
Dames en heren van de gemeenteraad,

Mijn naam is Helma Tuenter, ik ben bestuurslid van de Plattelandsraad Oude IJsselstreek. 

Misschien is het goed om eerst kort toe te lichten wat de Plattelandsraad is en doet. 

Wij zijn een unieke organisatie, in 2002 opgericht als stichting Plattelandsraad Wisch, op initiatief van 

de toenmalige Gemeente Wisch. Ons doel is om initiatieven op het gebied van 

plattelandsontwikkeling te inventariseren, te coördineren en te stimuleren, waarbij landschappelijke 

kwaliteit en cultuurhistorische identiteit als randvoorwaarden gelden.  De Plattelandsraad ziet het 

ook als haar taak om een visie te ontwikkelen op het brede terrein van de plattelandsvernieuwing. 

Onze leden zijn een 15-tal belangenorganisaties die direct betrokken zijn bij het buitengebied, zowel 

vanuit economisch, sociaal en maatschappelijk belang. De raad heeft een onafhankelijke voorzitter en 

secretaris.

Ons is gevraagd om mee te denken aan de Toekomstvisie voor het buitengebied. U begrijpt, vanwege 

onze zojuist genoemde doelstellingen, dat wij daar heel graag aan mee willen werken. 

Daartoe hebben wij tijdens de afgelopen maanden een drietal bijeenkomsten gehouden. Eén 

bijeenkomst met vertegenwoordigers uit de landbouwsector en twee bijeenkomsten met al onze 

leden. 

Tijdens deze laatste twee bijeenkomsten hebben wij aan de hand van een 6-tal thema’s gesproken 

over de toekomst van ons buitengebied, waarbij wij vanuit de bestaande situatie een toekomstbeeld 

geschetst hebben en vervolgens de naar onze mening noodzakelijke acties benoemd. 

Als het goed is hebben jullie ook allemaal persoonlijk onze toekomstvisie ontvangen.

Deze zes thema’s zijn:

 Energie

 Wonen

 Natuur en landschap

 Landbouw 

 Recreatie en vrijetijdsbesteding

 Cultuurhistorie

Ik wil graag heel kort per thema de belangrijkste punten onder uw aandacht brengen.

Energie

Wij ondersteunen de Regionale Uitvoeringsagenda opgesteld in 2016 voor een energie-neutrale 

Achterhoek. Wij zijn van mening, dat voor de bewoners en bedrijven in het buitengebied een 

belangrijke taak is weggelegd; juist bij bedrijven en op particuliere erven zijn er veel mogelijkheden 

voor energiebesparing en opwekking, maar wij vinden – samen met LTO – dat landbouwgrond niet 

gebruikt dien te worden voor het aanleggen en exploiteren van zonneparken.

Wonen

Wij stellen voor dat het krimpbeleid wordt afgeschaft, het woningcontingent wordt aangepast en 

boerderijsplitsing wordt toegestaan. Het gaat hier meestal om karakteristieke panden die 

beeldbepalend zijn voor het buitengebied. Wij vinden de leefbaarheid van het platteland, erg 

belangrijk en vinden daarom deze maartregelen noodzakelijk, mede vanwege het teruglopende 



aantal boerenbedrijven. Verder moeten de mogelijkheden voor slimme zorg en duurzaam bouwen 

onderzocht worden. 

Natuur en landschap

Er wordt een beheersysteem opgesteld, dat wordt gekoppeld aan handhaving. Een medewerker 

Natuur en Landschap wordt fulltime aangesteld. Verloren gegane landschapselementen worden 

gecompenseerd. Biodiversiteit wordt hersteld, o.a. door een bermbeheerbeleid en het in stand 

houden van het coulissenlandschap. Biodiversiteit en verbetering van het natuurlijk landschap 

beschouwen wij als speerpunten voor het aantrekkelijk houden van onze leefomgeving en ook voor 

de recreatieve waarde ervan.

Landbouw.

De gemeente stimuleert duurzame landbouw met behoud van inkomen. Een in te stellen 

landschapsfonds kan hier aan bijdragen. Bij de landbouwtelling worden landschapselementen 

meegeteld in de oppervlakteberekening. De Plattelandsraad en LTO denken na over nieuwe 

beheersvormen om de teruggang van het aantal boerenbedrijven te beteugelen. Deze maatregelen 

dragen bij aan een eerlijke verdeling van de kosten van het landschapsbeheer en zijn daarom van 

groot belang. 

Recreatie en vrijetijdsbesteding

De gemeente stimuleert samenwerkingsverbanden tussen toeristische ondernemers en andere 

bedrijfstakken, zodat meerdere partijen kunnen profiteren van de Vrijetijdseconomie. Beheer en 

beleving van het landschap moeten een verdienmodel op kunnen leveren voor de landbouwsector. 

De mogelijkheden om aan te haken bij een UNESCO-Geopark moeten worden onderzocht. De goede 

bereikbaarheid van recreatieve locaties moet worden verbeterd, bijvoorbeeld door het introduceren 

van een ‘Oude IJssel-streekbus’. Het gebruik van Cittaslow als keurmerk voor onze gemeente wordt 

opnieuw bekeken.

Cultuurhistorie.

Oude IJsselstreek kent een rijke historie van de IJstijd tot en met het industriële tijdperk van na de 2e 

W.O. Cultuurhistorie krijgt een volwaardige plaats in het gemeentelijk beleid. Monumenten, maar ook 

de stedenbouwkundige- en landschappelijke structuren en archeologische schatten, laten zien hoe de 

gemeente zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld en zijn mede bepalend voor de huidige 

identiteit van de gemeente en haar inwoners.

De zojuist genoemde aandachtspunten geven samen onze toekomstvisie weer. Wij vinden het 

noodzakelijk dat er een duidelijk plan komt voor deze belangrijke onderwerpen. Ook vragen we uw 

aandacht voor de ambtelijke ondersteuning, die door interne verschuiving in de gemeentelijke 

organisatie sterk onder druk is komen te staan. 

Als Plattelandsraad hebben wij hoge verwachtingen van deze nieuwe Omgevingswet, wij denken dat 

deze wet de mogelijkheden geeft om op een integrale manier boeren, burgers en buitenlui bij de 

plattelandsontwikkeling te betrekken. Wij blijven dan ook graag betrokken en zijn bereid om u als 

gemeenteraad hierin te ondersteunen.

Ik dank u voor uw aandacht.



LTO : Land- en Tuinbouw Organisatie

IVN : Natuureducatie

VAL : Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer

Vrouwen van Nu

WBE Wisch / Bergh : Wild Beheer Eenheid

Monumentenplatform O IJ

Bijenvereniging Varsseveld

VVV Oude IJsselstreek

Heelwegs Belang

Sinderens Belang

St. Kerk en Fietspaden Sinderen

St. Behoud Kemnade / Waalsewater

St. Achterhoek weer mooi

Silvolds Belang

Terborgs Belang

Dorpsbelangen Vasselder/Veldhunten


