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Nota van aanvullingen visie Natuur, Landschap en groene Kernen, juli 2020 

 
 
Namens de onderstaande leden van de klankbordgroep: visie op landschap, natuur en 

groene kernen:  

- IVN: natuureducatie de Oude-IJsselstreek 

- Stam: Stichting Achterhoek weer mooi  

 Werkgroep ’t Groene lint  

- Licht op groen 

 

Deze klankbordgroepleden bieden de raad en college een ‘ Nota van aanvullingen’ aan op de visie  

Natuur, Landschap en Groene kernen” van de gemeente Oude IJsselstreek. 

In de gemeente Oude IJsselstreek is hard gewerkt aan de Visie Natuur, Landschap en Groene kernen.  

De input die wij als deelnemende organisaties hebben geleverd aan de Concept-Visie is gebaseerd op 

de kennis en betrokkenheid van onze mensen bij de natuur, het landschap en groen in onze 

gemeente. Die betrokkenheid is de beweegreden voor onze mensen om zich vrijwillig in te zetten 

voor onze organisaties en velen doen dat al jaren met veel plezier.  

Realisatie van de doelstellingen uit deze Concept-Visie vraagt om een ambitieuze, proactieve 

opstelling van de gemeente, zoals we lezen. Wij zijn dan ook blij met deze koerswijziging binnen onze 

gemeente maar zouden graag een aantal belangrijke punten aangevuld willen zien, die naar onze 

mening ook onmisbaar zijn bij de uitvoering van de omgevingswet. 

De belangenorganisaties verzoeken u om met ons over de nota van aanvullingen periodiek van 

gedachten te wisselen en de aanvullingen te verwerken.  Wij hopen en vertrouwen er op dat de 

inwoners van de Oude-IJsselstreek, welke een grote rol spelen in de uitvoering, trots zijn op deze 

nieuwe visie van landschap, natuur en groene kernen. 

Hoofdpunten: 
 

1.     Burgerparticipatie 

De gemeenteraad heeft meermalen aangegeven burgerparticipatie belangrijk te vinden. 
diverse leden uit de klankbordgroep wil graag van deze uitnodiging gebruik maken. Helaas 
moeten we constateren 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. Ook is er vooraf geen duidelijkheid gegeven over de werkwijze en 
spelregels m.b.t. inspraak van de klankbordgroep.  Wij vragen alsnog tijd en ruimte om in dit 
plan te participeren. 
  

2.     Basiskwaliteit vastleggen om het landschap te kunnen behouden, versterken en 
beheren 

De landschapsvisie geeft aan de bestaande kwaliteit te willen behouden. Hoe kunnen we 
bestaande kwaliteiten behouden als we niet weten wat en waar deze kwaliteiten zijn? Wij 



missen duiding en borging van de aanwezige kwaliteiten. De klankbordgroep zou graag alle 
waardevolle landschapselementen, solitaire bomen, lanen, steil-randen, zandpaden, 
historische kavelgrenzen vastgelegd zien in een landschapswaarden kaart. Met deze 
waardenkaart maakt de gemeente dan duidelijk welke kwaliteit behouden en versterkt moet 
worden. Ook is het een uitnodiging voor nieuwe ontwikkelingen die deze kwaliteiten willen 
benutten en versterken. 
  

3.     Beheer en toezicht op natuur en landschap. 

Als we ons landschap willen behouden en versterken, en de biodiversiteit willen verbeteren, 
dan is het belangrijk dat hier toezicht op is. Hier kan een preventieve, maar ook 
stimulerende, werking van uit gaan. Wellicht kan dit toezicht gecombineerd worden met 
andere noodzakelijke controles in het buitengebied zoals ondermijning, afvaldumpingen etc. 
 
De overige punten die wij onder de aandacht van raad en college willen 
brengen, staan in de “nota van aanvullingen”. 
Graag willen wij tijdens de vergadering van 14 oktober van de commissie Fysieke 
Leefomgevingen aan hen vragen of zij het voorstel voor periodiek overleg met de wethouder 
wilt ondersteunen. 
Graag beantwoord ik alle vragen van de commissie. 
  
Met vriendelijk groet, 
 
Frank ter Berg, 
 



 

Nota van aanvullingen op de concept Visie op Natuur, Landschap en Groene 

Kernen (NLGK) van de gemeente Oude IJsselstreek. Juli 2020 
 

 

Hoofdstuk 4 

ALGEMEEN: 

Hoofdstuk 4.1: Algemeen 

13 Het kaartmateriaal in de visie NLGK is volledig en duidelijk. Voorkomen wordt dat objectieve 

en subjectieve informatie vermengd wordt. Subjectieve info wordt zoveel mogelijk achterwege 

gelaten of anders specifiek benoemd. De visie NKGK verdient updates, daar waar fouten en 

verbeteringen er om vragen. 

Hoofdstuk 4.2 Behoud basiskwaliteiten 

a. Landschapswaarden:  

Houtwallenlandschap, houtsingels, bospercelen 

1. De landschapselementen, solitaire bomen, lanen, steilranden, zandpaden, historische 

kavelgrenzen e.d. worden via een landschapswaardenkaart in de visie vastgelegd en beschermd. 

2. Voor het verwijderen van een element moet bij de Gemeente een vergunning worden 

aangevraagd. Bij verleende vergunning wordt voldoende compensatie verlangd conform wensen, 

streekeigenheid en identiteit. 

      3. Er komen afspraken betreffende toezicht en handhaving op natuur, landschap en groen. 

18 In historische landschappen, landschapsmonumenten en gebieden met hoge 

historische/archeologische verwachtingswaarden geldt een ‘nee-tenzij’ beleid.    

5 + 29 Gemeente gaat zelf regievoeren over de grote ontwikkelingen in het landschap t.g.v. 

schaalvergroting in de landbouw, energietransitie e.d. Hierdoor kunnen negatieve ontwikkelingen 

voor natuur en landschap en cultuurhistorie beter ondervangen worden. Er wordt gestuurd op 

duidelijk herkenbare en kenmerkende landschapstypen op verschillende schaalniveaus. 

Vertrouwd voor bewoners en opvallend voor bezoekers en aantrekkelijk voor ons allen.    

14 Bij nieuwbouw en andere RO wordt versterking van landschap, groen en biodiversiteit geborgd 

(natuurinclusief bouwen).  

 

Hoofdstuk 4.3 Communicatie en educatie 

30 Zorg voor voldoende en heldere communicatie met burgers en instanties. Een gedragen visie 

zorgt voor verbondenheid, begrip, acceptatie en waardering. Het inzien van waarde zorgt dat 

burgers eerder bereid zijn bij te dragen in zowel immateriële als persoonlijke inzet bijv. als 

vrijwilliger. Vergroot de betrokkenheid door burgers meer het gevoel te geven dat de natuur van 

hen is. 

28 Buitenlui, anders burgers en andere grondeigenaren stimuleren en helpen om natuur en 

landschap te realiseren op hun terreinen;. daarmee zullen zij als bondgenoten bijdragen aan de 

doelen uit de visie. 

6 Gemeente gaat met waterschap Rijn IJssel een project opzetten met opvang van neerslag en 

peilverhoging, ter gebruik voor overbrugging van droogteperioden.   

16/22 Meten = weten; zorg voor een goed actueel beeld van het voorkomen van kwetsbare en 

beschermde flora en fauna. In de visie vermelden dat de bestaande kennis onvoldoende wordt 

benut en beschikbare kennis over flora en fauna soms onvoldoende, onjuist en/of onvolledig is. 

Een plan van aanpak zorgt dat de leemten in kennis weggewerkt worden. Bekende 

verspreidingsgegevens opvragen en professionals en vrijwilligers actief stimuleren om 

natuuronderzoek te doen. Actief onderzoek, inventarisaties en monitoring van biodiversiteit 



d.m.v. indicatoren opzetten, stimuleren en vastleggen (historische info, o-meting en 

ontwikkeling). 

21 De ambities in de visie NLGK worden helder geformuleerd en SMART gemaakt; de 

gemeentelijke aanpak en werkwijze is: controleerbaar, vergelijkbaar, transparant en afrekenbaar. 

 

Hoofdstuk 4.4: Beheer en onderhoud. 

a. Actief burgerschap 

24 Burgerparticipatie waarbij maatschappelijke doelen gerealiseerd worden en media-aandacht 

krijgen dat, is een groot goed. De gemeente koestert dit en pleegt inzet om deze initiatieven de 

ruimte te geven. De communicatie over dit thema verdient extra aandacht. 

 

b. Visie op bomen 

15/26 Het bomenbestand wordt duurzaam beheerd. Onze bomen  kunnen en mogen oud 

worden. Er is aandacht voor bomen op gemeentegrond en bomen van derden, ze worden 

verzorgd en beschermd tegen droogte en plagen. Dit geldt voor zowel oude (monumentale) 

bomen als voor jonge aanplant. Bomenbeleid streeft naar meer uitdaging; met alleen een veilig 

en kosten-efficiënt bomenbeleid realiseren we de geformuleerde doelen niet. Kapvergunningen 

zijn wel overwogen, transparant en worden slechts verleend met voldoende en streekeigen 

compensatie. 

17 De lijsten met monumentale en met waardevolle bomen worden geactualiseerd en gemonitord 

t.b.v. kwaliteit en kwantiteit. Deze informatie is integraal beschikbaar in de gemeente. De in 2020 

geformeerde bomengroep en de bomenstichting kunnen de gemeente hierin ondersteunen. 

 

c. Visie op bermen/biodiversiteit 

4. Ecologisch bermbeheerplan updaten en inzetten. Het streven is dat alle bermen ecologisch  

worden beheerd (maaien + afvoeren, variatie met sinusmaaien); de reeds uitgevoerde pilot dient  

als voorbeeld; er wordt kennis en ervaring uitgewisseld met speciallisten en buurgemeenten zoals  

Oost Gelre en Montferland. 

8 Biodiversiteit wordt verbeterd door bomenlanen weer aan te vullen, landschapselementen aan 

te leggen en bermen te herstellen. 

10 Gestreefd wordt dat gronden van de gemeente, zoals bermen en bosranden die oneigenlijk in 

gebruik zijn bij derden, waar mogelijk teruggevorderd en ecologisch beheerd worden. 

19 De wet natuurbescherming geeft mogelijkheden om de doelen in deze visie NLGK 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. 

 

Hoofdstuk 4.5 Financieringsmogelijkheden  

a. Uitvoering Visie landschap, natuur en groene kernen. 

12 Er worden Locaties gezocht en initiatieven gestimuleerd om nieuwe natuur aan te leggen in  

Ecologische Hoofdstructuur, EVZ plan Da’s goed, Gelders Natuurnetwerk. Waar mogelijk 

leefgebieden van kwetsbare en beschermde soorten vergroten en met elkaar verbinden.  

27 Actief ruimte en steun bieden aan burgerinitiatieven/maatschappelijke projecten zoals Groen 

op Sinderen, Steengoed, Landschapsmonumenten, Natuureducatie, Levend landschap, CittaSlow, 

Unesco Geopark 

23 De gemeente gaat actief opzoek naar eigen middelen en bijdrage van anderen om de ambities 

en te vullen en de doelen te realiseren. Ze maakt hiervoor mankracht beschikbaar en zoekt 

creatieve oplossingen, bijvoorbeeld via ‘No-cure No-pay’.  



25 De afspraken over gemeentelijke ambities en uitvoering van gemeentelijk beleid zijn niet 

afhankelijk van individuen en van toevalligheden maar zijn voor lange termijn tussen gemeente en 

organisaties en samenleving.  

 

b. Oprichting Landschapsfonds 

7 Gemeente gaat Landschapsfonds opzetten met startbedrag. 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. 

 

Hoofdstuk 5.2 Agrarisch landschap 

9 Nieuwe vormen van duurzame landbouw (zoals kringlooplandbouw, natuur-inclusieve 

landbouw, landbouw in combinatie met bomen, mengteelt, nieuwe droogteresistentie 

gewassen), worden actief gestimuleerd. De gemeente stimuleert duurzame biologische 

landbouw, waarbij gestreefd wordt naar voldoende inkomen. Ze sluit voor eigen gronden alleen 

nog pachtovereenkomsten af, waarbij het gebruik van bestrijdingsmiddelen en andere 

ongewenste ontwikkelingen ontmoedigd worden. 

 

Hoofstuk 5.3 Ruimte voor energie 

11 Zonnedaken worden actief gestimuleerd. Veel zon op dak zorgt voor realisatie van een deel 

van de doelen van de energietransitie. 

 

 

Ondertekend, 

Leden IVN, Licht op Groen, STAM, Groene Lint,  
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