Commentaar van
Gedeputeerde Staten van
Gelderland
op reacties naar aanleiding van terinzagelegging van het
voorontwerp beheers- en begrenzingen plan

Gelderse Poort Oost
BGGPKO 26

Arnhem, juli 1995

Inleiding
Overeenkomstig het gestelde in artikel 10 van de Regeling beheersovereenkomsten 1993 (RBO 1993),
en artikel 4 van de Regeling begrenzing natuurontwikkelingsgebieden (RBN) heeft de Provinciale Commissie Beheer Landbouwgronden Gelderland (PCBL) een voorontwerp-begrenzingenplan opgesteld
voor het oostelijk deel van de Gelderse Poort.

Overleg met gemeenten, polderdistrict en waterschap
De PCBL heeft conform artikel 10, lid 4 van de RBO 1993, resp. artikel 4, lid 4 van de RBN over het
voorontwerp-begrenzingenplan overleg gevoerd met:
•
de gemeenten Bemmel, Duiven, Huissen, Rijnwaarden en Zevenaar;
het polderdistrict Betuwe en het waterschap Rijn en ijssel;
•
De gemeenten Arnhem, Bemmel en Huissen en het polderdistrict Betuwe hebben schriftelijk gereageerd. De gemeente Bemmel en het polderdistrict Betuwe hebben kenbaar gemaakt geen aanleiding te
zien om inhoudelijk te reageren op het voorontwerp-begrenzingenplan. De reacties van de gemeenten
Arnhem en Huissen zijn in het onderstaande overzicht opgenomen. De overige gemeenten en het waterschap hebben geen reactie aangaande het voorontwerp-begrenzingenplan kenbaar gemaakt.

Terinzagelegging
Van 11 november tot 24 december 1994 hebben wij gelegenheid verschaft te reageren op het voorontwerp. Daartoe is van 11 november tot 10 december het voorontwerp ter inzage gelegd op:
•
de secretarieën van de gemeenten Bemmel, Duiven, Huissen, Rijnwaarden en Zevenaar;
•
de secretarieën van het polderdistrict Betuwe en het waterschap Rijn en IJssel;
•
het provinciehuis.
De terinzagelegging is aangekondigd in de regionaal verschijnende dagbladen:
•
De Gelderlander (diverse edities)
•
Arnhemse Courant
•
Arnhemse Koerier
•
Duiven Post
•
Oost Gelders Vizier
Voorts is van de terinzagelegging schriftelijk mededeling gedaan aan de belanghebbenden. Aan hen is
tevens het voorontwerp-begrenzingenplan toegezonden.
Tot 24 december 1994 was een ieder in de gelegenheid reacties met betrekking tot het voorontwerp
kenbaar te maken bij ons. Van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt door:
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De nummers achter de reacties corresponderen met bovenvermelde nummering van de respondenten.

Planologische schaduwwerking (5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 41, 47, 52)
Aanwijzing van natuurontwikkelingsgebieden en beheers- en reservaatsgebieden mag niet leiden tot
planologische beperkingen voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de bedrijven.
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het feit dat een gebied als beheers-, reservaats- of natuurontwikkelingsgebied wordt aangemerkt, staat
los van het bestemmingsplan en mag er niet toe leiden dat aan dergelijke gebieden zwaardere beperkingen worden opgelegd of dat ontwikkelingsmogelijkheden van bedrijven worden beperkt. Gemeenten
zullen de bestemming van natuurontwikkelingsgebieden pas aanpassen nadat de betreffende gronden
zijn verworven en ingericht ten behoeve van de natuurfunctie. Inrichting van reservaats- en natuurontwikkelingsgebieden, of een deel ervan, zal pas plaats vinden als er afgeronde eenheden eigendom zijn
van een natuurbeschermingsorganisatie. Daar waar nodig zullen voorzieningen getroffen worden om te
voorkomen dat landbouwgronden in de omgeving hinder van de natuurontwikkeling ondervinden.
Wat betreft de vrees dat milieu- en mestregelgeving verscherpt worden toegepast in relatienota- en
natuurontwikkelingsgebieden, kan worden gesteld dat die vrees ongegrond is. Zoals op blz. 6 van het
begrenzingenplan is aangegeven, is in de Uitvoeringsregeling ammoniak en veehouderij bepaald dat
reservaats- of natuurontwikkelingsgebieden, voor zover deze na 1 mei 1988 zijn dan wel worden begrensd, niet als voor verzuring gevoelig gebied worden aangemerkt.
Besluit Gedeputeerde Staten: plan handhaven

Vrijwilligheid (5, 8, 9, 10, ii, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 31, 33, 35, 38, 41,
47)
Vrijwilligheid van de regelingen wordt betwijfeld; plan leidt tot ongewenste belemmeringen.
Antwoord Gedeputeerde Staten
De basis voor het aanwijzen van relatienota- en natuurontwikkelingsgebieden en daaraan gekoppeld het
vaststellen van een begrenzingenplan is gelegen in de Regeling beheersovereenkomsten 1993 respectievelijk de Regeling begrenzing natuurontwikkelingsgebieden. Overigens zijn deze regelingen recent
vervangen door de Regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling. Aangezien een begrenzingenplan geen publiekrechtelijke werking heeft, vloeit daaruit geen onvrijwillige beperking van de landbouwkundige gebruiksmogelijkheden voort. De uitwerking van deze regelingen is gebaseerd op privaatrechtelijke overeenkomsten.
Een eigenschap van privaatrechtelijke overeenkomsten is, dat ze slechts tot stand komen op basis van
wilsovereenstemming tussen betrokken partijen. Realisering van de doelstellingen, zoals omschreven in
het begrenzingenplan, langs publiekrechtelijke weg (zoals bestemmingsplan, milieuwetten of Natuurbeschermingswet) verdraagt zich niet met dit stelsel.
Beheersovereenkomsten kunnen worden aangegaan in beheersgebieden en nog niet verworven reser vaatsgebieden. De overeenkomsten hebben looptijd van 5 jaar maar kunnen elk jaar worden beëindigd.
Na afloop van de contractperiode heeft de ondernemer diverse keuzemogelijkheden waaronder het
stoppen van zijn overeenkomst.
Ten behoeve van de verwerving van gronden in een natuurontwikkelings- of een reservaatsgebied is het
Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) prijsvolgend op de grondmarkt aanwezig. Verwerving van
betreffende gronden zal slechts plaats vinden op initiatief van de verkoper op basis van de vrije waarde. Men is nimmer verplicht, ook niet met een beheersovereenkomst, de grond aan het BBL te verkopen. Verwerving van produktierechten is geen doelstelling van het BBL, hetgeen betekent dat zij in de
concurrentie met landbouwers veelal niet de koper van gronden met quotum is. Ondernemers zullen
immers de grond met quotum verkopen aan de hoogst biedende partij. Indien een ondernemer besluit
grond aan het BBL te verkopen dient hij in beginsel zelf, indien hij dat wenst, voor vervangende grond
te zorgen. In sommige gevallen kan het BBL ruilgrond aanbieden.

-7Om de verwerving te versnellen is een aankoopgebied begrensd. Getracht wordt in dit aankoopgebied
eveneens op basis van vrijwilligheid gronden te verwerven die dan kunnen worden gebruikt als ruilgrond ten behoeve van het vrijmaken van gronden in het project. Indien de gronden van reclamanten in
het reservaats- of het natuurontwikkelingsgebied een zeer aanzienlijk deel vormen van hun totale bedrijfsoppervlakte, kunnen deze bedrijven bij uitplaatsing eventueel in aanmerking komen voor een
hervestigingstoeslag op basis van de Regeling Verlening Hervestigingstoeslag (RVH). In voorkomende
gevallen kan bij verwerving van deze gronden tevens aankoop van de bedrijfsgebouwen aan de orde
komen.
Overigens dient te worden opgemerkt dat pachters van gronden in de begrensde gebieden dezelfde
bescherming in het kader van de pachtwet genieten als zij die daarbuiten gronden in pacht hebben.
Bij het begrenzen is getracht de gebieden zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij duidelijke topografische grenzen zoals wegen, sloten, etc. Tevens is getracht aan te sluiten bij gebruiks- c.q. eigendomsgrenzen. Het is niet voor de hand liggend enkele percelen die in het voorontwerpplan zijn opgenomen
eruit te halen zodat een versnipperde begrenzing overblijft. Een dergelijke versnippering bemoeilijkt
het beheer van de terreinen en houdt meer randlengte in, waardoor de invloed van het reservaats- of
het natuurontwikkelingsgebied op het landbouwgebied en andersom toeneemt.
Besluit Gedeputeerde Staten: plan handhaven

Vrijwilligheid van grondverwerving in relatie tot landinrichting (36)
Grondverkoop aan BBL is thans vrijwillig maar dat kan als gevolg van landinrichting anders komen te
liggen. Agrarische grond die wordt gekocht op basis van agrarische waarde en waar later klei enlof
zand worden gewonnen heeft een hogere waarde, die bij taxatie op basis van de agrarische waarde ten
onrechte niet ten goede komt aan de verkoper.
Antwoord Gedeputeerde Staten
De grondverwerving geschiedt op basis van vrijwilligheid. Ook indien het gebied zou worden aangewezen als landinnchtingsgebied, zal worden getracht de benodigde grond voor natuurontwikkeling of
reservaatsvorming op basis van vrijwilligheid te verwerven. Daarbij kan het gaan om gerichte verwerving ter plaatse of om verwerving van ruilgrond, die via het plan van toedeling kan worden uitgeruild
met gronden in het reservaats- of natuurontwikkelingsgebied.
Bij de verwerving van gronden waarvan de verwachting is dat na verwerving grondstoffen worden
gewonnen, kunnen met de verkoper afspraken worden gemaakt over de verrekening van de opbrengsten
van de grondstofwinning.
Besluit Gedeputeerde Staten: plan handhaven

Vermogensschade (5, 9, 15, 25, 26, 33, 36, 38, 41)
Voorkomen moet worden dat de waarde van de grond door de ligging in het reservaats- en/of natuurontwikkelingsgebied zal dalen, zonder dat daar een vergoeding tegenover staat.
Antwoord Gedeputeerde Staten
Aangezien een begrenzingenplan geen publiekrechtelijke werking heeft, vloeit daaruit geen onvrijwillige beperking van de landbouwkundige gebruiksmogelijkheden voort. Het voortbrengend vermogen van
de grond neemt niet af als gevolg van de aanwijzing van die gebieden.
De verkoopwaarde van de grond wordt in hoge mate bepaald door het voortbrengend vermogen, dat op
zijn beurt weer wordt bepaald door een aantal factoren, die los staan van de agrarische bedrijfsvoering.
Waardedaling van grond als gevolg van ligging in een reservaats- en/of natuurontwikkelingsgebied is
derhalve niet te verwachten. Uit vrees voor gevolgen van de aanwijzing als reservaats- en/of natuurontwikkelingsgebied kunnen er grondvragende partijen zijn die minder belangstelling hebben voor de
betreffende grond. Dit zou kunnen leiden tot lagere grondprijzen. In de praktijk zijn echter geen verschillen tussen grondprijzen binnen en buiten reservaats- en/of natuurontwikkelingsgebied geconsta-

5.11
teerd.
De vermogenspositie van grondeigenaren is overigens door bepalingen in de Regeling beheersovereenkomsten natuurontwikkeling inzake de koopplicht van het BBL en de taxatie van gronden, gewaarborgd. Belangrijk in dit kader is dat bij eventuele verwerving door het BBL, de prijsstelling niet wordt
bepaald door de omstandigheid dat de betreffende grond is aangemerkt als reservaats- of natuurontwikkelingsgebied.
Het is overigens onjuist te veronderstellen dat de beheersvergoeding een compensatie biedt voor de
vermeende waardedaling; de beheersvergoeding is o.m. een vergoeding voor aangepast beheer in het
kader van een beheersovereenkomst.
Besluit Gedeputeerde Staten: plan handhaven

Aankoop bedrijfsgebouwen (27)
BBL moet bij aankoop van de bedrijfsgebouwen hiervoor de herbouwwaarde betalen.
Antwoord Gedeputeerde Staten
Wat betreft de aankoop van bedrijfsgebouwen door het BBL is de ligging van de bedrijfsgebouwen niet
van belang. Ongeacht de ligging van de bedrijfsgebouwen - binnen of buiten de begrenzing - zal het
BBL slechts aankoop van bedrijfsgebouwen overwegen indien verwerving van de gebouwen nodig is
om overeenstemming te bereiken over de verwerving van bijbehorende reservaats- of natuurontwikkelingsgronden. Daarnaast dient het één en ander financieel verantwoord te zijn. Overigens geschiedt aankoop van gebouwen op basis van de vrije agrarische waarde.
Besluit Gedeputeerde Staten: plan handhaven

Compensatie voor aan de landbouw te onttrekken gronden (8, 10, 12, 13, 19, 20, 21)
Omzetting van landbouwgronden in natuurterreinen is alleen mogelijk als compensatiegrond beschikbaar is voor de landbouw.
Antwoord Gedeputeerde Staten
In het beheersgebied kunnen landbouwers op vrijwillige basis een overeenkomst aangaan met het BBL
waarbij wordt overeengekomen het gebruik van de betreffende grond meer te richten op de bescherming van natuur en landschap. Deze gronden hebben geen prioriteit om aan de landbouw te worden
onttrokken: in de beheersgebieden wordt aan particulieren gevraagd om tegen vergoedingen een bijdrage te leveren aan natuur en landschap. Het staat de betreffende landbouwers vrij hieraan mee te werken, het sluiten van een beheersovereenkomst is vrijwillig.
In reservaats- en natuurontwikkelingsgebieden kunnen landbouwers desgewenst gronden verkopen aan
het BBL. Naast grondaankoop binnen die gebieden, zal worden getracht om ruilgronden daarbuiten te
verwerven, zodat die gronden als compensatie kunnen dienen voor vrijwillig uit te ruilen gronden in de
reservaats- en natuurontwikkelingsgebieden. Om dit mogelijk te maken, wordt het gehele Gelderse
Poortgebied aankoopgebied van het BBL. Daarnaast zijn tussen het provinciaal bestuur, het landbouwbedrijfsleven en BBL afspraken gemaakt om een gebiedscommissie in te stellen om dergelijke ruilprocessen te initiëren en te begeleiden. De gebiedscommissie kan tevens een belangrijke bijdrage leveren
aan draagvlak voor uitvoering van het begrenzingenplan.

Besluit Gedeputeerde Staten: ondersteunen van het instellen van een gebiedscommissie; overigens
plan handhaven
Toenemende overlast (5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 36)
Gronden in en nabij de beheers-, reservaats- of natuurontwikkelingsgebieden mogen geen extra overlast
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krijgen van inwaaiende onkruidzaden, wateroverlast, muskusratten, toeristen of wildschade, hetgeen
een toename van de exploitatiekosten tot gevolg zou hebben, zonder dat daar een vergoeding tegenover
staat.
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het beheer, zoals omschreven in een beheersovereenkomst, is zodanig geformuleerd dat een zorgvuldige en adequate bestrijding van onkruiden mogelijk is. Uit ervaring is gebleken dat de aanwijzing van
beheers- en reservaatsgebieden en het sluiten van beheersovereenkomsten niet leidt tot meer overlast op
de aangrenzende percelen. Ook van reservaatsbeheer of van het beheer van natuurontwikkelingsgebieden door natuurbeschermingsorganisaties zijn in de regel geen problemen te verwachten. De natuurbeschermingsorganisatie dient het beheer zodanig uit te voeren dat geen overlast ontstaat. Indien dit
wel het geval is dient dit in onderling overleg te worden opgelost.
Inrichting - zoals het afgraven van kwelremmende kleilagen - van reservaats- en natuurontwikkelingsgebieden of een deel ervan, kan pas plaats vinden als er geen particuliere bezittingen meer voorkomen
in het betreffende gebied. Daar waar nodig zullen voorzieningen worden getroffen om te voorkomen
dat landbouwgronden in de omgeving hinder ondervinden van de inrichtingsmaatregelen.
Het beleid inzake wildschade is als volgt: De jachthouder is verantwoordelijk voor schade die wordt
aangericht door in zijn veld aanwezig wild (art. 53 Jachtwet). Bij het optreden van wildschade dient de
grondgebruiker zich dan ook in eerste instantie te wenden tot de jachthouder. Lukt het niet om met de
jachthouder tot overeenstemming te komen over de regeling van de schade, dan kan men zich wenden
tot de Wildschadecommissie voor advies. De wildschadecommissie taxeert de schade en beziet in hoeverre elk der betrokkenen datgene heeft gedaan wat redelijkerwijs mag worden verwacht om de schade
te voorkomen c.q. in te perken. Op grond daarvan beslist de commissie wie aansprakelijk is voor de
schade en doet de commissie een voorstel voor de verdeling, van de kosten. Wanneer betrokkenen zich
niet kunnen vinden in het voorstel, dan staat voor de grondgebruiker de weg naar de rechter open.
Indien geen der partijen schuld heeft c.q. iets verweten kan worden, adviseert de commissie de betrokkenen een schadevergoeding aan te vragen bij het jachtfonds. Een dergelijk advies van de commissie
leidt echter niet automatisch tot uitkering van de gevraagde schadevergoeding. Deze procedure is zowel
in als buiten relatienotagebieden van toepassing. Overigens zullen de te vormen natuurgebieden in de
toekomst zodanig worden beheerd, dat een verhoogde schadelijke wilddruk op de aangrenzende landbouwgronden zoveel mogelijk wordt voorkomen.
Ten aanzien van de bestrijding van muskusratten blijft ons beleid ongewijzigd. Muskusratten vormen
een te grote bedreiging van de dijken om het bestrijdingsbeleid in deze aan te passen.
Besluit Gedeputeerde Staten: plan handhaven.

8. Status van het begrenzingenplan (18)
De status van het begrenzingenplan is onduidelijk.
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het voorontwerp-begrenzingenplan zoals dat door ons ter inzage is gelegd, wordt - nadat de reacties
daarin zijn verwerkt - door ons vastgesteld. Vanaf dat moment hebben grondgebruikers de mogelijkheid om met het BBL privaatrechtelijke overeenkomsten te sluiten. Deze overeenkomsten kunnen betrekking hebben op het verkopen van als reservaats- of natuurontwikkelingsgebied begrensde gronden
of kunnen betrekking hebben op aangepast gebruik van cultuurgronden als het gronden betreft die zijn
gelegen in beheers- of reservaatsgebieden. In beide gevallen betreft het vrijwillige overeenkomsten. Het
plan laat aldus alle overige privaatrechtelijke handelingen èn alle publiekrechtelijke kaders onverlet.
Het geeft slechts aan waar de overheid middelen voor grondverwerving, beheer en inrichting beschikbaar wil stellen.
Besluit Gedeputeerde Staten: plan handhaven

-10Evaluatie begrenzingenplan geeft onvoldoende zekerheid (14, 15)
Als gevolg van de mogelijkheid tot periodieke actualisering van het begrenzingenplan is er onvoldoende
zekerheid.
Overwegingen PCBL
De periodieke evaluatie van het begrenzingenplan betreft een inhoudelijke evaluatie. Hierbij wordt ook
gekeken of de uitvoering van het plan en de plandoelen nog sporen met de dan actuele opvattingen en
omstandigheden ten aanzien van landbouw en natuur. In dat verband kan ook de begrenzing en status
van gebieden worden heroverwogen. Indien er na een dergelijke evaluatie veranderingen in het plan
gewenst zijn, kan dat leiden tot bijstellingen in het begrenzingenplan, dat dan op dezelfde wijze als het
huidige plan zal worden besproken met belanghebbenden. Aldus is verzekerd, dat ook op langere termijn het plan aansluit bij de maatschappelijke en bestuurlijke realiteiten en daaraan verbonden
financiële mogelijkheden.
Besluit Gedeputeerde Staten: plan handhaven
Ideeën uit de Ontwikkelingsvisie zijn onvoldoende terug te vinden in het begrenzingenplan (6)
Te weinig ideeën uit de ontwikkelingsvisie zijn terug te vinden in het voorontwerp-begrenzingenplan,
het voegt vrijwel niets toe aan de reeds lopende initiatieven in het kader van het begrenzingenplan
Gelderse Poort Ooijpolder, Rivieroeverproject van RWS en particuliere initiatieven in Roswaard, Loowaard en delen van de Rijnstrangen. Betreurd wordt dat initiatieven voor natuurontwikkeling van de
Stichting Twickel en de gemeente Huissen ontbreken en dat delen van reservaatsgebied uit het beheersplan Oude Rijnstrangen worden 'gedegradeerd' tot beheersgebied. Gebieden waar op natuurontwikkeling gerichte ontgronding plaatsvindt, zijn ten onrechte als natuurontwikkelingsgebied opgenomen. Dit
wordt in strijdt geacht met de stimuleringsgedachte van natuurbescherming door particulieren, zoals
verwoord in de provinciale nota Maatwerk in Groen.
Ten onrechte zijn op de plankaart gebieden opgenomen als te verwerven reservaatsgebied, terwijl die
gebieden vÔôr 7-2-1975 zijn verworven (Erfkamerlingschap). Op deze wijze kan in de toekomst op erg
goedkope wijze succes worden geclaimd.
De constatering vanuit BBL op voorlichtingsbijeenkomsten en in de pers, dat een grotere grondverwervingstaakstelling vanwege de geringe grondmobiliteit en de beperkte financiële ruimte thans niet reëel
is, is onjuist.
Met name de Oude Rijnstrangen herbergen belangrijke populaties moerasvogels. In landelijk perspectief is het gebied voor weidevogels van ondergeschikt belang. Derhalve spoort de keuze voor beheersgebied voor delen van de cultuurgronden in het Rijnstrangengebied niet met de allure en potenties van
de Gelderse Poort.
De volgende wijzigingen van het 'PCBL-plan' worden voorgesteld:
categorie 'natuurgebied na ontgronding' uitbreiden met enkele in voorbereiding zijnde ontgrondingen met natuurtechnische oplevering: Roswaard, Lobberdense waard, Kleine Gelderse waard,
Eendenpoelse buitenpolder, delen van Pannerdense buitenwaard;
gebieden buiten de zomerkade opnemen als natuurontwikkelingsgebied in kader van oeverproject
van RWS: deel van Scherpekamp (Angeren) en Bijenwaard/smalle uiterwaarden bij Spijk;
verbindingszones (Wildt en kleiputtenzone) tussen Oude Rijnstrangen en rijksgrens opnemen als
natuurontwikkelingsgebied;
noordelijke 1-luissensche waard en Kandiawaard opnemen als natuurontwikkelingsgebied; Erfkamerlingschap en Ganzenwaard opnemen als bestaand natuurgebied (dus niet begrenzen);
opname in plantekst dat beheersgebied wordt omgezet in natuurontwikkelingsgebied zodra daar
de middelen voor beschikbaar zijn.
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het onderhavige begrenzingenplan is opgesteld door de PCBL op basis van de door ons opgestelde
voorontwerp-begrenzing. Deze begrenzing is daarbij door de PCBL als uitgangspunt gehanteerd. Bij
het opstellen van de voorontwerp-begrenzing hebben wij uiteraard rekening gehouden met de Ontwik-
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Waar de Ontwikkelingsvisie een doorkijk naar de langere termijn probeert te bieden, is het begrenzingenplan vooral een operationeel plan, gericht op de korte c.q. middellange termijn. Daarbij is voorzien
in periodieke evaluatie en waar nodig en mogelijk bijstelling van de uitvoering van het begrenzingenplan. Tegen deze achtergrond heeft de PCBL het voorontwerp-plan opgesteld.
Op analoge wijze is inmiddels voor het westelijke deel van de Gelderse Poort (Ooijpolder) een begrenzingenplan vastgesteld; ook dit plan vormt een operationele uitwerking van de visie op de Gelderse
Poort.
In het begrenzingenplan Gelderse Poort Oost is op diverse plaatsen aangegeven dat het beoogde beheer
door particulieren is gericht op waardevolle vegetaties (o.a. stroomdalsoorten); met name die kwaliteiten vormden in de afgelopen veertig jaren de basis voor grondverwerving t.b.v. SBB en daaropvolgend
reservaatsbeheer. In par. 4.1.2 is het toekomstperspectief voor het gebied van de Rijnstrangen beschreven. Aangegeven is, dat de Ontwikkelingsvisie voor dat gebiedsdeel een ontwikkeling voorziet waarbij
de randen van het Rijnstrangengebied de functie natuurgerichte landbouw krijgen, vooral ten gunste
van foerageer- en broedgelegenheid voor weidevogels en het onderhoud van kleine landschapselementen. Daarbij is aangegeven dat voor de beheersgebieden waarin het begrenzingenplan voorziet, een
meer natuurgericht grondgebruik wordt nagestreefd, gericht op zowel flora als fauna, zulks in overeenstemming met de actuele en potentiële kwaliteiten.
De legenda-eenheid 'natuurontwikkeling na ontgronding' is van toepassing op lokaties waarvoor ontgrondingsvergunningen voorzien in een natuurgerichte oplevering. De gebieden waarvoor ontgrondingsvergunningen daarin thans niet voorzien, zijn als natuurontwikkelingsgebied aangegeven. Indien in
de toekomst blijkt dat het ontgrondend bedrijfsleven medewerking wil verlenen bij het realiseren van
nieuwe natuurtypen in de uiterwaarden door op die lokaties ontgrondingen met een natuurgerichte
oplevering te realiseren, kan bij een toekomstige herziening het begrenzingenplan daarop worden afgestemd. Aangezien voor de Roswaard, Lobberdense waard, Kleine Gelderse waard, Eendenpoelse buitenpolder en delen van de Pannerdense buitenwaard geen ontgrondingsvergunningen zijn afgegeven die
voorzien in natuurgerichte oplevering, behoren deze gebieden niet tot de legenda-eenheid 'natuurontwikkeling na ontgronding'.
Voor wat betreft de buitenkaadse gebieden langs de Rijn kan worden geconstateerd dat vrijwel het
gehele traject van Tolkamer tot Huissen als natuurontwikkelingsgebied is begrensd. Dit betekent dat
voor die gebieden vanuit LNV en V&W middelen beschikbaar zijn voor verwerving en inrichting.
Thans is nog niet duidelijk welke delen daarvan in het kader van het rivieroeverproject van RWS zullen
worden heringericht.
Evenzo dienen de in de Ontwikkelingsvisie voorziene verbindingszones in het gebied Lobith-Spijk-Elten
nog nader te worden uitgewerkt. Daarbij gaat het om zowel de situering als de daartoe meest geëigende
instrumenten. Voor zover daartoe inzet van natuurontwikkelingsinstrumenten ex Rbon nodig zijn, kan
daarop worden ingespeeld door de verbindingszones indicatief op de plankaart aan te geven en daar voor 40 ha natuurontwikkelingsgebied te reserveren.
Ten aanzien van de noordelijke Fluissensche waard is ervoor gekozen om aansluiting te zoeken bij het
voor dat gebied vigerende beheersplan Rijn- en Waaluiterwaarden, waarvoor thans een herziening
wordt voorbereid.
De Kandiawaard is aanvankelijk buiten de begrenzing gebleven, er vanuit gaande dat de zandwinplas
met omliggende gronden niet als cultuurgrond is aan te merken. Inmiddels is duidelijk geworden dat
het hier ca. 14 ha water met ca. 8.5 ha omliggende cultuurgrond betreft. Overleg tussen de eigenaar
van het complex en het BBL heeft ertoe geleid, dat de eigenaar bereid is het complex aan BBL te
verkopen. Aldus kan een goede aansluiting tot stand worden gebracht tussen het natuurontwikkelingsgebied in de Loowaard en dat ten zuiden daarvan langs de oever van het Pannerdens kanaal.
De begrenzing van reservaats- en natuurontwikkelingsgebieden dient plaats te vinden binnen de landelijk daarvoor overeengekomen kaders: max. 100.000 ha reservaats- en 50.000 ha natuurontwikkelingsgebied. Dit betekent dat cultuurgronden, welke na het uitbrengen van de relatienota - in begin 1975 zijn verworven ten behoeve van natuurbeschermingsorganisaties en in eigen beheer zijn bij die organisaties, ten laste worden gebracht van bovengenoemd quotum. Voor deze boekhoudsystematiek wordt
de peildatum 7-2-1975 gehanteerd. Vôôr die datum is door het SBB een areaal van 154.6 ha verworven
in het plangebied Gelderse Poort Oost. Dit areaal, dat voor een deel uit cultuurgrond bestaat, is be-
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Ganzen/Geuzenwaard, etc., zijn nadien verworven en behoren aldus ten laste van het beschikbare
quotum reservaatsgebied te worden gebracht. Delen van deze gebieden zijn pachtvrij verworven of
inmiddels Vrij van pacht gemaakt; die delen zullen op de plankaart worden opgenomen onder de legenda-eenheid 'reservaatvorming voltooid'; op p. 13 van het begrenzingenplan is aangegeven dat deze
laatste categorie 112 ha betreft.
1-let Erftamerlingschap betreft een terrein met beperkte natuurkwaliteiten. Om dit gebied goed tot
ontwikkeling te kunnen brengen, zijn ingrijpende inrichtingsmaatregelen nodig, waarvoor in beginsel
aanwijzing als natuurontwikkelingsgebied in de rede ligt. Voor dit specifieke geval is het echter niet
noodzakelijk om ten behoeve van de inrichting een beroep te doen op de daartoe vanuit de Rbon beschikbare middelen. Derhalve zal dit gebied als bestaand natuurterrein op de kaart worden opgenomen.
Besluit Gedeputeerde Staten: Kandiawaard toevoegen als natuurontwikkelingsgebied, Erfkamerlingschap als bestaand natuurterrein beschouwen; verbindingszones in
Spijkse polder indicatief op kaart aangeven en daarvoor 40 ha natuurontwikkelingsgebied reserveren; overigens plan handhaven

Relatie tussen Gelderse Poort en Veluwe met het oog op verbindingszones voor grote grazers en
herten (7)
In het begrenzingenplan is onvoldoende duidelijk aangegeven hoe de relatie van de Gelderse Poort met
de Veluwe is met het oog op verbindingszones voor grote grazers en herten.
Antwoord Gedeputeerde Staten
Gelet op de dichte infrastructuur en stedelijke bebouwing tussen Gelderse Poort en Veluwe zijn thans
geen mogelijkheden aanwezig voor effectieve verbindingszones tussen dit gebied en de Veluwe.
Besluit Gedeputeerde Staten: plan handhaven

Voorstel tot statuswijziging Tolkamerdijk en Erfkamerlingschap (4a)
Mede gelet op de voorziene periodieke evaluatie, sluit het begrenzingenplan goed aan bij de Ontwikkelingsvisie. Reclamant benadrukt zijn positie als privaatrechtelijk eigenaar van gronden in de Rosandepolder en Eendenpoelse buitenpolder.
Verzocht wordt het natuurontwikkelingsgebied Tolkamerdijk (ten westen van de vluchthaven bij Tolkamer) te begrenzen als reservaatsgebied en de begrenzing van het reservaatsgebied Erfkamerlingschap
om te zetten in natuurontwikkelingsgebied. Voorts wordt verzocht in par. 4.1.1.4 de toelichting op de
begrenzing van de Loowaard en in par. 4.1.2. die op de begrenzing in het Rij nstrangengebied te verduidelijken.
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het gebied Tolkamerdijk is een zeer reliëfrjk gebied, dat wordt gekenmerkt door bijzonder fraaie
bloemdijken. Het beheer door SBB is daarop gericht. Gelet op deze uitzonderlijke kwaliteiten is ingrijpende herinrichting van dit gebied ongewenst. Daarentegen verdient het de voorkeur het beheer te
blijven richten op behoud en verdere ontwikkeling van de aanwezige vegetaties. Derhalve is begrenzing
als reservaatsgebied (legenda-eenheid 'reservaatvorming voltooid') het meest toepasselijk.
Het Erfkamerlingschap betreft een ruim 15 jaren geleden verworven terrein met beperkte actuele natuurkwaliteiten. Om de potenties van dit gebied goed tot ontwikkeling te kunnen brengen, zijn ingrijpende inrichtingsmaatregelen nodig. Deze maatregelen zijn niet uitvoerbaar binnen de mogelijkheden
die de aanwijzing als reservaatsgebied bieden. Voor dit specifieke geval is het echter niet noodzakelijk
om ten behoeve van de inrichting een beroep te doen op de daartoe vanuit de Regeling beheersovereenkomsten en natuurontwikkeling beschikbare middelen. Derhalve zal dit gebied als bestaand natuurter rein op de kaart worden opgenomen.
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de te verwachten effecten van het voor die gebieden voorgestane beheer. In die zin dragen de voorgestelde tekstuele aanvullingen bij aan een duidelijker natuurbeeld voor beide gebieden.
Besluit Gedeputeerde Staten: begrenzing natuurontwikkelingsgebied Tolkamerdijk wijzigen in reservaatsgebied; Erfkamerlingschap beschouwen als bestaand natuurterrein; plantekst in par. 4.1.1.4 en 4.1.2 verduidelijken; overigens plan
handhaven

Verschil tussen de kaart van de Ontwikkelingsvisie en van het begrenzingenplan (36)
Gebieden die niet zijn begrensd als relatienota- of natuurontwikkelingsgebied op de kaart van het begrenzingenplan, dienen in het streek- en bestemmingsplan niet van functie te veranderen.
Antwoord Gedeputeerde Staten
De kaart van begrenzingenplan geeft alleen aan waar instrumenten t.b.v. natuurgericht beheer of inrichting, dan wel t.b.v. grondverwerving voor dat doel, toegepast kunnen worden; deze gebieden zijn
op de kaart ingekleurd. Dit betreft cultuurgronden. Derhalve zijn niet-cultuurgronden zoveel mogelijk
buiten beschouwing gelaten. Het toekennen van planologische bestemmingen kent een eigen afwegingskader, waarbij de aanduiding van gronden in het begrenzingenplan geen rol speelt.
Besluit Gedeputeerde Staten: plan handhaven
Overlast van Betuweljn, RW 15 en klei- en zandtransporten verminderen (32)
De Betuwelijn en de RW 15 dienen verdiept te worden aangelegd zodat zo min mogelijk nadelige
invloed wordt ondervonden in het Gelderse Poort gebied. Daarnaast wordt verzocht milieu-vriendelijke
dijktaluds aan te leggen bij dijkverzwaring en de overlast van klei- en zandtransporten te beperken.
Antwoord Gedeputeerde Staten
De wijze waarop infrastructurele voorzieningen worden aangelegd of dijkverzwaring wordt uitgevoerd,
wordt niet geregeld in het onderhavige begrenzingenplan. Aanleg van dergelijke voorzieningen kennen
hun eigen procedures en inspraak momenten.
Besluit Gedeputeerde Staten: plan handhaven

Diverse reacties op begrenzingenplan (37)
Voor het beheer van natuurterreinen dienen ook particulieren (stichtingen, verenigingen e.a.) in aanmerking te komen. Voor het gehele Gelderse Poortgebied (oude rivierdelta) zou de bergboerenregeling
van toepassing moeten zijn. Beheerspakket 1 moet meer inhouden dan alleen perceelsrandenbeheer.
Onduidelijk is welk plan wordt bedoeld in par. 2.1 van het begrenzingenplan.
Antwoord Gedeputeerde Staten
De laatste tijd valt een teneur te bespeuren waarin vanuit diverse zijden wordt gepleit voor een nadrukkelijker rol van particulieren bij het beheer van natuur. Zo wordt ook vanuit het ministerie van LNV
(prioriteitennota) meer aandacht gevraagd voor particulier natuurbeheer, mits voldoende professioneel
en duurzaam. Evenzo hebben wij in onze nota Maatwerk in Groen een belangrijkere rol toegedacht aan
particulieren. In de praktijk zal echter in bijzondere situaties beheer door gespecialiseerde natuurbeschermingsorganisaties nodig en gewenst blijven.
Indien particulieren (stichtingen, verenigen e.a.) het op het beoogde natuurdoeltype gerichte beheer op
professionele wijle kunnen uitvoeren, kan dat een aantrekkelijke optie zijn.
De bergboerenregeling kan op grond van de daaraan ten grondslag liggen EG-verordening worden
toegepast in bepaalde gebieden. Die gebieden dienen te voldoen aan de daaraan vanuit de EG gestelde
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bergboerenregeling in de gehele Gelderse Poort is derhalve niet mogelijk. Wel is de regeling van toepassing in de te begrenzen relatienotagebieden en delen van de uiterwaarden: de bergboerenregeling is
opgenomen in het begrenzingenplan als pakket 1. Ingeval wordt gekozen voor randenbeheer, maakt het
pakket 1 (voor het gehele perceel) deel uit van het randenbeheerpakket voor de perceelsrand.
Besluit Gedeputeerde Staten: plan handhaven

Verzoek omzetting van beheers- naar natuurontwikkelingsgebied Kleine Gelderse Waard ('34)
Verzocht wordt de Kleine Gelderse Waard als natuurontwikkelingsgebied te begrenzen; de eigenaar bereidt thans een ontgrondingsaanvraag voor. Daarnaast merkt hij op dat waterpeilverhoging leidt tot
vermindering van de kwel, en wordt verzocht om de landschappelijke begroeiing op de overgang van
de strang naar de cultuurgrond mee te nemen in het begrenzingenplan.
Antwoord Gedeputeerde Staten
De Kleine Gelderse Waard heeft bepaalde actuele natuurwaarden die kunnen worden ontwikkeld door
middel van aangepast beheer via beheersovereenkomsten. De variatie in natuurtypen kan worden ver groot indien delen van de Kleine Gelderse Waard reliëfvolgend worden ontkleid. Een aanvraag voor
een vergunning daartoe is momenteel bij ons in behandeling. Deze vergunningverlening kent haar eigen
afwegingscriteria begrenzing als beheersgebied behoort daar niet toe. Daar dergelijke natuurontwikkeling pas kan worden gerealiseerd als de ontgrondingsvergunning is afgegeven hebben wij besloten het
beheersgebied voorlopig als zodanig te handhaven. Op het moment dat daadwerkelijk tot aanpassing
van de inrichting zal worden overgegaan zal een statuswijziging in natuurontwikkelingsgebied worden
doorgevoerd.
Het is gewenst de in de ontwikkelingsvisie opgenomen plannen ter verhoging van de afwateringsdrempel voor de Rijnstrangen te bezien tegen de achtergrond van het afnemen van de kweldruk. Het verhogen van de afwateringsdrempel betekent echter dat het schone kwelwater langer wordt vastgehouden in
het gebied. Het verhogen van de afwateringsdrempel mag uiteraard geen negatieve gevolgen hebben
voor de landbouw in de Grote Gelderse Waard.
Het is de bedoeling dat de landschapselementen die op de overgang van de cultuurgrond en de strangen
voorkomen worden onderhouden. Dat onderhoud kan worden opgenomen in beheersovereenkomsten op
basis van het begrenzingenplan.
Besluit Gedeputeerde Staten: de landschapselementen langs de strangen in begrenzing opnemen;
overigens plan handhaven; bij toekomstige herziening van het plan de
eventueel gewijzigde omstandigheden m.b.t. de Kleine Gelderse
Waard in het plan te verwerken.

Verzoek omzetting natuurontwikkelingsgebied in Huissensche waard in beheersgebied (18)
Gronden in de onmiddellijke nabijheid van de boerderij zijn aangewezen als natuurontwikkelingsgebied.
Dit betreft hooggelegen percelen langs de rivier. Verzocht wordt deze gronden aan te wijzen als beheersgebied en voor natuurontwikkeling compensatie te zoeken in het noordelijke deel van de Huissensche waard (binnen beheersplangebied Rijn- en Waaluiterwaarden.
Antwoord Gedeputeerde Staten
Voor de Huissensche waard is ervoor gekozen om de vanuit landbouwkundige optiek minst produktieve
buitenkaadse gronden te begrenzen als natuurontwikkelingsgebied. Aldus ontstaat een beperkte verwervingstaakstelling, die in overeenstemming is met het vrijwel ontbreken van ruil- c.q. compensatiegronden in het aangrenzende binnendijkse deel van de Over-Betuwe.
Ten aanzien van de gronden in het noordelijke deel van de Huissensche waard is vooralsnog aansluiting
gezocht bij het daarvoor vigerende beheersplan Rijn- en Waaluiterwaarden, waarvoor thans een herziening wordt voorbereid. Aangezien de gehele Huissensche waard is aangemerkt als aankoopgebied,
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gebruikt voor ruilingen vanuit de natuurontwikkelingszone langs het Pannerdens kanaal.
Besluit Gedeputeerde Staten: plan handhaven

Verzoek om reservaaisgebied nabij Bergsche hoofd te verplaatsen (23)
Reservaatsgebied ten westen van boerderij Bergsche Hoofd komt te dicht bij boerderij; voorgesteld
wordt om het reservaatsgebied te verleggen naar oostzijde van boerderij, langs de Oude Rijn.
Antwoord Gedeputeerde Staten
Bij de begrenzing is gestreefd naar compacte, aaneengesloten en topografisch duidelijk afgebakende
eenheden. Zo is bij de begrenzing van het reservaatsgebied in de Pannerdense waard aansluiting gezocht bij de Oude Rijn en de zuidelijk daarvan gelegen Pannerdense dam. Aldus bestaat in beginsel de
mogelijkheid om aldaar een goed beheerbare, aaneengesloten eenheid te creëren. Het voorgestelde
gebied ten westen van de boerderij sluit weliswaar aan op de Oude Rijn, doch vormt overigens een
door de Berghoofdseweg geïsoleerd deel t.o.v. de te creëren eenheid op de Pannerdense waard.
Besluit Gedeputeerde Staten: plan handhaven

Beheersovereenkomsten in natuurontwikkelingsgebied (19, 20, 21)
Gevraagd wordt waarom er geen beheersovereenkomsten kunnen worden gesloten in het natuurontwikkelingsgebied.
Antwoord Gedeputeerde Staten
In natuurontwikkelingsgebieden zijn in beginsel de actuele natuurwaarden afwezig of gering in omvang.
Wel zijn er mogelijkheden om via inrichtingsmaatregelen nieuwe natuurwaarden of andere natuurtypen
te ontwikkelen. Natuurontwikkelingsgebieden worden veelal gesitueerd op plaatsen die als gevolg van
de abiotische omstandigheden mogelijkheden hebben om - na het uitvoeren van inrichtingsmaatregelen potentiële waarden tot ontwikkeling te laten komen. In veel gevallen is daarbij een uitgangssituatie
nodig die als bron kan dienen voor de te ontwikkelen natuur. Hoewel na inrichting voor delen van
natuurontwikkelingsgebieden een beheer noodzakelijk kan zijn, dat in beginsel is te regelen via beheersovereenkomsten, kent het huidige stelsel van beheersregelingen geen mogelijkheden voor een
goede afstemming van zowel de inrichtings- als beheersbehoefte van natuurontwikkelingsgebieden.
Een beheersovereenkomst is in de huidige vorm dan ook niet het geëigende kader voor een op (toekomstige) inrichtingsmaatregelen afgestemd beheer.
Besluit Gedeputeerde Staten: plan handhaven

Bezwaar tegen landbouwbestemming Ossenwaard (50)
Indien het begrenzingenplan ertoe leidt dat de Ossenwaard alleen landbouwkundige functies kan vervullen, bestaan daartegen bezwaren.
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het begrenzingenplan is het kader waarbinnen grondgebruikers privaatrechtelijke contracten voor aangepast gebruik of verkoop van gronden kunnen maken. Het begrenzingenplan heeft geen planologische
gevolgen. Aan de Ossenwaard wordt derhalve door het begrenzingenplan geen bestemming toegekend.
Besluit Gedeputeerde Staten: plan handhaven

21. Gehercultiveerde terrein bij de Bylandt niet begrensd (48)
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als natuurontwikkelingsgebied.
Antwoord Gedeputeerde Staten
De begrenzing is mede aan de hand van de meest recente topografische kaart gemaakt. Derhalve is
mogelijk dat de situatie in het terrein daarvan afwijkt, dit blijkt voor twee gehercultiveerde terreinen
nabij de Byland het geval te zijn. Ook voor deze terreinen worden in de toekomst inrichtingswerkzaamheden t.b.v. natuur uitgevoerd, zodat begrenzing als natuurontwikkelingsgebied nodig is. Overigens is
de kaart behorend bij het begrenzingenplan maatgevend bij de uitvoering van verwerving, inrichting en
beheer in het gebied.
Besluit Gedeputeerde Staten:

plan (kaart) aanpassen

Vermindering werkaanbod voor loonbedrijven (51)
Verwacht wordt dat als gevolg van de overheidsplannen voor de Gelderse Poort de hoeveelheid loonwerk zal afnemen.
Antwoord Gedeputeerde Staten
Uitvoering van het begrenzingenplan zal leiden tot een grotere dynamiek in de landbouw: een deel van
de agrarische bedrijven zal zijn bedrijfsvoering mede afstemmen op inkomensverwerving uit produktie
van natuur en landschap. Daarbij gaat het om activiteiten die zowel op de bedrijven werkgelegenheid
bieden alsook voor loonbedrijven. Daarnaast zullen gronden aan de landbouw worden onttrokken en
worden beheerd door gespecialiseerde natuurbeschermingsorganisaties. Ook in die gevallen bestaat de
mogelijkheid dat een beroep zal worden gedaan op loonbedrijven t.b.v. beheerswerkzaamheden.
Besluit Gedeputeerde Staten: plan handhaven

Problemen met de procedure van de terinzagelegging (35)
Ons commentaar op het door de PCBL opgestelde voorontwerpplan is niet aangetroffen bij de termzagelegging (art 6 RBN), daarnaast is de kaart onvoldoende duidelijk: met name het witte gebied wordt
in de legenda niet verklaard. De brief die gevoegd was bij het voorontwerp-begrenzingenplan is niet zoals de brief vermeldde - verstuurd aan alle betrokkenen, dit geeft aan hoe de PCBL omgaat met de
reacties die naar aanleiding van de terinzagelegging binnenkomen. Bij grootschalige projecten als deze
zouden een kosten-baten analyse en een MER moeten plaatsvinden. Daarnaast is reclamant van mening
dat natuur-, landschap- en cultuurhistorie het best door de streek en haar bewoners kunnen worden
behouden, de geschiedenis heeft dat volgens hem bewezen.

Antwoord Gedeputeerde Staten
Wij hebben het voorontwerp-begrenzingenplan conform de RBO 1993 en de RBN ter inzage gelegd.
Indien wij commentaar hadden gehad bij het door de PCBL in voorontwerp opgestelde begrenzingenplan bieden de RBO 1993 en de RBN ons de mogelijkheid dat ook ter inzage te leggen.
Het voorontwerp-begrenzingenplan geeft op de daarbij behorende kaart aan waar het mogelijk is op
basis van het begrenzingenplan privaatrechtelijke contracten voor beheer of verkoop te sluiten. Voor de
Gelderse Poort Oost zijn dat de ingekleurde gebieden op de kaart. In het niet ingekleurde 'witte gebied'
geeft het plan dus geen mogelijkheden.
Het bericht van de terinzagelegging is verstuurd aan alle bij het secretariaat van de PCBL bekende
grondgebruikers. Daarnaast is conform RBO 1993 artikel 12 lid 2 en Rbn artikel 6 lid 2 in tenminste
twee in de streek verschijnende dag- of weekbladen melding gemaakt van de terinzagelegging.
De RBO en de Rbn schrijven geen kosten-baten analyse voor. Inzet van overheidsmiddelen t.b.v. natuur is gebaseerd op politieke afwegingen op nationaal en provinciaal niveau. Begrenzingen van relatienota- en natuurontwikkelingsgebieden zijn niet opgenomen op de lijst met MER-plichtige activiteiten.
Evenmin is dat het geval voor de uitvoering van het begrenzingenplan.
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geven, is terecht. Dat is ook mede de reden waarom plannen, zoals het onderhavige, worden opgesteld.
Deze plannen genereren financiële middelen die de bewoners in staat stellen om met steun van de
overheid o.a. hun inspanningen t.b.v. natuur en landschap te continueren. Indien bewoners geen gebruik willen maken van de regelingen die de overheid hen biedt zijn ze daar vrij in, de regelingen zijn
immers vrijwillig.
Besluit Gedeputeerde Staten: plan handhaven

'Witte gebieden' op de kaart (38, 39, 40)
De status van de 'witte gebieden' op de kaart is onduidelijk. Het bestemmingsplan buitengebied van de
gemeente is niet in overeenstemming met het begrenzingenplan.
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het begrenzingenplan geeft op de daarbij behorende kaart aan waar het mogelijk is op basis van dat
plan privaatrechtelijke contracten voor beheer of verkoop te sluiten. Ingeval de Gelderse Poort zijn dat
de ingekleurde gebieden op de kaart. In het niet ingekleurde 'witte gebied' geeft het plan dus geen
mogelijkheden.
Het begrenzingenplan heeft niet de status van een bestemmingsplan, het geeft grondgebruikers slechts
de mogelijkheid privaatrechtelijke contracten met de overheid aan te gaan. Het begrenzingenplan biedt
de basis van dergelijke contracten.
Besluit Gedeputeerde Staten: plan handhaven

Uiterwaardenpark Meinerswijk opnemen in begrenzingenplan Gelderse Poort Oost (1)
Voorgesteld wordt het Uiterwaardenpark Meinerswijk (en het gebied Immerboo) op te nemen in het
begrenzingenplan Gelderse Poort Oost. Aldus kan een gecoördineerde aanpak plaatsvinden van natuur ontwikkelingsgebieden aan de zuidzijde van de Rijn. Tevens worden enkele kartografische aanpassingen voorgesteld.
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het Uiterwaardpark Meinerswijk zal worden opgenomen in het toekomstige begrenzingenplan Rijn- en
Waaluiterwaarden. Naar verwachting kan dit plan begin 1996 door ons worden vastgesteld. Daarmee
ontstaan voor Meinerswijk dezelfde instrumentele mogelijkheden als voor de gebieden die in het begrenzingenplan Gelderse Poort Oost zijn betrokken. Daarbij komt dat niet de administratieve inkadering, maar de te creëren ruimtelijke relaties tussen deze gebieden zullen bijdragen aan de beoogde
netwerkstructuur van te creëren natuurgebieden ten zuiden van de Rijn.
Besluit Gedeputeerde Staten: kartografische verbeteringen aanbrengen; overigens plan handhaven.

Verschil in arealen te verwerven grond in Ontwikkelingsvisie en begrenzingenplan (46, 48)
Het begrenzingenplan voorziet in de verwerving van 2100 ha cultuurgrond, de Ontwikkelingsvisie gaat
uit van 3000 ha; onduidelijk is waar dit verschil in zit.
Antwoord Gedeputeerde Staten
De Ontwikkelingsvisie voor de Gelderse Poort is een document dat de meest gewenste ontwikkeling
van het gebied voor de komende 15 jaar beschrijft, dit tegen de achtergrond van een lange-termijn
streefbeeld, dat uitgaat van 3000 ha nieuwe natuur. Het begrenzingenplan daarentegen heeft een looptijd van 5 jaar en zal na die tijd worden geëvalueerd en waar nodig en mogelijk worden aangepast aan
de actuele ontwikkelingen in het gebied. Aldus voorziet het begrenzingenplan in doelen en daarbij
behorende inzet van middelen, gericht op een beduidend kortere termijn dan die van het streefbeeld uit
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Besluit Gedeputeerde Staten: plan handhaven

Status begrenzingenplan m.b.t. ontgrondingsvergunningcn (34, 43, 44, 45, 47, 48)
De aanduidingen in het begrenzingenplan dienen een eventuele ontgrondingsvergunning niet in de weg
te staan. De kaarten van de Ontwikkelingsvisie verschillen met die in het begrenzingenplan. De kaart
Zand- en kleiwinning uit de Ontwikkelingsvisie is niet in overeenstemming met de kaart uit het begrenzingenplan. De eerst genoemde kaart suggereert meer ruimte voor ontgrondingen dan de laatste genoemde.
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het begrenzingenplan geeft aan wat naar verwachting op de korte termijn te realiseren is in het gebied
en waarvoor overheidsmiddelen beschikbaar zijn. Dat neemt niet weg dat door activiteiten van met
name het ontgrondend bedrijfsleven een deel van de voorgenomen natuurontwikkeling buiten bezwaar
van overheidsfinanciën gerealiseerd kan worden.
Gezien de behoefte aan klei in de regio, kan niet worden uitgesloten dat ontgrondingsvergunningen
worden aangevraagd voor lokaties, die thans in het begrenzingenplan zijn aangeduid als beheers- of
reservaatsgebied, of voor lokaties buiten het begrenzingenplan.
Toetsing van dergelijke aanvragen vindt opde gebruikelijke wijze plaats in het kader van de Ontgrondingenwet, waarbij onder andere de actuele natuurwaarden, de voorgestelde wijze van oplevering en de
speciewinning bepalend zijn. Een status als relatienota- of natuurontwikkelingsgebied speelt hierbij
geen rol. Wel zal - als er sprake is van een planologische functiewisseling - ook een bestemmingsplanprocedure moeten worden doorlopen. Het al dan niet honoreren van een ontgrondingsaanvraag en het
bepalen van de opleveringsvoorwaarden kent een afzonderlijke procedure.
Wij zullen in onze contacten met het ontgrondend bedrijfsleven proberen de ontkleiingsactiviteiten in
eerste instantie te richten op de prioritaire natuurontwikkelingsgebieden uit de Ontwikkelingsvisie Gelderse Poort. Overleg daarover met het ontgrondend bedrijfsleven is reeds in gang gezet.
Besluit Gedeputeerde Staten:

plan handhaven

Natuurontwikkeling na ontgronding (45, 49)
De legenda van de kaart is niet geheel in overeenstemming met de arceringen op de kaart. Daarnaast
wordt gevraagd waarom de kleiwinningen in de Lobberdense Waard en de Tengnagelwaard niet zijn
aangegeven als natuurontwikkeling na ontgronding.
Antwoord Gedeputeerde Staten
De legenda ten aanzien van natuurontwikkeling na ontgronding is inderdaad niet in overeenstemming
met de kaartarcering. Deze omissie zal worden gecorrigeerd. De legenda-eenheid 'natuurontwikkeling
na ontgronding' is van toepassing op lokaties waarvoor de ontgrondingsvergunning voorziet in een
natuurgerichte oplevering. De gebieden waarvoor ontgrondingsvergunningen daarin thans niet voorzien,
zijn als natuurontwikkelingsgebied aangegeven. Indien in de toekomst blijkt dat het ontgrondend bedrijfsleven medewerking wil verlenen bij het realiseren van meer natuur in de uiterwaarden door ontgrondingen met een natuurgerichte oplevering te realiseren, kan bij een herziening het begrenzingenplan daarop worden afgestemd.
Een deel van de een zandwinlocatie in de Lobberdensche waard is op de plankaart ten onrechte opgenomen als natuurontwikkelingsgebied; deze locatie zal als water worden opgeleverd, zodat begrenzing
als natuurontwikkelingsgebied niet relevant is.
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waard begrenzing tav zandwinning corrigeren; voor het overige het
plan handhaven.
Aankoop bedrijfsgebouwen en buiten de begrenzing gelegen gronden (28)
BBL dient ook de bedrijfsgebouwen en buiten de begrenzing gelegen gronden aan te kopen.
Antwoord Gedeputeerde Staten
Wat betreft de aankoop van bedrijfsgebouwen door het BBL is de ligging van de bedrijfsgebouwen niet
van belang. Ongeacht de ligging van de bedrijfsgebouwen binnen of buiten de begrenzing zal het BBL
slechts aankoop van bedrijfsgebouwen overwegen indien verwerving van de gebouwen nodig is om
overeenstemming te bereiken over de verwerving van bijbehorende reservaatsgronden en één en ander
financieel verantwoord is. Overigens geschiedt aankoop van gebouwen op basis van agrarische waarde
ofwel marktwaarde.
Aankoop van beheersgebied of van gronden buiten de begrenzing zal het BBL slechts overwegen indien
verwerving van deze gronden noodzakelijk is om overeenstemming te bereiken over de verwerving van
bijbehorende natuurontwikkelings- of reservaatsgronden of die gronden kunnen worden geruild naar het
reservaat- of natuurontwikkelingsgebied. Eén en ander dient financieel verantwoord te zijn.
Besluit Gedeputeerde Staten:

plan handhaven

Delen van de Huissensche waard in aanmerking laten komen voor natuurontwikkeling (3)
Reclamant werkt aan een ontwikkelingsvisie voor de Huissensche waard. Dit betreft een landschapshersteiplan, dat o.m. voorziet in herschikking van de speciewinning in de waard. Verzocht wordt in samenhang met die ontwikkelingsvisie te bezien of de voor de Gelderse Poort aanwezige extra ruimte
voor natuurontwikkeling kan worden ingezet voor delen van de Huissensche waard.
Antwoord Gedeputeerde Staten
De Huissensche waarden zijn betrokken in de ontwikkelingsvisie voor de Gelderse Poort. Voor delen
van die waarden is in 1990 een beheersplan vastgesteld (reservaats- en beheersgebied). De toenmalige
begrenzing spoort met de huidige visie op de betrokken delen van de Huissensche waard, zodat thans
geen aanleiding bestaat om die begrenzing aan te passen. Daarnaast voorziet het begrenzingenplan
Gelderse Poort Oost in aanvullende begrenzing van delen van de Huissensche waard. Periodiek zal de
uitvoering van het begrenzingenplan worden geevalueerd, waarbij de mogelijkheid aanwezig is het plan
af te stemmen op de dan actuele situatie.
Binnenkort worden door ons de bestaande beheersplannen omgezet naar een nieuwe regeling dit heeft
voor de begrenzing en status van de gebieden geen gevolgen. Bij deze herziening vindt tevens een
hergroepering plaats van gebieden en gebiedsdelen over de nieuwe plannen. In dit verband komt er één
beheersplan voor het hele Gelderse Poort gebied inclusief de Huissensche waarden.
Besluit Gedeputeerde Staten: plan handhaven

Diverse opmerkingen van bewoners van de Kjjfwaard (39, 40)
Het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente is niet in overeenstemming is met het begrenzingenplan. Bewoners ondervinden overlast van klei- en zandtransporten en worden onvoldoende schadeloos gesteld voor waardevermindering van hun particuliere woningen; zij zullen beperkingen krijgen
van hun uitzicht als gevolg van opschietende wilgenbosjes.
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het begrenzingenplan heeft niet de status van een bestemmingsplan, het geeft grondgebruikers slechts
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de mogelijkheid privaatrechtelijke contracten met de overheid aan te gaan. Het begrenzingenplan biedt
de basis van dergelijke contracten.
Een aantal van de genoemde bezwaren zijn directe gevolgen van het afgeven van ontgrondingsvergunningen en dienen derhalve als bezwaar tegen de ontgrondingsvergunning te worden aangemerkt. Daarnaast zijn wij van mening dat er geen inrichtingsmaatregelen kunnen worden uitgevoerd als daarmee
schade wordt berokkend aan burgers. Inrichtingswerkzaamheden zullen derhalve pas kunnen worden
uitgevoerd als er een goede regeling is getroffen met mensen die wonen in de betreffende gebieden.
Besluit Gedeputeerde Staten: plan handhaven, voorafgaand aan de inrichting overleggen met de
bewoners.

32. Industriezandwinning in Lobberdensche waard (42)
Reclamanten, eigenaren van een deel van het natuurontwikkelingsgebied in de Lobberdensche waard,
hebben in oktober 1993 voor die gronden een ontgrondingsvergunning aangevraagd, die in mei 1994
door ons is geweigerd. Reclamanten hebben daartegen beroep aangetekend. In afwachting van definitieve besluitvorming bestaat geen behoefte aan beheersovereenkomsten of een aanwijzing als natuurontwikkelingsgebied. Tegen dit laatste bestaat geen bezwaar indien de ingediende ontgrondingsplannen
alsnog kunnen worden uitgevoerd.
Antwoord Gedeputeerde Staten
De aanduiding als natuurontwikkelingsgebied geeft aan dat het voor de betrokken gronden beleidsmatig
gewenst is om te komen tot een functieverandering van landbouw naar natuur. Daartoe zijn in beginsel
overheidsmiddelen beschikbaar voor grondaankoop en inrichting. Dit laat echter onverlet de mogelijkheid voor een particuliere grondeigenaar om de beleidsmatig gewenste natuurontwikkeling zelf ter hand
te nemen. In dat geval is uiteraard een ontgrondingsvergunning nodig, die spoort met het beoogde
natuurresultaat.
Overigens kan in het natuurontwikkelingsgebied geen beheersovereenkomst worden gesloten.
Besluit Gedeputeerde Staten: plan handhaven

