hun 
bestemmingsplannen. Ook de begrenzing van het GNN en 
de GO worden door de provincie bepaald. Oude 
IJsselstreek heeft deze regels en de begrenzing één-op-één 
vanuit de provinciale omgevingsverordening opgenomen in 
het bestemmingsplan ‘Buitengebied Oude IJsselstreek 
2017’. Dit plan is medio 2018 vastgesteld. De gemeente 
heeft niet meer of verdergaande plannen voor het GNN of 
de GO dan de provincie in haar beleid heeft gesteld. 
 
LEGENDA KAARTBEELD AANGEPAST 
NATUUR -> zones en netwerken 
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5.5 NATUURLANDSCHAP  
Provincie Gelderland werkt sinds de decentralisatie van 
het natuurbeleid aan realisatie van het Gelders 
Natuurnetwerk. De provincie Gelderland heeft nog een 
opgave om circa 10.500 ha. nieuwe natuur te realiseren. 
Het omzetten van de groene ontwikkelzone naar natuur 
netwerk. Om de opgave voor functieverandering te 
versnellen zet de provincie de komende jaren, samen met 
de Gelderse natuurbeherende organisaties, pro-actief in 
op pachtafkoop, grondverwerving en het stimuleren van 
particulier natuurbeheer. Zo ook voor de gronden binnen 
de gemeente die gelegen zijn in de GNN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5 NATUURLANDSCHAP  
Provincie Gelderland werkt sinds de decentralisatie van het 
natuurbeleid aan realisatie van het Gelders Natuurnetwerk. 
De provincie Gelderland heeft nog een opgave om circa 
10.500 ha. nieuwe natuur te realiseren. Het omzetten van 
de groene ontwikkelzone naar natuur netwerk. Om de 
opgave voor functieverandering te versnellen zet de 
provincie de komende jaren, samen met de Gelderse 
natuurbeherende organisaties, pro-actief in op 
pachtafkoop, grondverwerving en het stimuleren van 
particulier natuurbeheer. Zo ook voor de gronden binnen de 
gemeente die gelegen zijn in de GNN. 
 
De provincie Gelderland heeft nog een opgave om circa 
10.500 ha. nieuwe natuur te realiseren. Van de meeste 
hectares is bekend waar nieuwe natuur wordt gerealiseerd, 
dit betreft met name rondom bestaande kwetsbare 
natuurgebieden. Dit speelt niet binnen de 
gemeentegrenzen.  
 
Bron: ‘Voortgang realisatie Gelders Natuurnetwerk’, 
februari 2020, Provincie Gelderland. 
 
De gemeente heeft in voorliggende visie geen plannen of 
beleid opgenomen om de Groene Ontwikkelzone naar 
natuur om te vormen, op particuliere grond of grond van 
bedrijven. Wel wil de gemeente landschap behouden en 
ontwikkeling van landschap stimuleren. Op gronden in 
eigendom van de gemeente pakken we dit op met 
bijvoorbeeld het bermbeheer. Op particuliere gronden of 
gronden van bedrijven willen we ontwikkeling van 
landschap stimuleren bij de eigenaren maar altijd en alleen 
op basis van bereidheid en vrijwilligheid van de eigenaar. 
Zie voor meer informatie hierover in paragraaf 4.5. 
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De gemeente wil dan ook actief inzetten op de verdere 
ontwikkeling van de GNN, dit onder andere door de 
ontwikkeling van nieuw bos, maar juist ook de 
ontwikkeling van kleine bossen binnen de gemeente. 
 
Uit onderzoek blijkt namelijk dat kleine bosjes per 
vierkante meter meer CO2 opslaan dan grotere bossen. 
Het gaat daarbij om een omvang kleiner dan een 
voetbalveld.  
 
Vanuit het Rijk en de provincies wordt gewerkt aan een 
zogeheten bossenstrategie. Uitgangspunt is dat het 
Nederlandse bosareaal met 37.000 hectare wordt 
vergroot. Dat streven Rijk en de provincies na, zo staat in 
een brief van minister Schouten (LNV) aan de Tweede 
Kamer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verder wil de gemeente de mogelijkheid onderzoeken voor  
de ontwikkeling van nieuw bos, maar juist ook de 
ontwikkeling van kleine bossen binnen de gemeente. 
 
 
Uit onderzoek blijkt namelijk dat kleine bosjes per vierkante 
meter meer CO2 opslaan dan grotere bossen. Het gaat 
daarbij om een omvang kleiner dan een voetbalveld.  
 
 
Het Rijk en de provincies hebben de afgelopen jaren ook 
gewerkt aan een zogeheten bossenstrategie, dit is een 
afspraak uit het Klimaatakkoord. Uitgangspunt is dat het 
Nederlandse bosareaal met 37.000 hectare wordt vergroot. 
Rijk en provincies gaan hiermee de komende jaren aan de 
slag, onder meer via het Klimaatakkoord, het Natuurpact en 
Programma Natuur. Rijk en provincies kunnen dit niet 
alleen. Ook de inbreng van andere overheden, particulieren 
en maatschappelijke initiatieven is hiervoor noodzakelijk. 
Hoe dit wordt opgepakt is op moment van schrijven van 
deze visie nog niet bekend. 
 
Provincie Gelderland heeft zelf ook beleid ontwikkeld voor 
meer gezond en afwisselend bos in Gelderland. Daarvoor 
neemt zij een aantal maatregelen. Zo worden verzuurde 
bosbodems verbeterd, gaat de provincie verdroging van het 
bos tegen en helpt zij beheerders om jong en gevarieerd 
bos te laten ontstaan. Daarnaast wil de provincie meer 
natuurlijk bos met meer oud en dood hout. Dat is goed voor 
de biodiversiteit. Ook moet er de komende 10 jaar 1.700 
hectare nieuw bos bijkomen, grotendeels binnen 
bestaande natuurgebieden zoals de Veluwe. Daarnaast 
komen er 1 miljoen bomen bij in het landelijk gebied door 
meer landschapselementen te stimuleren; acties om meer 
bomen in de  Gelderse dorpen en steden te stimuleren zijn 
ook uitgedacht.  
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Ook moeten er meer bomen in woonwijken komen, en 
moet bomenkap altijd gecompenseerd worden met 
nieuwe aanplant. Het vergroten van het areaal bos binnen 
de GNN kent daarmee een dubbele doelstelling, namelijk 
natuur- en klimaatdoelstellingen. 
 
 
Met het Actieplan Bomen wil de gemeente hier ook op 
inspelen, dit door onder andere de aanplant van een nieuw 
bos of kleine bosjes. Dit vanuit de wens tot meer bomen in 
de gemeente en CO2 opslag. Verder is het idee om in 
samenwerking met de agrarische sector boerenbossen 
(agrobosbouw) te ontwikkelen, waarin een combinatie 
ontstaat van bosbouw en landbouw.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De ontwikkeling van kleine bosjes op voormalige 
vuilstortlocaties binnen de gemeente behoort daarbij ook 
tot de mogelijkheden. Maar ook binnen de kern wordt de 
realisatie van voedsel- en of speelbossen gestimuleerd, 
zoals recentelijk nog voor een locatie op het sportcomplex 
IJsselweide.  
 
De in hoofdstuk 2 benoemde kwaliteiten per land-
schapstype, ‘de zogeheten parels’ betreffen ook veel bos- 

Bron: ‘Vitaal en divers bos, Uitvoeringsprogramma 
Bomen en Bos’, december 2020, provincie Gelderland 
 
Hiermee komen er ook meer bomen in woonwijken. Verder 
moet bomenkap altijd gecompenseerd worden met nieuwe 
aanplant. Het vergroten van het areaal bos binnen de GNN 
kent daarmee een dubbele doelstelling, namelijk natuur- en 
klimaatdoelstellingen. 
 
 
Met het Actieplan Bomen wil de gemeente hier ook op 
inspelen, dit door onder andere de aanplant van een nieuw 
bos of kleine bosjes op eigen percelen of in samenspraak 
met grondeigenaren. Dit vanuit de wens tot meer bomen in 
de gemeente vanuit doelstellingen zoals vergroenen, 
verduurzamen en leefbaarheid. Verder is het idee om in 
samenwerking met de agrarische sector boerenbossen 
(agrobosbouw) ontwikkelen, waarin een combinatie ont-
staat van bosbouw en landbouw. Agrobosbouw is een 
vorm van landbouw waarbij houtige gewassen (bomen en 
struiken) bewust worden gecombineerd met de teelt van 
gewassen of dierlijke productiesystemen. Dit biedt 
voordelen door ecologische en economische interacties. 
Dit combineren kan in de praktijk op veel verschillende 
manieren, waardoor er veel verschillende vormen zijn. De 
meest bekende zijn boomweides, strokenteelt met houtige 
gewassen, windhagen, en voedselbossen. 
 
 De ontwikkeling van kleine bosjes op voormalige 
vuilstortlocaties binnen de gemeente behoort daarbij ook 
tot de mogelijkheden. Maar ook binnen de kern wordt de 
realisatie van voedsel- en of speelbossen gestimuleerd, 
zoals recentelijk nog voor een locatie op het sportcomplex 
IJsselweide.  
 
De in hoofdstuk 2 benoemde kwaliteiten per land-
schapstype, ‘de zogeheten parels’ betreffen ook veel bos- 
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en natuurgebieden. Deze zijn op de visiekaart met een 
icoon weergegeven. Het behoud en versterken van de 
bestaande kwaliteiten staat hier voorop. Enkele 
voorbeelden zijn Idinkbos, Engbergen, Paasberg en de 
Vennebulten.  
 
Verder wil de gemeente bijzondere flora- en fauna binnen 
het gemeentelijk grondgebied in kaart brengen. Dit zodat 
ook deze kwaliteiten voor de toekomst behouden kunnen 
blijven. 

en natuurgebieden. Deze zijn op de visiekaart met een 
icoon weergegeven. Het behoud en versterken van de 
bestaande kwaliteiten staat hier voorop. Enkele 
voorbeelden zijn Idinkbos, Engbergen, Paasberg en de 
Vennebulten.  
 
Verder wil de gemeente bijzondere flora- en fauna binnen 
het gemeentelijk grondgebied in kaart brengen. Dit zodat 
ook deze kwaliteiten voor de toekomst behouden kunnen 
blijven. Zo kunnen we ook beter toetsen in welke 
gebieden/locaties in de gemeente we de mogelijkheden tot 
bescherming van deze diersoorten volgens de Wet 
Natuurbescherming kunnen vormgeven. 

Thema 1.5 
 
 

De indicatieve 
arcering over 
gronden met de 
duiding 
‘zoekgebied voor 
bos’ wordt van 
de plankaart 
gehaald. Het 
icoon met de 
duiding 
‘gewenste 
uitbreiding’ blijft 
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Thema 1.14 Visiekaart 
aanpassen. De 
donkergroene 
stippellijn wordt 
vervangen door 
een ander 
symbool. 
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Thema 2: Landbouwsector  
 

Thema 2 Aanpassing Bestaand Nieuw 

Thema 2.5 
 
Aandachtspunt 
Lokaal Belang 
 
Aandachtspunt 
CDA 
 
 

Redactie 
paragrafen  
2.4, 3.4, 3.7 en 
5.2 in de 
VLNGK. 

2.4 KWALITEITEN, KNELPUNTEN EN KANSEN 
 
KAMPENLANDSCHAP 
 
Knelpunten  

• Agrarisch gebruik van open gronden in de bossen.  

• Afname van kleinschaligheid van het landschap door 
verdwijnen van landschapselementen.  

• Stoppende boeren in het gebied met als gevolg 
monocultuur van mais en aardappelen. 
 
 

Kansen  

• Uitbreiden routenetwerk van wandel- en fietspaden 
en landschapselementen met als toevoeging het 
vertellen van de verhalen in het landschap en de 
ontstaansgeschiedenis ervan. Het leren lezen van het 
landschap (eigenlijk gemeentebreed).  

• Uitbreiden areaal bos (binnen GNN en GO).  
 
VEENONTGINNINGSLANDSCHAP 
 
Knelpunten  

• Monocultuur huidig agrarisch gebruik als grasland.  
 
 
RIVIERENLANDSCHAP 
 
Knelpunten  

• Verdwijnen hagen en elzensingels, waardoor 
landschap opener is geworden.  

• Monotoon gebruik vanuit agrarische sector.  

2.4 KWALITEITEN, KNELPUNTEN EN KANSEN 
 
KAMPENLANDSCHAP 
 
Knelpunten  

• Intensief agrarisch gebruik van de open en kleine 
percelen in de bossen.  

• Afname van kleinschaligheid van het landschap door 
verdwijnen van landschapselementen.  

• Stoppende boeren in het gebied met als gevolg 
monocultuur van mais en aardappelen. 

 
Kansen  

• Uitbreiden routenetwerk van wandel- en fietspaden 
en landschapselementen met als toevoeging het 
vertellen van de verhalen in het landschap en de 
ontstaansgeschiedenis ervan. Het leren lezen van 
het landschap (eigenlijk gemeentebreed).  

• Uitbreiden areaal bos (binnen GNN en GO).  
 
VEENONTGINNINGSLANDSCHAP 
 
Knelpunten  

• Afname van kleinschaligheid van het landschap door 
verdwijnen van landschapselementen.   

 
RIVIERENLANDSCHAP 
 
Knelpunten  

• Verdwijnen hagen en elzensingels, waardoor 
landschap opener is geworden.  

• Monotoon gebruik vanuit agrarische sector.  
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• Afname zichbaarheid hoogteverschil in landschap 
met kernen en omliggende lagere delen, door nieuwe 
bebouwing en het verdwijnen in verschil tussen 
beplanting en gelijk grondgebruik.  

 
3.4 VERANDERENDE LANDBOUW 
 
ALGEMEEN  
Landbouw was lange tijd de belangrijkste onderlegger 
van het cultuurlandschap en daarmee de beeldbepaler 
van het Nederlandse landschap. De vele functies die 
verscheidene landschapselementen vervulden voor de 
landbouw zorgden voor een divers landschap. Sinds de 
modernisering van de landbouw in de jaren 50 vervult het 
landschap steeds minder functies voor agrarische 
bedrijven. Specialisatie, mechanisering en 
schaalvergroting hebben vele traditionele functies die 
landschapselementen in de landbouw hadden, overbodig 
gemaakt. Soms zijn die veranderingen goed zichtbaar, 
zoals de ruilverkaveling, gedempte sloten en verdwenen 
hagen, toegenomen oppervlakte maïsverbouw en soms 
hebben die subtieler plaatsgevonden, zoals de afname 
van de biodiversiteit in landbouwgebieden.  
 
In het proces van modernisering, rationalisering en 
productieverhoging is er sprake geweest van een 
bedrijfsmatige schaalvergroting. Het aantal land- en 
tuinbouwbedrijven is gestaag afgenomen, van 301.000 in 
1960 tot 55.000 in 2017. Het totale landbouwareaal 
neemt ook af, van 75% van het landoppervlak (inclusief 
binnenwater) in 1950 tot geen 60% vandaag de dag.  
 
Het landschapsbeheer is de afgelopen jaren ook meer 
en meer onder druk komen te staan, onder meer doordat 
landschapsbeheer nauwelijks voorkwam in de 
Nederlandse interpretatie van het Gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB). 

• Afname zichtbaarheid hoogteverschil in landschap 
met kernen en omliggende lagere delen, door 
nieuwe bebouwing en het verdwijnen in verschil 
tussen beplanting en gelijk grondgebruik.  

 
3.4 VERANDERENDE LANDBOUW 
 
ALGEMEEN  
Landbouw was lange tijd de belangrijkste onderlegger 
van het cultuurlandschap en daarmee de beeldbepaler 
van het Nederlandse landschap. De vele functies die 
verscheidene landschapselementen vervulden voor de 
landbouw zorgden voor een divers landschap. Sinds de 
modernisering van de landbouw in de jaren 50 vervult 
het landschap steeds minder functies voor agrarische 
bedrijven. Specialisatie, mechanisering en 
schaalvergroting hebben vele traditionele functies die 
landschapselementen in de landbouw hadden, 
overbodig gemaakt. Soms zijn die veranderingen goed 
zichtbaar, zoals de ruilverkaveling, gedempte sloten en 
verdwenen hagen, toegenomen oppervlakte maïs-
verbouw en soms hebben die subtieler plaatsgevonden, 
zoals de afname van de biodiversiteit in 
landbouwgebieden.  
 
In het proces van modernisering, rationalisering en 
productieverhoging was er behoefte aan een 
bedrijfsmatige schaalvergroting. Het aantal land- en 
tuinbouwbedrijven is gestaag afgenomen, van 301.000 
in 1960 tot 55.000 in 2017. Het totale landbouwareaal 
neemt ook af, van 75% van het landoppervlak (inclusief 
binnenwater) in 1950 tot geen 60% vandaag de dag.  
 
Het landschapsbeheer is de afgelopen jaren ook meer 
en meer onder druk komen te staan, onder meer doordat 
landschapsbeheer nauwelijks voorkwam in de 
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Het GLB biedt boeren de mogelijkheid een deel van hun 
land in aanmerking te laten komen voor EU-subsidie voor 
groene diensten, zoals een vergoeding voor het beheer 
van akkerranden, sloten, houtwallen en bomen op hun 
land. Maar de Nederlandse overheid maakt nu (nog) 
geen gebruik van deze mogelijkheid en neemt in de land-
bouwtelling uitsluitend landbouwproductiegrond mee. 
Dat leidt tot een perverse prikkel: als boeren die 
elementen kappen, omploegen en omzetten in grond 
voor hun agrarische bedrijf, dan krijgen ze voor die 
hectares wel subsidie, namelijk als land-
bouwproductiegrond. Het gevolg is geleidelijke 
aantasting van het Nederlandse landschap.  
 
 
 
 
 
 
Met het nieuwe GLB 2021-2027 zou de Nederlandse 
regering de GLB-doelen kunnen uitwerken in een 
zogenoemde landschapsinclusieve landbouw. Naast het 
nieuwe GLB biedt het nationale plan voor een 
kringlooplandbouw kansen om landbouwdoelstellingen 
te koppelen aan doelstellingen voor zowel natuur als 
landschap.  
 
 
De landbouw staat dan ook voor een grote hervormings- 
en verduurzamingsopgave, zowel qua 
productiemethoden als qua productievolumes. 

Nederlandse interpretatie van het Gemeenschappelijk 
landbouwbeleid (GLB). 
BRON: PBL (2019) Zorg voor landschap. Naar een 
landschapsinclusief omgevingsbeleid, Signalenrapport, 
Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving. 
 
Zoals het nieuwe Europese GLB er uit ziet, lijkt het 
boeren de mogelijkheid te bieden een deel van hun land 
in aanmerking te laten komen voor EU-subsidie voor 
groene diensten, zoals een vergoeding voor het beheer 
van akkerranden, sloten, houtwallen en bomen op hun 
land. Maar de Nederlandse overheid maakt nu (nog) 
geen gebruik van deze mogelijkheid en neemt in de land-
bouwtelling uitsluitend landbouwproductiegrond mee. 
Dat leidt tot een perverse prikkel: als boeren die 
elementen kappen, omploegen en omzetten in grond 
voor hun agrarische bedrijf, dan krijgen ze voor die 
hectares wel subsidie, namelijk als land-
bouwproductiegrond. Het gevolg is geleidelijke 
aantasting van het Nederlandse landschap.   
 
BRON: Artikel Ruimte en Wonen (2019) Landschap in 
transitie, Het Nederlandse landschap staat op een 
kantelpunt Den Haag, Planbureau voor de leefomgeving. 
 
Met het nieuwe Europese GLB 2021-2027 zou de 
Nederlandse regering de GLB-doelen kunnen uitwerken 
in een zogenoemde landschapsinclusieve landbouw. 
Naast het nieuwe GLB biedt het nationale plan voor een 
kringlooplandbouw en de Bossenstrategie van Rijk en 
Provincies kansen om landbouwdoelstellingen te 
koppelen aan doelstellingen voor zowel natuur als 
landschap. 
 
De landbouw staat dan ook voor een grote hervormings- 
en verduurzamingsopgave, zowel qua 
productiemethoden als qua productievolumes. 
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Daarnaast zal het aantal actieve agrariërs de komende 
jaren nog verder afnemen, hetgeen overigens niet 
betekend dat het landbouw areaal zomaar afneemt. De 
wereldbevolking, en dus de vraag naar voedsel, blijft 
groeien. In 2050 is de wereldbevolking gegroeid tot zo’n 
9,5 miljard mensen. Om de aarde niet uit te putten, 
moeten we anders gaan consumeren en produceren. 
Met kringlooplandbouw is het mogelijk voldoende 
voedsel te produceren binnen de grenzen van de 
planeet. 
 
Misschien moeten we toe naar een situatie waarin we de 
boer niet alleen zien als producent van voedsel, maar als 
een heel belangrijke leverancier van meerdere 
maatschappelijke diensten. Daarvan is duurzame 
voedselproductie er één, maar ook de zorg voor de 
kwaliteit van de bodem, het grondwater, de biodiversiteit 
en het landschap.  
 
LOKAAL  
In de gemeente vormt de landbouw een van de 
belangrijkste gebruikers van het buitengebied. De 
gevolgen van de hierboven aangehaalde modernisering 
en schaalvergroting heeft ook zijn effect gehad op de 
landschapsstructuren binnen de gemeente. Bomen, 
bosjes, houtwallen en hegstructuren zijn verdwenen, 
waarmee de kenmerken van de verschillende 
landschapstypen en de daarmee de herkenbaarheid van 
het landschap langzaam verdwijnt. Met name de 
perceelsvergrotingen binnen de gemeente hebben de 
kleinschaligheid aangetast. Ook de afname van 
biodiversiteit en de toegenomen oppervlakte maïsteelt 
zijn herkenbaar in de gemeente.  
 
 
 
 
 

Daarnaast zal het aantal actieve agrariërs de komende 
jaren nog verder afnemen, hetgeen overigens niet 
betekend dat het landbouw areaal zomaar afneemt. De 
wereldbevolking, en dus de vraag naar voedsel, blijft 
groeien. In 2050 is de wereldbevolking gegroeid tot zo’n 
9,5 miljard mensen. Om de aarde niet uit te putten, 
moeten we gaan nadenken over een andere manier van 
consumeren maar ook produceren. Kringlooplandbouw 
kan hier een mogelijkheid voor bieden.  
 
Als consument is het belangrijk de boer niet alleen te 
zien als een producent  van voedsel, maar juist ook als 
een hele belangrijke leverancier van meerdere 
maatschappelijke diensten. Daarvan is duurzame 
voedselproductie er één, maar ook de zorg voor de 
kwaliteit van de bodem, het grondwater, de biodiversiteit 
en het landschap. 
 
LOKAAL  
In de gemeente vormt de landbouw een van de 
belangrijkste gebruikers van het buitengebied. De 
gevolgen van de hierboven aangehaalde modernisering 
en schaalvergroting heeft ook zijn effect gehad op de 
landschapsstructuren binnen de gemeente. 
Verschillende landschapselementen zijn verdwenen 
omdat ze hun nut verloren, waarmee de kenmerken van 
de verschillende landschapstypen en de daarmee de 
herkenbaarheid van het landschap langzaam verdwijnt. 
Met name de perceelsvergrotingen binnen de gemeente 
hebben de kleinschaligheid aangetast. Ook de afname 
van biodiversiteit en de toegenomen oppervlakte 
maïsteelt zijn is herkenbaar in de gemeente.  
 
Bronnen: 
PBL (2012) Natuurverkenning 2010-2040. Visies op de 
ontwikkeling van natuur en landschap, Den Haag: 
Planbureau voor de Leefomgeving.  
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Daarnaast kent de gemeente op dit moment nog zo’n 300 
actieve agrariërs, maar is de verwachting dat dit aantal 
tot 2030 verder daalt tot ongeveer 200 bedrijven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naast de transitie in de landbouw, en de ‘vernieuwde’ rol 
van agrariërs in het beheer van landschap en daar waar 
mogelijk natuur, moet er in de visie ook aandacht zijn 
voor de stoppende agrariër. Door de stoppende agrariërs 
kan grond vrijkomen voor de blijvende agrariërs 
waardoor voor hen mogelijk ruimte ontstaat om invulling 
te geven aan de verduurzamingsopgave. Hierbij is het 
wel belangrijk dat door eventueel gewenste 
perceelsvergroting geen landschapselementen 
verdwijnen. 
 
Met andere woorden er moet gezocht worden naar 
goede landschaps-inclusieve alternatieven, dit voor 
zowel de actieve als de stoppende agrariër. In hoofdstuk 
4 wordt omschreven hoe de basiskwaliteit van het 
landschap kan worden behouden en hoofdstuk 5 geeft 
de visie op ontwikkelingen in dit landschap. 
 

 
PBL (2013a) Natuurverkenning 2010-2040. 
Achtergrondrapport, Den Haag: Planbureau voor de 
Leefomgeving.  
 
 
Daarnaast kent de gemeente op dit moment nog zo’n 
300 actieve agrariërs, maar is de verwachting dat dit 
aantal tot 2030 verder daalt tot ongeveer 200 bedrijven. 
Ook deze actieve agrariërs moeten binnen de gemeente 
voldoende mogelijkheden hebben om hun agrarische 
bedrijfsvoering te kunnen voortzetten, met oog voor 
landschap en natuur dit is ten slotte de focus van deze 
visie. Voorliggende visie biedt voor deze actieve 
agrariërs tal van mogelijkheden om hen te ondersteunen 
bij landschapsaanleg en – beheer in zowel financiële als 
praktische zin. Uiteraard op basis van bereidheid en 
vrijwilligheid. 
 
Naast de transitie in de landbouw, en de ‘vernieuwde’ rol 
van agrariërs in het beheer van landschap en daar waar 
mogelijk natuur, moet er in de visie ook aandacht zijn 
voor de stoppende agrariër. Door de stoppende 
agrariërs komt grond vrij voor de blijvende agrariërs 
waardoor voor hen mogelijk ruimte ontstaat om invulling 
te geven aan de verduurzamingsopgave. Hierbij is het 
wel belangrijk dat door eventueel gewenste 
perceelsvergroting geen landschapselementen 
verdwijnen. 
 
Met andere woorden er moet gezocht worden naar 
goede landschaps-inclusieve alternatieven, dit voor 
zowel de actieve als de stoppende agrariër. In hoofdstuk 
4 wordt omschreven hoe de basiskwaliteit van het 
landschap kan worden behouden en hoofdstuk 5 geeft 
de visie op ontwikkelingen in dit landschap. 
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3.7 RUIMTE VOOR NATUUR 
Zie thema 1.1 
 
5.2 AGRARISCH LANDSCHAP  
In hoofdstuk 3 van deze visie zijn de veranderingen die 
nu, maar zeker ook de komende jaren gaan spelen in de 
agrarische sector benoemd. De toegenomen schaal- 
maar zeker ook perceelsvergroting hebben de laatste 
jaren, hun effect gehad op het landschap. Ook de 
toegenomen efficiency in productie op gronden, heeft 
effect op de (bio) diversiteit. Daarnaast stopt een groot 
aantal agrariërs en worden de gronden steeds vaker inge-
zet voor het verbouwen van maïs, aardappels en soms 
bloembollen.  
 
Ontwikkelingen die ingegeven zijn vanuit een goede 
agrarische bedrijfsvoering en wet- en regelgeving, maar 
die wel zijn effecten hebben gehad op het landschap. 
Deze visie poogt geen passende antwoorden te bieden 
op deze problematiek. Dit moet met name gezocht 
worden op Europees en Nationaal niveau, met de komst 
van het nieuwe GLB 2021-2027 (zie hoofdstuk 4). Echter 
met de visie wordt voor actieve en stoppende agrariërs 
een aantal alternatieven geschetst die een goede 
agrarische bedrijfsvoering niet in de weg hoeven te 
staan, maar wel bijdragen aan biodiversiteit en die 
voorkomen dat het karakteristieke landschap verdwijnt.  
 
 
SPELREGELS PERCEELSVERRUIMING  
Niet zo zeer de schaalvergroting in de landbouw, maar 
met name de perceelsvergroting heeft grote effecten 
gehad op de kleinschaligheid van het landschap. Bij het 
samenvoegen van agrarische gronden verdwijnen vaak 
tussenliggende houtwallen, en andere 
landschapselementen ten behoeve van een efficiënte 
bedrijfsvoering. Daarnaast worden bijvoorbeeld 

3.7 RUIMTE VOOR NATUUR 
Zie thema 1.1 
 
5.2 AGRARISCH LANDSCHAP  
De agrarische sector heeft de afgelopen jaren een groot 
aantal veranderingen ondergaan. De toegenomen 
schaal- maar zeker ook perceelsvergroting hebben de 
laatste jaren, hun effect gehad op het landschap. Ook de 
toegenomen efficiency in productie op gronden, heeft 
effect op de (bio)diversiteit.  
 
 
 
 
 
Ontwikkelingen die ingegeven zijn vanuit een goede 
agrarische bedrijfsvoering en wet- en regelgeving, maar 
die wel zijn effecten hebben gehad op het landschap. 
Deze visie poogt geen passende antwoorden te bieden 
op deze tegenstrijdigheid Dit moet met name gezocht 
worden op Europees en Nationaal niveau, met de komst 
van het nieuwe GLB (zie hoofdstuk 4). Echter met de 
visie wordt voor zowel de actieve en stoppende 
agrariërs een aantal alternatieven geschetst die een 
goede agrarische bedrijfsvoering niet in de weg hoeven 
te staan, maar wel bijdragen aan biodiversiteit en 
behoud en nieuwe aanleg van het karakteristieke 
landschap.  
 
SPELREGELS PERCEELSVERRUIMING  
Niet zo zeer de schaalvergroting in de landbouw, maar 
met name de perceelsvergroting heeft grote effecten 
gehad op de kleinschaligheid van het landschap. Bij het 
samenvoegen van agrarische gronden verdwijnen vaak 
tussenliggende houtwallen, en andere 
landschapselementen ten behoeve van een efficiënte 
bedrijfsvoering. Daarnaast worden bijvoorbeeld 
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bestaande hoogteverschillen in het landschap 
genivelleerd door het ploegen van gronden. Zaken die nu 
vaak onopgemerkt blijven, tot het moment dat het 
zichtbaar wordt in het landschap en het te laat is.  
 
Het is daarom zaak, grip te krijgen op dit proces. Niet om 
de agrarische bedrijfsvoering dwars te zitten, maar om 
hierover samen in gesprek te raken. De gemeente wil de 
basiskwaliteit landschap, de bestaande kwaliteit en 
landschapselementen vastleggen en beschermen door 
middel van een vergunningenstelsel. Dit zoals in pa-
ragraaf 4.2 reeds is omschreven. Hiermee is, bij-
voorbeeld voor het rooien van een houtwal, een 
vergunning noodzakelijk. Hiermee ontstaat er een 
moment waarop een aanvraag kan worden beoordeeld 
en dus een moment om samen in gesprek te gaan. Op 
die manier kan samen gezocht worden naar 
mogelijkheden om de kleinschaligheid opnieuw een plek 
te geven. Aan de hand van spelregels kunnen mogelijke 
alternatieven in beeld worden gebracht. Door 
bijvoorbeeld het opnieuw aanplanten van een houtwal, 
het anders inrichten van het perceel, een combinatie te 
maken met een strook akkerrandvegetatie of kruidenrijk 
grasland, door een overhoek te beplanten, etc. kan al een 
ander beeld ontstaan.  
 
 
Daarbij moet ook onderzocht worden in hoeverre een 
financiële vergoeding uit bijvoorbeeld het in te stellen 
landschapsfonds, dan wel op basis van het nieuwe GLB 
2021-2027 tot de mogelijkheden behoort. 
 
 
AGRARISCHE (BIO)DIVERSITEIT  
Er zijn voldoende mogelijkheden om de agrarische 
biodiversiteit te verbeteren die ook interessant zijn voor 
de agrarische bedrijfsvoering.  

bestaande hoogteverschillen in het landschap 
genivelleerd door het ploegen van gronden. Zaken die nu 
vaak onopgemerkt blijven, tot het moment dat het 
zichtbaar wordt in het landschap en het te laat is.  
 
Het is daarom zaak, grip te krijgen op dit proces. Niet om 
de agrarische bedrijfsvoering dwars te zitten, maar om 
hierover samen in gesprek te raken. De gemeente wil de 
basiskwaliteit landschap, de bestaande kwaliteit en 
landschapselementen vastleggen en beschermen door 
middel van spelregels. Dit om de basiskwaliteit in het 
landschap te behouden. Dit zoals in paragraaf 4.2 reeds 
is omschreven. Hiermee is, bijvoorbeeld voor het rooien 
van een houtwal, een vergunning noodzakelijk. Hiermee 
ontstaat er een moment waarop een aanvraag kan 
worden beoordeeld en dus een moment om samen in 
gesprek te gaan. Op die manier kan samen gezocht wor-
den naar mogelijkheden om de kleinschaligheid 
opnieuw een plek te geven. Aan de hand van spelregels 
kunnen mogelijke alternatieven in beeld worden 
gebracht. Door bijvoorbeeld het opnieuw aanplanten van 
een houtwal, het anders inrichten van het perceel, een 
combinatie te maken met een strook 
akkerrandvegetatie of kruidenrijk grasland, door een 
overhoek te beplanten, etc. kan al een ander beeld 
ontstaan.  
 
Daarbij moet ook onderzocht worden in hoeverre een 
financiële vergoeding uit bijvoorbeeld het in te stellen 
landschapsfonds, dan wel op basis van de nieuwe 
Nederlandse  uitwerking van het Europese GLB 2021-
2027 tot de mogelijkheden behoort. 
 
AGRARISCHE (BIO)DIVERSITEIT  
Er zijn voldoende mogelijkheden om de agrarische 
biodiversiteit te verbeteren die ook interessant zijn voor 
de agrarische bedrijfsvoering. Uiteraard gaat dit altijd op 
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De aanleg van akkerrandvegetatie en bloemrijk grasland 
zit beide in de Regeling Landschap en Biodiversiteit. De 
beheersubsidies worden georganiseerd door de 
vereniging agrarische landschap VAL Oude IJssel.  
De vergoeding is over het algemeen iets lager dan wat bij 
normale agrarische productie gebruikelijk is, echter het 
onderhoud is minder intensief en de vergoeding is niet 
afhankelijk van het slagen van de oogst (minder risico). 
Bij melkveebedrijven is de realisatie van 
akkerrandvegetatie vaak problematischer in verband met 
de derogatie wetgeving op Europees niveau. Binnen de 
gemeente zijn veel melkveebedrijven aanwezig. Voor hen 
lijken de kruidenrijke stroken grasland een positieve 
bijdrage te leveren aan de gezondheid van het melkvee.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een andere vorm voor het vergroten van biodiversiteit is 
de zogeheten strokenteelt. Bij strokenteelt worden, in 
tegenstelling tot monocultuur, op een perceel meerdere 
gewassen in stroken naast elkaar geteeld. De diversiteit 
aan gewassen gaat hiermee omhoog, wat bijdraagt aan 
een toename in onder- en bovengrondse diversiteit aan 
gewas-specifieke soorten. Doordat er afwisseling is in 
gewassoorten, kunnen ziekten en plagen zich bovendien 
minder snel verspreiden, waardoor er minder gewas-
beschermende middelen nodig zijn. 
 
 
 

basis van vrijwilligheid. Met andere woorden de 
grondeigenaar bepaalt zelf of hij van de mogelijkheden 
gebruik wenst te maken. De aanleg van 
akkerrandvegetatie en bloemrijk grasland zit beide in de 
Regeling Landschap en Biodiversiteit. De 
beheersubsidies worden georganiseerd door de 
vereniging agrarische landschap VAL Oude IJssel , als 
uitvoerder in opdracht van de VALA. De vergoeding is 
over het algemeen iets lager dan wat bij normale 
agrarische productie gebruikelijk is, echter het 
onderhoud is minder intensief en de vergoeding is niet 
afhankelijk van het slagen van de oogst (minder risico). 
Bij melkveebedrijven is de realisatie van 
akkerrandvegetatie vaak problematischer in verband 
met de derogatie wetgeving op Europees niveau. Binnen 
de gemeente zijn veel melkveebedrijven aanwezig. Voor 
hen behoren de kruidenrijke stroken grasland tot de 
mogelijkheden. Deze kruidenrijke stroken grasland 
hebben mogelijk een positieve bijdrage aan de 
gezondheid van het melkvee, zo blijkt uit verschillende 
pilots en proeven in Nederland. We kennen ook het 
lokale voorbeeld van kruidenrijke grasland strook 
Megchelen en Netterden (BRON: Nieuwsbrief VAL Oude 
IJssel juni 2020).  
 
Een andere vorm voor het vergroten van biodiversiteit is 
de zogeheten strokenteelt. Bij strokenteelt worden, in 
tegenstelling tot monocultuur, op een perceel meerdere 
gewassen in stroken naast elkaar geteeld. De diversiteit 
aan gewassen gaat hiermee omhoog, wat bijdraagt aan 
een toename in onder- en bovengrondse diversiteit aan 
gewas-specifieke soorten. Doordat er afwisseling is in 
gewassoorten, kunnen ziekten en plagen zich bovendien 
minder snel verspreiden, waardoor er minder gewas-
beschermende middelen nodig zijn. Zie ook het 
Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit van de provincie 
Gelderland.  
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AGRARISCHE PACHT  
Naast agrarische gronden in bezit van particulieren, bezit 
de gemeente zelf ook de nodige agrarische percelen die 
worden verpacht aan agrariërs. Over het algemeen vindt 
dit plaats in de agrarische gebieden, echter er zijn ook 
gronden in bosgebieden, dan wel natuurgebieden, zoals 
bijvoorbeeld het Idinkbos en Zwarte Veen. Voor deze 
gronden wil de gemeente onderzoeken of de 
voorwaarden van die pacht kunnen worden aangepast, 
om op die manier het landschap, maar met name ook de 
natuur meer ruimte te bieden. De landbouw is in deze 
gebieden te gast en de pachtafspraken kunnen gaan over 
de wijze van bemesting, moment van maaien, kruidenrijk 
grasland stroken en/of het beheer van 
landschapselementen. 
 
 

AGRARISCHE PACHT  
Naast agrarische gronden in bezit van particulieren, 
bezit de gemeente zelf ook de nodige agrarische 
percelen die worden verpacht aan agrariërs. Over het 
algemeen vindt dit plaats in de agrarische gebieden, 
echter er zijn ook gronden in bosgebieden, dan wel 
natuurgebieden, zoals bijvoorbeeld het Idinkbos en 
Zwarte Veen. Voor deze gronden wil de gemeente 
onderzoeken of de voorwaarden van die pacht kunnen 
worden aangepast, om op die manier het landschap, 
maar met name ook de natuur meer ruimte te bieden. De 
landbouw is in deze gebieden te gast en de 
pachtafspraken kunnen gaan over de wijze van 
bemesting, moment van maaien, kruidenrijk grasland 
stroken en/of het beheer van landschapselementen.  
Uiteraard vindt dit plaats binnen de pachtwetgeving en 
in goede samenspraak en afstemming met de pachters. 
De vraag die hierbij centraal staat, is welke bijdrage de 
pachter kan en wil leveren aan agrarische biodiversiteit 
passend binnen zijn bedrijfsvoering. 
 

Thema 2.13 Definitie 
agrobosbouw 
toevoegen. 

5.5 NATUURLANDSCHAP 
Met het Actieplan Bomen wil de gemeente hier ook op 
inspelen, dit door onder andere de aanplant van een 
nieuw bos of kleine bosjes. Dit vanuit de wens tot meer 
bomen in de gemeente en CO2 opslag. Verder is het idee 
om in samenwerking met de agrarische sector 
boerenbossen (agrobosbouw) te ontwikkelen, waarin 
een combinatie ontstaat van bosbouw en landbouw.  
 
 
 
 
. 

5.5 NATUURLANDSCHAP 
Met het Actieplan Bomen wil de gemeente hier ook op 
inspelen, dit door onder andere de aanplant van een 
nieuw bos of kleine bosjes. Dit vanuit de wens tot meer 
bomen in de gemeente en CO2 opslag. Verder is het idee 
om in samenwerking met de agrarische sector 
boerenbossen (agrobosbouw) te ontwikkelen, waarin 
een combinatie ontstaat van bosbouw en landbouw. 
Agrobosbouw is een vorm van landbouw waarbij 
houtige gewassen (bomen en struiken) bewust worden 
gecombineerd met de teelt van gewassen of dierlijke 
productiesystemen. Dit biedt voordelen door 
ecologische en economische interacties. Dit 
combineren kan in de praktijk op veel verschillende 
manieren, waardoor er veel verschillende vormen zijn. 
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De meest bekende zijn boomweides, strokenteelt met 
houtige gewassen, windhagen, en voedselbossen 

Thema 2.17 
 
Aandachtspunt Lokaal 
Belang 

Schrappen 
“Met kring-
looplandbouw 
is het mogelijk 
voldoende 
voedsel te 
produceren 
binnen de 
grenzen van 
de planeet.” 

Paragraaf 3.4 (pag. 27, tweede kolom) 
De landbouw staat dan ook voor een grote hervormings- 
en verduurzamingsopgave, zowel qua 
productiemethoden als qua productievolumes. 
Daarnaast zal het aantal actieve agrariërs de komende 
jaren nog verder afnemen, hetgeen overigens niet 
betekend dat het landbouw areaal zomaar afneemt. De 
wereldbevolking, en dus de vraag naar voedsel, blijft 
groeien. In 2050 is de wereldbevolking gegroeid tot zo’n 
9,5 miljard mensen.  
 
Om de aarde niet uit te putten, moeten we anders gaan 
consumeren en produceren. Met kringlooplandbouw is 
het mogelijk voldoende voedsel te produceren binnen de 
grenzen van de planeet.  
 
Misschien moeten we toe naar een situatie waarin we de 
boer niet alleen zien als producent van voedsel, maar als 
een heel belangrijke leverancier van meerdere 
maatschappelijke diensten.  
Daarvan is duurzame voedselproductie er één, maar ook 
de zorg voor de kwaliteit van de bodem, het grondwater, 
de biodiversiteit en het landschap. 

Paragraaf 3.4 (pag. 27, tweede kolom) 
De landbouw staat dan ook voor een grote hervormings- 
en verduurzamingsopgave, zowel qua 
productiemethoden als qua productievolumes. 
Daarnaast zal het aantal actieve agrariërs de komende 
jaren nog verder afnemen, hetgeen overigens niet 
betekend dat het landbouw areaal zomaar afneemt. De 
wereldbevolking, en dus de vraag naar voedsel, blijft 
groeien. In 2050 is de wereldbevolking gegroeid tot zo’n 
9,5 miljard mensen.  
 
Om de aarde niet uit te putten, moeten we nadenken 
over een andere manier van consumeren maar ook 
produceren.  
 
 
Als consumenten is het belangrijk de boer niet alleen te 
zien als een producent  van voedsel, maar juist ook als 
een hele belangrijke leverancier van meerdere 
maatschappelijke diensten.  
Daarvan is duurzame voedselproductie er één, maar 
ook de zorg voor de kwaliteit van de bodem, het 
grondwater, de biodiversiteit en het landschap. 
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Thema 3: Natuurgebieden en biodiversiteit 
 

Thema 3 Aanpassing Bestaand Nieuw 

Thema 3.2 Redactie 
paragraaf 3.7 
in de VLNGK. 

3.7 RUIMTE VOOR NATUUR 
Zie thema 1.1 

3.7 RUIMTE VOOR NATUUR 
Zie thema 1.1 

Thema 3.3 Redactie 
paragrafen 2.4, 
3.4, 3.7 en 5.2 
in de VLNGK. 

Zie thema 1.1 en 2.5 Zie thema 1.1 en 2.5 

Thema 3.6 In paragraaf 
3.7 van VLNGK 
bronvermelding 
opnemen over 
afname 
biodiversiteit. 

3.7 RUIMTE VOOR NATUUR  
 
ALGEMEEN  
Al decennialang neemt de biodiversiteit in Nederland af. 
De oorzaken daarvoor zijn meervoudig: de afname van 
het areaal natuurgebied en de versnippering daarvan 
door nieuwe infrastructuur en voortgaande 
verstedelijking enerzijds, en de modernisering en 
intensivering van de landbouw anderzijds. 

3.7 RUIMTE VOOR NATUUR  
 
ALGEMEEN  
Al decennialang neemt de biodiversiteit in Nederland af. 
De oorzaken daarvoor zijn meervoudig: de afname van 
het areaal natuurgebied en de versnippering daarvan 
door nieuwe infrastructuur en voortgaande 
verstedelijking enerzijds, en de modernisering en 
intensivering van de landbouw anderzijds. 
 
Bronnen: 
 
PBL (2012) Natuurverkenning 2010-2040. Visies op de 
ontwikkeling van natuur en landschap, Den Haag: 
Planbureau voor de Leefomgeving.  
 
PBL (2013a) Natuurverkenning 2010-2040. 
Achtergrondrapport, Den Haag: Planbureau voor de 
Leefomgeving. 

Thema 3.7 Poelen en 
andere 
mogelijkheden 
voor 
waterberging 
opnemen. 

5.2 AGRARISCH LANDSCHAP (pag. 43) 
Verder is het mogelijk om op basis van de Regeling 
Landschap en Biodiversiteit nieuwe landschapse-
lementen aan te leggen in de vorm van houtwallen, hagen 
en boomgaarden. De kosten van de arbeid om de 
elementen aan te leggen en het beheer zijn voor de 

5.2 AGRARISCH LANDSCHAP (pag. 43) 
Verder is het mogelijk om op basis van de Regeling 
Landschap en Biodiversiteit nieuwe landschapse-
lementen aan te leggen in de vorm van houtwallen, 
hagen en boomgaarden. De kosten van de arbeid om de 
elementen aan te leggen en het beheer zijn voor de 
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grondeigenaar. Voor het beheer zijn mogelijk wel 
subsidies via de Vereniging Agrarische Landschap VAL 
Oude IJssel. Voor de aanplant van nieuwe 
landschapselementen of het aanvullen van bestaande 
structuren moet de landschappelijke onderlegger als 
basis genomen worden. De identiteit en herkenbaarheid 
van de verschillende landschapstypen wordt hiermee 
versterkt. Beplanting is altijd gebiedseigen en inheems. 

grondeigenaar. Voor het beheer zijn mogelijk wel 
subsidies via de Vereniging Agrarische Landschap VAL 
Oude IJssel. Voor de aanplant van nieuwe 
landschapselementen of het aanvullen van bestaande 
structuren moet de landschappelijke onderlegger als 
basis genomen worden. De identiteit en herkenbaarheid 
van de verschillende landschapstypen wordt hiermee 
versterkt. Beplanting is altijd gebiedseigen en inheems. 
Verder kan ook de aanleg van poelen, sloten en andere 
waterpartijen gestimuleerd worden, om zo de 
biodiversiteit te vergroten. 

Thema 3.9 
 

Visiekaart en 
legenda 
aanpassen.  
 
Weghalen 
arcering 
‘groene grens’. 
De pijl met 
‘behouden 
openheid 
landschap’ 
blijft.  

  



99 

 

Thema 3.11 Recreatieve 
verbinding van 
visiekaart 
verwijderen. 

  
 

  

 

  

Thema 3.22 
 
Aandachtspunt 
PvdA 

In paragraaf 
5.6 van VLNGK 
aanpassen 
‘pilot 
ecologisch 
bermbeheer ’ 

5.6 BIODIVERSITEIT LIJNELEMENTEN 
UITVOERING  
Ten aanzien van het uitvoeringsdeel zijn voor het 
onderwerp biodiversiteit lijnelementen de volgende 
aspecten van belang:  

5.6 BIODIVERSITEIT LIJNELEMENTEN 
UITVOERING  
Ten aanzien van het uitvoeringsdeel zijn voor het 
onderwerp biodiversiteit lijnelementen de volgende 
aspecten van belang:  
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naar 
‘praktische 
start’ 

• Starten met een pilot ecologisch bermbeheer en het 
maken van een bermbeleidsplan inclusief middelen;  
 
 
 

• Een praktische start maken met een ecologisch 
bermbeheer en het maken van een bermbeleidsplan 
inclusief middelen;  
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Thema 4: Natuurgebieden en biodiversiteit 
 

Thema 4 Aanpassing Bestaand Nieuw 

Thema 4.2 Redactie 
paragrafen  
2.4, 3.4, 3.7 en 
5.2 in de VLNGK. 

Zie thema 1.1 en 2.5 Zie thema 1.1 en 2.5 

Thema 4.5 
 
Aandachtspunt PvdA 
 
Aandachtspunt 
Pro! 

Bij paragraaf 3.5 
en 5.3 in de 
VLNGK het 
toepassen van 
de zonneladder 
toevoegen. 

3.5 ENERGIETRANSITIE 
LOKAAL 
De gemeente Oude IJsselstreek wil in 2030 
energieneutraal zijn. De gemeente werkt op 
verschillende vlakken aan dit doel. Voor de 
energieopwekking is een ruimtevraag aan de orde en 
daarom is het ‘Uitnodigingskader lokale duurzame 
energie opwekking’ gemaakt. Hierin staat per type 
energiebron hoeveel energie opgewekt moet worden 
om in 2030 energieneutraal te kunnen zijn, waar in de 
gemeente onder welke voorwaarden deze energie 
opgewekt mag worden, hoe een energiebron ingepast 
moet worden in het landschap en hoe omwonenden en 
gebruikers meegenomen moeten worden in de 
realisatie van het initiatief. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.5 ENERGIETRANSITIE 
LOKAAL 
De gemeente Oude IJsselstreek wil in 2030 
energieneutraal zijn. De gemeente werkt op 
verschillende vlakken aan dit doel. Voor de 
energieopwekking is een ruimtevraag aan de orde en 
daarom is het ‘Uitnodigingskader lokale duurzame 
energie opwekking’ gemaakt. Hierin staat per type 
energiebron hoeveel energie opgewekt moet worden 
om in 2030 energieneutraal te kunnen zijn, waar in de 
gemeente onder welke voorwaarden deze energie 
opgewekt mag worden, hoe een energiebron ingepast 
moet worden in het landschap en hoe omwonenden en 
gebruikers meegenomen moeten worden in de 
realisatie van het initiatief.  
De gemeente stimuleert daarbij om de energieopgave 
op te lossen op bestaande en nieuwe daken, maar is 
zich er van bewust dat deze opgave zo groot is dat ook 
op grond zonneparken moeten worden aangelegd. Om 
dit goed in te passen is, kent het uitnodigingskader 
duidelijke beoordelingscriteria. 
 
In bijlage 5 van het ‘Uitnodigingskader lokale duurzame 
energie opwekking’ is uitgeschreven op welke wijze een 
initiatief beoordeeld wordt. Denk aan aspecten zoals 
efficiënt (meervoudig) ruimtegebruik, realisatiekans, 
natuur en landschappelijke inpassing en participatie 
met de omgeving. De beoordeling houdt rekening met 
de zonneladder van Natuur- en milieufederatie.  
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5.3 RUIMTE VOOR ENERGIE  
In het ‘Uitnodigingskader lokale duurzame energie 
opwekking Oude IJsselstreek’, heeft de gemeente 
duidelijk aangegeven op welke plaatsen in de gemeente, 
maar met name ook onder welke voorwaarden men 
ruimte wil bieden aan de energietransitie. De gemeente 
gaat voor ruimtelijke kwaliteit bij de inpassing van 
duurzame energie opwekking. Bij de inpassing wordt 
aansluiting en versterking van het karakter van het 
landschap geëist. Bij de inpassing wordt rekening 
gehouden met de verschillende types landschap.  
 
 
De inpassingskaart deelt de gemeente op in vier zones. 
Afhankelijk van in welk zone een initiatief zit, gelden er 
andere voorwaarden. Op deze manier is de inpassing van 
energie opwekking op een goede manier verankerd, en 
kan deze transitie bijdragen aan de verdere versterking 
van het landschap. Initiatiefnemers van dergelijke grote 
ruimtelijke ontwikkelingen die impact hebben op het 
landschap moeten zelf in een plan aantonen op welke 
wijze zij de geëiste ruimtelijke kwaliteit versterken, door 
bijvoorbeeld landschappelijke inpassing en 
ontwikkeling. 
  
De gemeente hecht bij initiatieven voor duurzame 
energie opwekking ook veel waarde aan participatie. 
Voor de omwonenden is dat ook de fysieke inpassing 
en ruimtelijke kwaliteit. 
 
 

5.3 RUIMTE VOOR ENERGIE  
In het ‘Uitnodigingskader lokale duurzame energie 
opwekking Oude IJsselstreek’, heeft de gemeente 
duidelijk aangegeven op welke plaatsen in de 
gemeente, maar met name ook onder welke 
voorwaarden men ruimte wil bieden aan de ener-
gietransitie. De gemeente gaat voor ruimtelijke kwaliteit 
bij de inpassing van duurzame energie opwekking. Bij 
de inpassing wordt aansluiting en versterking van het 
karakter van het landschap geëist. Bij de inpassing 
wordt rekening gehouden met de verschillende types 
landschap.  
 
De inpassingskaart deelt de gemeente op in vier zones. 
Afhankelijk van in welke zone een initiatief zit, gelden er 
andere voorwaarden. Op deze manier is de inpassing 
van energie opwekking op een goede manier verankerd, 
en kan deze transitie bijdragen aan de verdere verster-
king van het landschap. 

 
In bijlage 5 van het ‘Uitnodigingskader lokale duurzame 
energie opwekking’ is uitgeschreven op welke wijze een 
initiatief beoordeeld wordt. Denk aan aspecten zoals 
efficiënt (meervoudig) ruimtegebruik, realisatiekans, 
natuur en landschappelijke inpassing en participatie 
met de omgeving.   
De gemeente houdt in haar beoordeling in de categorie 
‘efficiënt ruimtegebruik’ rekening met de zonneladder 
van Natuur- en Milieufederatie. Projecten op 
productieve landbouwgrond kunnen rekenen op een 
lagere score, tenzij het zonneveld gerealiseerd kan 
worden in combinatie met het huidige gebruik. 
Projecten op een locatie welke nu onbenut is of waar 
een slimme combinatie kan worden gemaakt met het 
huidige gebruik kunnen rekenen op een hogere score.   

Thema 4.6 Bij paragraaf 3.5 
en 5.3 in de 

Zie thema 4.5 Zie thema 4.5 
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VLNGK het 
toepassen van 
de zonneladder 
toevoegen. 

Thema 4.30 
 
Aandachtspunt Lokaal 
Belang 
 
Aandachtspunt VVD 

Termen 
landschapsfonds 
en 
omgevingsfonds 
verduidelijken in 
paragrafen 3.5, 
5.3 en 4.3 en 5.2 
in de VLNGK. 

4.5 FINANCIERINGS-MOGELIJKHEDEN 
 
OPRICHTEN LANDSCHAPSFONDS  
Op veel plaatsen in Nederland zijn landschapsfondsen 
opgericht die geld genereren voor landschapsbeheer. Op 
basis daarvan worden contracten voor land-
schapsbeheer met grondeigenaren afgesloten.  
 
Daarbij is wellicht aan te sluiten bij de veranderingen in 
het Europese landbouwbeleid (zie paragraaf 4.2). 
Bepalend voor de agrarische sector zijn de wereldmarkt 
en Europese/ nationale (milieu) wetgeving. De invloed 
van de gemeente op met name de financiële kansen van 
de landbouw is beperkt. Daar waar de gemeente wel 
invloed heeft, kan zij de agrarische bedrijven kansen 
bieden. De gemeente kan kansen bieden voor 
alternatieve inkomstenbronnen voor agrariërs.  
 
In hoofdstuk 3 zijn transities, waaronder de ener-
gietransitie alsmede de doorgaande verstedelijking aan 
bod gekomen. De gemeente wil gaan onderzoeken of, 
naast natuurlijk de landschappelijke inpassing ter 
plaatse, deze rode ontwikkelingen ook geld kunnen 
genereren voor een landschapsfonds om elders in de 
gemeente aanleg en/of beheer van landschap te 
financieren. De daadwerkelijke verrekening hiervoor 
moet nader uitgewerkt worden.  
 
 
 
 
 
 

4.5 FINANCIERINGS-MOGELIJKHEDEN 
 
OPRICHTEN LANDSCHAPSFONDS  
Op veel plaatsen in Nederland zijn landschapsfondsen 
opgericht die geld genereren voor landschapsbeheer. 
Op basis daarvan worden contracten voor land-
schapsbeheer met grondeigenaren afgesloten.  
 
Daarbij is wellicht aan te sluiten bij de veranderingen in 
het Europese landbouwbeleid (zie paragraaf 4.2). 
Bepalend voor de agrarische sector zijn de wereldmarkt 
en Europese/ nationale (milieu) wetgeving. De invloed 
van de gemeente op met name de financiële kansen 
van de landbouw is beperkt. Daar waar de gemeente 
wel invloed heeft, kan zij de agrarische bedrijven kansen 
bieden. De gemeente kan kansen bieden voor 
alternatieve inkomstenbronnen voor agrariërs.  
 
In hoofdstuk 3 zijn transities, waaronder de ener-
gietransitie alsmede de doorgaande verstedelijking aan 
bod gekomen. De gemeente wil gaan onderzoeken of, 
naast natuurlijk de landschappelijke inpassing ter 
plaatse, deze rode ontwikkelingen ook geld kunnen 
genereren voor een landschapsfonds om elders in de 
gemeente aanleg en/of beheer van landschap te 
financieren. De daadwerkelijke verrekening hiervoor 
moet nader uitgewerkt worden. Daarbij wordt 
opgemerkt dat vanuit het ‘Uitnodigingskader lokale 
duurzame energieopwekking Oude IJsselstreek’ al 
financiële participatie gevraagd wordt. Enkele 
initiatiefnemers kiezen ervoor om een zonnefonds op te 
richten en de besteding daarvan aan een lokale partij 
over te laten (zie ook paragraaf 5.3). Dit is een andere 
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De middelen uit het landschapsfonds worden toegekend 
aan partners op het gebied van aanleg en beheer van 
landschap. Zij zetten de middelen in voor het versterken 
van het landschap. Daarbij moet onderzocht worden of 
het beheer en onderhoud van landschapselementen niet 
structureel beloond kan worden met middelen uit dit 
landschapsfonds, al dan niet gecombineerd met de 
middelen uit het nieuw GLB. 
 

vorm dan het landschapsfonds dat hier beschreven 
wordt.  
 
De middelen uit het landschapsfonds worden toe-
gekend aan partners op het gebied van aanleg en 
beheer van landschap. Zij zetten de middelen in voor 
het versterken van het landschap. Daarbij moet 
onderzocht worden of het beheer en onderhoud van 
landschapselementen niet structureel beloond kan 
worden met middelen uit dit landschapsfonds, al dan 
niet gecombineerd met de middelen uit het nieuw GLB. 
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Thema 5: Communicatie 
 

Thema 5 Aanpassing Bestaand Nieuw 

Thema 5.16 Het logo wordt 
uit Bijlage I 
gehaald 
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Thema 6: Opbouw en lay-out 
 

Thema 6 Aanpassing Bestaand Nieuw 

Thema 6.1 Legenda 
visiekaart 
aanpassen op 
leesbaarheid. 

Legenda is aangepast, bij definitieve opmaak lopen we 
nogmaals langs.  

Zie bijgevoegde kaart 

Thema 6.4 Redactie 
paragrafen 2.4, 
3.4, 3.7 en 5.2 in 
de VLNGK. 

Zie thema 1.1 en 2.5 Zie thema 1.1 en 2.5 

Thema 6.5 Visiekaart 
verduidelijken. 

Visiekaart verduidelijken Betreft kaart basiskwaliteit, dit is een oude 
inventarisatie en dient geactualiseerd te worden. Dit 
betreft ook een van de uitvoeringsaspecten die is 
opgenomen in het uitvoeringstabel op pagina 36 van de 
visie. 

Thema 6.7 Redactie op 
paragrafen 2.4, 
3.4, 3.7 en 5.2. 

Zie thema 1.1 en 2.5 Zie thema 1.1 en 2.5 

Thema 6.8 Kaart aanpassen 
ten aanzien van 
de energiezones. 

 

Kaart gaat uit de visie en er wordt verwezen naar het 
uitnodigingskader. 
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Thema 6.12 Tekst doorlopen 
en spelfouten 
corrigeren 

5.3 RUIMTE VOOR ENERGIE (pag. 45, eerste kolom) 
De initiatiefnemer bepaald vervolgens zelf hoe dit fonds 
wordt beheert en besteedt of kiest ervoor samen te 
werken met lokale partijen. 

5.3 RUIMTE VOOR ENERGIE (pag. 45, eerste kolom) 
De initiatiefnemer bepaalt vervolgens zelf hoe dit 
fonds wordt beheerd en besteed of kiest ervoor samen 
te werken met lokale partijen. 

Thema 6.14 Redactie en 
bronvermelding 
paragraaf 5.4 in 
de VLNGK. 

5.4 LANDSCHAPPELIJKE VERSTEDELIJKING 
De reden waarom we dit Es-wonen noemen is omdat de 
verwachting is dat in het gebied tussen Varsseveld en 
Sinderen, het gebied is waar gestopt wordt met 
agrarische bedrijvigheid waardoor deze bebouwing 
wellicht ingezet kan worden voor dit aanvullende 
woonconcept. Het kenmerkende kleinschalige 
landschap profiteert daarvan. 

5.4 LANDSCHAPPELIJKE VERSTEDELIJKING 
De reden waarom we dit Es-wonen noemen is omdat de 
verwachting is dat in het relatief kleinschalige 
kampenlandschap, waar de essen en eskopjes een 
kenmerkend onderdeel van zijn, de agrarische 
bedrijvigheid zal afnemen. De vrijkomende agrarische 
bebouwing kan wellicht ingezet worden voor dit 
aanvullende woonconcept met nadrukkelijk aandacht 
voor landschapsbouw en herstel van 
landschapselementen. Het kenmerkende kleinschalige 
landschap profiteert daarvan. Het kenmerkende 
kleinschalige landschap profiteert daarvan. 

Thema 6.15 Kritisch 
doornemen van 
teksten op 
herhalingen en 
breedsprakige 
tekst. 

Teksten doorlopen Teksten zijn met o.a. de in deze nota opgenomen 
tekstvoorstellen en verbeteringen aangepast. 
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Thema 7: Overig 
 

Thema 7 Aanpassing Bestaand Nieuw 

Thema 7.13 Toevoegen aan de 
tekst in paragraaf 
6.6 in de VLNGK. 

6.6 GROEN EN BOUWEN (pag. 71) 
Lukt het bij een ontwikkeling niet om voldoende groen 
te realiseren, dan gaat men in overleg met de 
gemeente. Samen wordt er gekeken of er mogelijk 
toch oplossingen zijn in de vorm van bijvoorbeeld 
groene gevels of groene daken. 

 6.6 GROEN EN BOUWEN (pag. 71) 
Lukt het bij een ontwikkeling niet om voldoende groen 
te realiseren, dan gaat men in overleg met de 
gemeente. Samen wordt er gekeken of er mogelijk 
toch oplossingen zijn in de vorm van bijvoorbeeld 
groene gevels of groene daken. Groene gevels 
kunnen ook (eenvoudig) met duurzame klimplanten 
of leifruitbomen gerealiseerd worden. 

Thema 7.16 Aanpassen: VAL als 
uitvoerder in 
opdracht van VALA 

4.3 COMMUNICATIE EN EDUCATIE (pag. 36) 
Daarnaast zijn organisaties zoals de Vereniging 
Agrarisch Landschapsbeheer (VAL), Wild Beheer 
Eenheid (WBE), Plattelandsraad en Instituut voor 
Natuureducatie (IVN) actief bezig met land-
schapsbouw. 
 
 
 
 
5.2 AGRARISCH LANDSCHAP (pag. 41) 
De beheersubsidies worden georganiseerd door de 
vereniging agrarische landschap VAL Oude IJssel. 
 
 
5.2 AGRARISCH LANDSCHAP (pag. 43) 
Voor het beheer zijn mogelijk wel subsidies via de 
Vereniging Agrarische Landschap VAL Oude IJssel.  

4.3 COMMUNICATIE EN EDUCATIE (pag. 36) 
Daarnaast zijn organisaties zoals de Vereniging 
Agrarisch Landschapsbeheer (VAL), Wild Beheer 
Eenheid (WBE), Plattelandsraad en Instituut voor 
Natuureducatie (IVN) actief bezig met land-
schapsbouw. Daarbij wordt opgemerkt dat de VAL 
Oude IJssel als uitvoerder in opdracht van de 
Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA) 
optreedt. 
 
5.2 AGRARISCH LANDSCHAP (pag. 41) 
De beheersubsidies worden georganiseerd door de 
vereniging agrarische landschap VAL Oude IJssel, als 
uitvoerder in opdracht van de VALA. 
 
5.2 AGRARISCH LANDSCHAP (pag. 43) 
Voor het beheer zijn mogelijk wel subsidies via de 
Vereniging Agrarische Landschap VAL Oude IJssel. 
Deze treedt op als uitvoerder in opdracht van de 
Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA). 

Thema 7.28 Redactie paragraaf 
2.4 in de VLNGK. 

Zie thema 1.1 en 2.5 Zie thema 1.1 en 2.5 
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Thema 7.48 Aanvullen visie met 
voorbeelden van 
initiatieven. 

4.3 COMMUNICATIE EN EDUCATIE (pag. 37) 
Naast de realisatie van projecten moet ook onderhoud 
plaatsvinden in het landschap. Vele vrijwilligers zetten 
zich hiervoor in. Dit kan inzichtelijk worden gemaakt, 
wanneer is welk onderhoud noodzakelijk en wie komt 
helpen? 

4.3 COMMUNICATIE EN EDUCATIE (pag. 37) 
Naast de realisatie van projecten moet ook onderhoud 
plaatsvinden in het landschap. Vele vrijwilligers zetten 
zich hiervoor in. We noemen een aantal voorbeelden 
van goede initiatieven maar er zijn er meer en die 
koesteren we allemaal. Een voorbeeld is de Stichting 
kerk en fietspaden Sinderen en Omgeving waarbinnen 
vele vrijwilligers zich inzetten voor een mooier 
landschap en het beleven daarvan. Maar bijvoorbeeld 
ook de werkgroep landschapsbeheer van IVN helpt 
particulieren met het onderhoud van hun 
landschapselementen zoals knotbomen knotten; of de 
Stichting Vennemarke die het beheer van de 
Vennebulten voor zijn rekening neemt. Dergelijke 
initiatieven zouden ook elders gestimuleerd kunnen 
worden. Dit kan door bijvoorbeeld door inzichtelijk te 
maken welke initiatieven er zijn en welke hulpvraag 
men heeft bijvoorbeeld: wanneer is welk onderhoud 
noodzakelijk en wie komt helpen? 

Thema 7.54 Mogelijkheden Wet 
Natuurbescherming 
verwerken in de 
VLNGK. 

5.5 NATUURLANDSCHAP (pag. 49) 
Verder wil de gemeente bijzondere flora- en fauna 
binnen het gemeentelijk grondgebied in kaart brengen. 
Dit zodat ook deze kwaliteiten voor de toekomst 
behouden kunnen blijven.  

5.5 NATUURLANDSCHAP (pag. 49) 
Verder wil de gemeente bijzondere flora- en fauna 
binnen het gemeentelijk grondgebied in kaart 
brengen. Dit zodat ook deze kwaliteiten voor de 
toekomst behouden kunnen blijven. Zo kunnen we 
ook beter toetsen in welke gebieden/locaties in de 
gemeente we de mogelijkheden tot bescherming van 
deze diersoorten volgens de Wet Natuurbescherming 
kunnen vormgeven. 
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3.2. Verwerking locatiespecifieke reacties 
    

Locatie Aanpassing Bestaand Nieuw 

6 Eswonen verder 
uitwerken en 
verduidelijken. 

5.4 LANDSCHAPPELIJKE VERSTEDELIJKING (pag. 47) 
Es-wonen focust zich dus anders dan reguliere 
functieverandering niet op één erf en de wijze waarop 
deze is ingericht, maar richt zich op een combinatie van 
erven rondom bijvoorbeeld een es en de wijze waarop 
deze erven met elkaar verbonden kunnen worden. Hierbij 
is het noodzakelijk dat niet alleen de erven zelf worden 
ingezet voor transformatie, maar ook de omliggende 
agrarische gronden. Juist op die gronden wordt gewerkt 
aan het herstel van landschapsstructuren de aanleg van 
routes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4 LANDSCHAPPELIJKE VERSTEDELIJKING (pag. 47) 
Es-wonen focust zich dus anders dan reguliere 
functieverandering niet op één erf en de wijze waarop 
deze is ingericht, maar richt zich op een combinatie van 
erven rondom bijvoorbeeld een es en de wijze waarop 
deze erven met elkaar verbonden kunnen worden. 
Hierbij is het noodzakelijk dat niet alleen de erven zelf 
worden ingezet voor transformatie, maar ook (een deel 
van) de omliggende agrarische gronden. Juist op die 
gronden wordt gewerkt aan het herstel van 
landschapsstructuren zoals de aanleg van, nieuwe 
bosschages, houtwallen en/of singels, watergangen en 
routes aanleggen. De erven en het landschap worden 
met elkaar verweven. Op de es worden percelen 
omgevormd, met (indien mogelijk) aandacht voor 
‘vergeten’ gewassen zoals graan.  
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Als inspiratie voor Es-wonen kan verwezen worden naar 
het knooperven concept in Overijssel. Een goed 
voorbeeld hiervan is Knooperf de Veldboer.  
Naast kenmerkende landschapselementen kan ook aan 
nieuwe of andere vormen van groen en beplanting, zoals 
een tiny forest, voedselbos, (fruit)boomgaarden, 
vogelbosjes, kruidenrijke graslanden of bloemrijke 
akkerrandvegetatie worden gedacht.  
 
Allemaal ingrediënten die de groene uitstraling van het 
Es-wonen en kan versterken en de overgang tussen de 
erven en het landschap vormgeven. 
 
 
De reden waarom we dit Es-wonen noemen is omdat de 
verwachting is dat in het gebied tussen Varsseveld en 
Sinderen, het gebied is waar gestopt wordt met 
agrarische bedrijvigheid waardoor deze bebouwing 
wellicht ingezet kan worden voor dit aanvullende 
woonconcept. Het kenmerkende kleinschalige 
landschap profiteert daarvan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Als inspiratie voor Es-wonen kan verwezen worden naar 
het knooperven concept in Overijssel. Een goed 
voorbeeld hiervan is Knooperf de Veldboer.  
Naast kenmerkende landschapselementen kan ook aan 
nieuwe of andere vormen van groen en beplanting, 
zoals een tiny forest, voedselbos, (fruit)boomgaarden, 
vogelbosjes, kruidenrijke graslanden of bloemrijke 
akkerrandvegetatie worden gedacht.  
 
Allemaal ingrediënten die de groene uitstraling van het 
Es-wonen  kan versterken en de overgang tussen de 
erven en het landschap vormgeven. 
 
 
De reden waarom we dit Es-wonen noemen is omdat de 
verwachting is dat in het relatief kleinschalige 
kampenlandschap, waar de essen en eskopjes een 
kenmerkend onderdeel van zijn, de agrarische 
bedrijvigheid zal afnemen. De vrijkomende agrarische 
bebouwing kan wellicht ingezet worden voor dit 
aanvullende woonconcept met nadrukkelijk aandacht 
voor landschapsbouw en herstel van 
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 landschapselementen. Het kenmerkende kleinschalige 
landschap profiteert daarvan. 
In navolging van deze visie wordt het concept Es-wonen 
verder uitgewerkt. Hiervoor moet het bestaande beleid 
worden aangevuld met ruimtelijke  spelregels en een 
juiste en passende juridische vertaling.  
 
PRINCIPE KAARTJES AANVULLEN MET 
REFERENTIEBEELDEN  
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3.3. Verwerking politieke reacties 
 

AMBTSHALVE WIJZIGINGEN  

A  Voorwoord wethouder Ria Ankersmit toevoegen 
 
Toevoegen voor de samenvatting 

Het landschap is altijd in verandering. Onze voorouders 
hebben het landschap en de natuur gevormd naar de 
natuurlijke omstandigheden die het landschap te 
bieden had. Ons streekeigen landschap kent bijzondere 
plekken en een rijke historie. Hoe willen we in de 
toekomst ons landschap behouden, stimuleren en 
versterken? Daarover hebben we met elkaar nagedacht 
en dit vertaald in de visie op landschap, natuur en 
groenen kernen, die nu voor u ligt.  
 
Als gemeente zetten we actief stappen voor het 
vergroten van de biodiversiteit. Van mij mag het 
kleurrijker! Dan krijgen we bijvoorbeeld nog meer 
vogels, vlinders en bijen. Ook ecologisch bermbeheer, 
duidelijkheid over groen- en landschapsbeheer, 
bestrijding van invasieve exoten en het stimuleren van 
de landbouw transitie zijn naar mijn mening nodig. Of u 
nu woont, werkt, ontspant of onthaast in het landschap 
of de tegels uit uw tuin vervangt door een boom, struik 
of plant om een bijdrage te leveren aan 
klimaatverandering; iedereen doet iets met het 
landschap of met groen. 
 
De visie op landschap, natuur en groene kernen geeft 
richting aan hoe we in de toekomst wensen om te gaan 
met ons landschap en we maken daarover afspraken 
met onder meer de provincie, waterschap Rijn & IJssel, 
NatuurMonumenten, Staatsbosbeheer en Het 
Geldersch Landschap.  
 
Als we weten wat we willen behouden, stimuleren en 
wat we willen versterken om door te geven aan onze 
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kinderen en kleinkinderen, dan kunnen we daar samen 
goed voor blijven zorgen in onze gemeente! 
 
De brede visie is aangevlogen vanuit vijf grote transities 
of opgaven die een plek krijgen of al hebben in onze 
mooie plattelandsgemeente. Het zijn vraagstukken die 
complex zijn. Ze vragen allemaal letterlijk ruimte en de 
ruimte-taart kan maar een keer verdeeld worden. Dit 
vraagt om zorgvuldige keuzes en deze visie helpt ons 
daarbij.  
 
Het raakt ons allemaal, boeren, burgers en buitenlui. 
Het is nu de kunst een goed evenwicht te vinden in alle 
individuele meningen en belangen. Ik denk dat dit is 
gelukt, dat de visie realistisch is en deze gaat bijdragen 
aan: 

• Behoud van de kwaliteit van ons landschap door 
goede afwegingen te maken om landschap te 
behouden of soms voorrang te geven aan andere 
ontwikkelingen, maar dan met aanleg van nieuwe 
groene landschapselementen zoals houtsingels en 
hagen passend bij het landschapstype.  

• Stimuleren en ondersteunen van particuliere 
initiatieven in het buitengebied voor aanleg en 
beheer van landschapselementen.  

• Stimuleren en aanjagen van aanleg groen en 
landschap bij ruimtelijke ontwikkelingen, zoals 
woningbouw en zonnevelden vanuit de ‘voor wat, 
hoort wat’ gedachte. 

• Stimuleren van extra groen aanplant door middel 
van gezamenlijke acties, zoals “Tegel eruit, boom 
erin”! 

• Als gemeente gaan we ook zelf aan de slag met 
meer groen in de woonkernen en gaan we werken 
aan een ander beheer van eigen gronden, zoals 
bermen en bomenlanen. Dit alles voor de 
leefbaarheid in onze gemeente voor mens en dier.  
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Dit is niet allemaal van vandaag op morgen 
gerealiseerd. Daarom heeft deze visie ook geen 
einddatum. Vanaf nu gaan we stap voor stap werken 
aan de uitvoering van de visie, daarom hebben we ook 
het uitvoeringsdeel opgenomen. Zo kan iedereen zien 
en volgen wat onze stappen zijn voor de komende jaren. 
 
Samen, Denken en Doen! Zo geven we steeds meer 
kleuring aan het geheel en zo krijgt groen meer kleur! 
 
Ria Ankersmit 
Wethouder plattelandsontwikkeling, natuur en groen 

B Doorvoeren 
aanpassingen in 
de samenvatting 
 

SAMENVATTING (pag. 8) 
AGRARISCHE TRANSITIE 
Ten aanzien van ontwikkelingen in het agrarisch 
landschap is het van belang om de verdere 
perceelsverruiming in het landschap een halt te roepen 
door duidelijke spelregels. Daarnaast is het vergroten 
van de biodiversiteit in de landbouw, door middel van de 
aanleg van landschapselementen, kruidenrijk grasland 
en akkerrandvegetatie van belang. 
 
SAMENVATTING (pag. 9) 
NATUURONTWIKKELING  
De gemeente zet zich de komende jaren, samen met de 
provincie, actief in op de verdere ontwikkeling van de 
GNN. Dit onder andere door de ontwikkeling van nieuw 
bos, maar juist ook de ontwikkeling van kleine bossen 
binnen de gemeente. In samenwerking met de 
agrarische sector wil de gemeente boerenbossen 
(agrobosbouw) ontwikkelen, waarin een combinatie 
ontstaat van bos- en landbouw. Verder staat de 
ontwikkeling van kleine bosjes op voormalige 
vuilstortlocaties binnen de gemeente op de agenda. 
 
 

SAMENVATTING (pag. 8) 
AGRARISCHE TRANSITIE  
In het agrarisch landschap is het van belang om 
karakteristieke landschapselementen te behouden. Dit 
doen we door samen duidelijke spelregels op te stellen. 
Daarnaast is het vergroten van de biodiversiteit in de 
landbouw, door middel van de aanleg van 
landschapselementen, kruidenrijk grasland en 
akkerrandvegetatie van belang. 
 
SAMENVATTING (pag. 9) 
NATUURONTWIKKELING  
De gemeente zet zich de komende jaren, samen met de 
provincie, natuurorganisaties en inwoners, in voor 
natuur en landschap. Dit onder andere door de ont-
wikkeling van nieuw bos, maar juist ook de ontwikkeling 
van kleine bossen binnen de gemeente. In 
samenwerking met de agrarische sector wil de 
gemeente boerenbossen (agrobosbouw) ontwikkelen, 
waarin een combinatie ontstaat van bos- en landbouw. 
Verder staat de ontwikkeling van kleine bosjes op 
voormalige vuilstortlocaties binnen de gemeente op de 
agenda. 
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SAMENVATTING (pag. 9) 
GROEN EN BOUWEN  
De gemeente wil dat er ook bij nieuwe ontwikkelingen in 
kernen, in de vorm van bijvoorbeeld woningbouw, 
voldoende aandacht is voor groen. Naast het behoud van 
bestaand groen wil de gemeente nieuw groen 
introduceren op die plaatsen waar ruimtelijke 
ontwikkelingen spelen. Dit door middel van het hanteren 
van een streefwaarde. Verder wil de gemeente 
ontwikkelaars en bouwers uitdagen om natuurinclusief 
te bouwen, zodanig dat ook de natuur er baat bij heeft. 
 

SAMENVATTING (pag. 9) 
KLIMAATADAPTATIE 
In het buitengebied van Oude IJsselstreek is 
klimaatadaptatie en dan vooral droogte een groot 
probleem. De gemeente kan dit niet zelfstandig 
oplossen maar gaat wel actief aan de slag met dit 
onderwerp vanuit Programmaplan aanpak droogte 
Achterhoek met partners zoals Provincie Gelderland, 
Waterschap, Vitens en buurgemeenten.   
 
SAMENVATTING (pag. 9) 
GROEN EN BOUWEN  
De gemeente wil dat er ook bij nieuwe ontwikkelingen 
in kernen, in de vorm van bijvoorbeeld woningbouw, 
voldoende aandacht is voor groen. Naast het behoud 
van bestaand groen wil de gemeente nieuw groen 
introduceren op die plaatsen waar ruimtelijke 
ontwikkelingen spelen. Dit door middel van het 
hanteren van kwalitatieve uitgangspunten. Verder wil 
de gemeente ontwikkelaars en bouwers uitdagen om 
natuurinclusief te bouwen, zodanig dat ook de natuur er 
baat bij heeft. 

C 
 
Aandachtspunt Lokaal 
Belang 
 
Aandachtspunt VVD  
 
Aandachtspunt PvdA 
 
Aandachtspunt D66 
 
 

Juridisch kader 1.2 DOEL EN OPBOUW VISIE  
De gemeente Oude IJsselstreek heeft in de loop der tijd 
meerdere plannen en beleidskaders ontwikkeld voor de 
groene ruimte. Het beleid is echter verouderd, 
versnipperd en ook niet altijd vastgesteld door de 
gemeenteraad. Op zichzelf is elk van deze kaders van nut 
en praktisch toepasbaar. Wat tot nu toe echter ontbrak, 
is een samenhangende Visie op Landschap, Natuur en 
Groene Kernen. Een plan, waarin het groen in haar diver-
se verschijningsvormen in een samenhangende 
structuur wordt geplaatst. Een plan waarin, vanuit deze 
structuur geredeneerd, praktische handvatten worden 
gegeven aan de gewenste ontwikkelingsrichting.  
 

1.2 DOEL EN OPBOUW VISIE  
De gemeente Oude IJsselstreek heeft in de loop der tijd 
meerdere plannen en beleidskaders ontwikkeld voor de 
groene ruimte. Het beleid is echter verouderd, 
versnipperd en ook niet altijd vastgesteld door de 
gemeenteraad. Op zichzelf is elk van deze kaders van 
nut en praktisch toepasbaar. Wat tot nu toe echter 
ontbrak, is een samenhangende Visie op Landschap, 
Natuur en Groene Kernen. Een plan, waarin het groen in 
haar diverse verschijningsvormen in een 
samenhangende structuur wordt geplaatst. Een plan 
waarin, vanuit deze structuur geredeneerd, praktische 
handvatten worden gegeven aan de gewenste 
ontwikkelingsrichting.  
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Voorliggende Visie op Landschap, Natuur en Groene 
Kernen biedt dit gewenste toekomstbeeld.  
 
 
 
 
 
Naast deze visie wordt er gewerkt aan de 
Omgevingsvisie waarin landschap een belangrijk aspect 
is, immers landschap is het totaal wat wij buiten 
waarnemen. In de Oude IJsselstreek noemen we het 
document van de Omgevingsvisie: Toekomstvisie Oude 
IJsselstreek. Voorliggende visie kan dan ook worden 
opgenomen in de Toekomstvisie Oude IJsselstreek en 
voor de relevante delen in het Omgevingsplan, waarin 
onder de vlag van de Omgevingswet regels voor de fysie-
ke leefomgeving worden ondergebracht. 

Voorliggende Visie op Landschap, Natuur en Groene 
Kernen biedt dit gewenste toekomstbeeld voor de 
lange termijn. Nadrukkelijk is er dan ook voor gekozen 
geen einddatum voor de visie op te nemen. De 
uitvoeringsplannen kennen wel een doorlooptijd van 
tien jaar.  
 
Naast deze visie wordt er gewerkt aan de 
Omgevingsvisie waarin landschap een belangrijk 
aspect is, immers landschap is het totaal wat wij buiten 
waarnemen. In de Oude IJsselstreek noemen we het 
document van de Omgevingsvisie: Toekomstvisie Oude 
IJsselstreek.  
Voorliggende visie op landschap, natuur en groene 
kernen kent geen juridische status, maar vormt de 
beleidsmatige basis die als input wordt gebruikt voor 
plannen die de gemeente gaat uitvoeren, subsidies die 
kunnen worden aangevraagd waar onze inwoners van 
profiteren. Daarnaast geeft de visie input voor het op te 
stellen Omgevingsplan als opvolger van de 
bestemmingsplannen. Deze kent uiteraard zijn eigen 
juridische procedure.   

D 
 
Aandachtspunt Lokaal 
Belang 

2.3 basiskwaliteit 2.3 BASISKWALITEIT (2e kolom) 
De trend is echter dat de verschillen in het landschap 
afnemen en het landschap steeds grootschaliger wordt. 
Ook de verder gaande ‘verstedelijking’ legt druk op 
bestaande groengebieden in de kern. 

2.3 BASISKWALITEIT (2e kolom) 
Op basis van de landschapsanalyse, de uitgevoerde 
groenschouw en gesprekken met inwoners 
concluderen wij dat karakteristieke 
landschapselementen zijn verdwenen en dat dit nog 
steeds plaats vindt. Hierdoor neemt het contrast tussen 
de verschillende landschapstypen verder af en wordt 
het landschap grootschaliger. Dat vraagt om behoud 
van landschap. Daar staat tegenover dat ook veel 
inwoners zich inzetten voor aanleg van 
landschapselementen en die initiatieven willen we 
stimuleren en ondersteunen daar waar mogelijk.  

E 
 

3.1 algemeen 3.1 ALGEMEEN  
Het landschap is altijd in verandering omdat het is 
aangepast aan onze behoefte voor wonen en werken. In 

3.1 ALGEMEEN  
Het landschap is altijd in verandering omdat het is 
aangepast aan onze behoefte voor wonen en werken. 
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Aandachtspunt Lokaal 
Belang 

de afgelopen zeventig jaar namen bebouwing en 
versnippering van het landschap toe door aanleg van 
woonwijken, infrastructuur, kantoor-, winkel- en 
bedrijventerreinen en recreatieparken. Ook waar niet 
werd gebouwd veranderde het landschap door 
rationalisering, schaalvergroting, perceelsverruiming en 
industrialisering van de landbouw: sloten werden 
gedempt, het land werd ontwaterd, kavels werden 
samengevoegd, wegen werden aangelegd, 
kavelbeplanting en windsingels werden gekapt, 
hoogteverschillen genivelleerd en er kwam vooral steeds 
meer moderne agrarische bebouwing bij. In het buitenge-
bied werden nieuwe natuurgebieden ontwikkeld en er 
verschenen windmolens en sinds kort ook zonneparken 
in het landschap. Zo ook in de Oude IJsselstreek. 

In de afgelopen zeventig jaar namen bebouwing en 
versnippering van het landschap toe door aanleg van 
woonwijken, infrastructuur, kantoor-, winkel- en 
bedrijventerreinen en recreatieparken. Ook waar niet 
werd gebouwd veranderde het landschap door 
rationalisering, schaalvergroting, perceelsverruiming 
en industrialisering van de landbouw. sloten werden 
gedempt, het land werd ontwaterd, kavels werden 
samengevoegd, wegen werden aangelegd, 
kavelbeplanting en windsingels werden gekapt, 
hoogteverschillen genivelleerd en er kwam vooral 
steeds meer moderne agrarische bebouwing bij. In het 
buitengebied werden nieuwe natuurgebieden 
ontwikkeld en er verschenen windmolens en sinds kort 
ook zonneparken in het landschap. Zo ook in de Oude 
IJsselstreek. 

F 
 
Aandachtspunt Lokaal 
Belang 

3.2 transities 3.2 TRANSITIES  
Ook neemt het aantal landbouwbedrijven de komende 
jaren nog af, waarmee mogelijk ruimte ‘vrij’ komt voor 
andere functies. Maar door alle transformaties ontstaat 
juist ook een grote druk op die beschikbare ruimte. 

3.2 TRANSITIES  
Ook neemt het aantal landbouwbedrijven de komende 
jaren nog af, waarmee mogelijk ruimte ‘vrij’ komt voor 
andere functies. Maar door alle transformaties ontstaat 
juist ook een grote druk op die beschikbare ruimte. Dit 
naast de ruimte die ook de blijvende landbouw nodig 
heeft voor haar eigen transities en extensivering. 

G 
 
Aandachtspunt Lokaal 
Belang 
 
Aandachtspunt 
PvdA 

3.8 
klimaatadaptatie 

3.8 KLIMAATADAPTATIE 
 
LOKAAL  
De stresskaarten zijn gemaakt als samenwerking tussen 
Waterschap Rijn en IJssel en de gemeente Doetinchem, 
Montferland en Oude IJsselstreek. Dit voor zowel het 
buitengebied, als de kernen. In het buitengebied is 
droogte een groot probleem, in de kernen met name 
hittestress en wateroverlast.  
 
 
 
 
 

3.8 KLIMAATADAPTATIE 
 
LOKAAL  
De stresskaarten zijn gemaakt als samenwerking 
tussen Waterschap Rijn en IJssel en de gemeente 
Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek. Dit 
voor zowel het buitengebied, als de kernen. In het 
buitengebied is droogte een groot probleem, in de 
kernen met name hittestress en wateroverlast. Hierbij 
geldt dat droogte, wateroverlast en hitte gezien moeten 
worden als één van de uitingen van klimaatverandering. 
Formeel is in het buitengebied het waterschap aan zet 
voor deze opgaven en in de kernen de gemeente. Echter 
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In het buitengebied is het waterschap aan zet voor deze 
opgaven. In de kernen is de gemeente aan zet. Een 
groenstructuur biedt goede aanknopingspunten om 
maatregelen die in het kader van deze klimaatadaptatie 
worden gekozen, ruimtelijk in te passen. Het is dan ook 
zaak om inzichtelijk te maken waar het vergroenen van 
kernen essentieel is. 

voor beide opgaven wordt nadrukkelijk de 
samenwerking gezocht. 
 
Waterschap, Provincie en gemeente(n) willen het 
voortouw nemen in de aanpak van droogte. Zij doen dit 
samen omdat geen enkele partij dit zelfstandig op kan 
pakken. Om hier uitvoering aan te geven is het 
Programmaplan aanpak droogte Achterhoek door de 
samenwerkende organisaties omarmd. Met het plan is 
commitment opgehaald op de richting en de organisatie 
van de aanpak van droogte.  
 
In het buitengebied is het waterschap aan zet voor deze 
opgaven. In de kernen is de gemeente aan zet. Een 
groenstructuur biedt goede aanknopingspunten om 
maatregelen die in het kader van deze klimaatadaptatie 
worden gekozen, ruimtelijk in te passen. Het is dan ook 
zaak om inzichtelijk te maken waar het vergroenen van 
kernen essentieel is. 

H 
 
Aandachtspunt Lokaal 
Belang 
 
Aandachtspunt 
CDA 
 
Aandachtspunt 
VVD 
 
Aandachtspunt PvdA 
 
Aandachtspunt 
Pro! 
 
Aandachtspunt D66 

4.3 
communicatie en 
educatie 

4.3 COMMUNICATIE EN EDUCATIE 
 
Toevoegen sub paragraaf PARTICIPATIE aan paragraaf 
4.3 en extra uitvoeringsmaatregel opnemen in 
uitvoeringstabel 

4.3 COMMUNICATIE EN EDUCATIE 
 
PARTICIPATIE 
Naast de beleidsmatige visie op landschap, natuur en 
groene kernen, omvat de visie een concreet 
uitvoeringsschema met maatregelen en projecten. Bij 
de daadwerkelijke uitvoering is communicatie met en 
participatie van omwonenden van essentieel belang. 
De gemeente gaat hiervoor concreet  participatie 
beleid opstellen.  
Het doel van participatie is het ontwikkelen van een 
gedragen plan. Daarbij kan de gemeente niet altijd 
iedereen tevreden stellen, maar beslist in het 
algemeen belang van de inwoners. Om dat goed te 
kunnen doen is het horen en luisteren naar zoveel 
mogelijk meningen, wensen en ideeën wel heel 
belangrijk en een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
van gemeente en inwoners. Voor het starten van 
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participatie bij projecten hanteren we de volgende 
strategie.  

1. Maak een bewuste start 
2. Schep duidelijkheid over rol van verschillende 

stakeholders  
3. Participatie waar mogelijk (relevant en 

toepasbaar) 
4. Betrek iedereen, ook de zwijgende 

meerderheid 
 
Opnemen in uitvoeringskaders: 
Opstellen participatie beleid uitvoering maatregelen 
VLNGK 

I 
 
Aandachtspunt Lokaal 
Belang 
 
Aandachtspunt PvdA 

5.6 Biodiversiteit 
lijnelementen 

 

5.6 BIODIVERSITEIT LIJNELEMENTEN 
Andere structuurdragers binnen het landschap worden 
gevormd door bijvoorbeeld doorgaande waterlopen 
zoals de Oude IJssel en Aa-strang, maar ook de Boven 
Slinge, Seesinkbeek, Keizersbeek en de Bielheimerbeek. 
Doel is om ook de biodiversiteit langs deze watergangen, 
daar waar mogelijk verder te groten door een aangepast 
ecologisch beheer. De gemeente wil zich samen met het 
waterschap inzetten voor meer ecologische 
watergangen binnen de gemeente.  
Evenals ze dat doet voor bermen langs de hoofd-
infrastructuur. 

5.6 BIODIVERSITEIT LIJNELEMENTEN 
Andere structuurdragers binnen het landschap worden 
gevormd door bijvoorbeeld doorgaande waterlopen 
zoals de Oude IJssel en Aa-strang, maar ook de Boven 
Slinge, Seesinkbeek, Keizersbeek en de 
Bielheimerbeek. Doel is om ook de biodiversiteit langs 
deze watergangen, daar waar mogelijk verder te 
groten door een aangepast ecologisch beheer. De 
gemeente wil zich samen met het waterschap inzetten 
voor meer ecologische watergangen binnen de 
gemeente. Dit is niet alleen bevorderlijk voor de 
biodiversiteit maar het verruigen van watergangen 
zorgt ook voor het vasthouden en minder snel 
afvoeren van water. Dit als een van de maatregelen in 
het tegengaan van de  droogte in de Achterhoek. 
Evenals ze dat doet voor bermen langs de hoofd-
infrastructuur. 

J 
 
Aandachtspunt Lokaal 
Belang 
 
Aandachtspunt 
PvdA 

Klimaatadaptatie 
en droogte in 
buitengebied 

HOOFDSTUK 5 
 
Toevoegen van een nieuwe paragraaf 5.7 
KLIMAATADAPTATIE - DROOGTE 

5.7 KLIMAATADAPTATIE  
 
Binnen de kernen spelen opgaven als  hittestress en 
wateroverlast door het veranderende klimaat een 
belangrijke rol in de openbare ruimte (meer daarover in 
paragraaf 6.5). Droogte is een urgent probleem in het 
buitengebied van de Achterhoek, met name op de 
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zandgronden. Droogte is een effect van weersextremen 
en de aanpak van droogte is complex.  
 
Belangrijk om te anticiperen op dit probleem is ten 
eerste het vasthouden van water in het gebied ten tijden 
van overtollig water. Dit water moet de kans krijgen om 
te infiltreren in de bodem, om zo tijden van 
waterschaarste in de zomer zoveel mogelijk te 
voorkomen. Droogte is een groot en complex probleem 
maar zeer belangrijk voor drinkwater, gewassen van 
agrariërs maar ook belangrijk voor groenelementen en 
laanbomen en bos.  
 
Waterschap, Provincie, Vitens en gemeenten willen het 
voortouw nemen in de aanpak van droogte. Zij doen dit 
samen omdat geen enkele partij dit zelfstandig kan, alle 
rollen en verantwoordelijkheden zijn nodig. Om hier 
uitvoering aan te geven is het Programmaplan aanpak 
droogte Achterhoek door de samenwerkende 
organisaties omarmd. Met het plan is commitment 
opgehaald op de richting en de organisatie van de 
aanpak droogte. Dit vanuit de aanpak: doen, delen 
doordenken en doorpakken. Hoe dit wordt ingevuld en 
uitgewerkt is een taak voor het jaar 2021. Het 
Programmaplan zet in op een aanpak waarbij andere 
thema’s zoals stikstof, landbouwtransitie maar 
bijvoorbeeld ook stedelijke ontwikkelopgaven, integraal 
worden meegenomen. De gemeente Oude IJsselstreek 
vraagt in deze samenwerking nadrukkelijk aandacht 
voor de droogte problematiek in het buitengebied van 
de gemeente en voor het benutten van genoemde 
meekoppelkansen. 

K 
 
Aandachtspunt Lokaal 
Belang 

6.6 groennorm 6.6 GROEN EN BOUWEN 
 
Naast het behoud van bestaand groen wil de gemeente 
nieuw groen introduceren op die plaatsen waar 
ruimtelijke ontwikkelingen spelen. Door middel van het 
hanteren van een zogeheten streefwaarde kan worden 

6.6 GROEN EN BOUWEN 
 
Naast het behoud van bestaand groen wil de gemeente 
nieuw groen introduceren op die plaatsen waar 
ruimtelijke ontwikkelingen spelen. Door middel van het 
hanteren van een zogeheten streefwaarde kan worden 
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getoetst of bij ruimtelijke ontwikkelingen het groen een 
volwaardige plaats heeft. Dit begint bij het behouden van 
bestaand groen bij ontwikkelingen. Dit door het als basis-
kwaliteit te hanteren en deze opnieuw een plek te geven 
binnen de ontwikkeling. Daarnaast dient binnen de 
ontwikkeling voldoende ruimte te zijn voor groen. 
 
De Raad voor de Leefomgeving adviseerde in 2005 nog 
75 m² groen per woning, omdat dit het welzijn van 
mensen bevordert. In de gemeente zouden we een norm 
100 m² per woning (inclusief tuin) willen voorstellen. Nu 
is een dergelijk norm niet heilig, echter nieuwe 
ontwikkelingen dienen voldoende groen te omvatten. 
Het is dan ook zaak dat heldere normen worden 
opgesteld waaraan nieuwe ontwikkelingen kunnen 
worden getoetst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naast de normen kan een zogeheten groenfonds 
ingesteld worden. Lukt het bij een ontwikkeling niet om 
voldoende groen te realiseren, dan gaat men in overleg 
met de gemeente. Samen wordt er gekeken of er 
mogelijk toch oplossingen zijn in de vorm van 
bijvoorbeeld groene gevels of groene daken. Is er echt 
geen mogelijkheid om aan de normen te voldoen, dan 
moet de bouwer een bijdrage storten in het Groenfonds. 
Vanuit dit fonds kunnen in de wijken groenvoorzieningen 
worden aangelegd. 

getoetst of bij ruimtelijke ontwikkelingen het groen een 
volwaardige plaats heeft. Dit begint bij het behouden 
van bestaand groen bij ontwikkelingen. Dit door het als 
basiskwaliteit te hanteren en deze opnieuw een plek te 
geven binnen de ontwikkeling. Daarnaast dient binnen 
de ontwikkeling voldoende ruimte te zijn voor groen. 
 
De gemeente zet in op maatwerk wat betreft groen in 
relatie tot nieuwe (woningbouw) ontwikkelingen in de 
kern. Nadrukkelijk kiezen we niet voor een algemene 
kwantitatieve norm, maar gaan we op zoek naar een 
kwalitatieve norm die we per plan kunnen toetsen.  
 
De algemene gedachtegang hierbij is dat het welzijn, 
welbevinden en woongenot in de kernen voorop staat. 
Bij het verder vormgeven van deze streefwaarde zijn de 
volgende aspecten van belang: 

• het landschap vormt de basis bij nieuwe 
ontwikkelingen; 

• de ontwikkeling moet aantoonbaar een 
positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit;  

• de ontwikkeling moet aantoonbaar 
klimaatbestendig zijn.  

 
 
Naast dit streven kan een zogeheten groenfonds 
ingesteld worden. Lukt het bij een ontwikkeling niet om 
voldoende groen te realiseren, dan gaat men in overleg 
met de gemeente. Samen wordt er gekeken of er 
mogelijk toch oplossingen zijn in de vorm van 
bijvoorbeeld groene gevels of groene daken. Is er echt 
geen mogelijkheid om aan het streven te voldoen, dan 
moet de bouwer een bijdrage storten in het groenfonds. 
Vanuit dit fonds kunnen in de openbare ruimte in de 
kern groenvoorzieningen worden aangelegd. 

 


