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Inleiding
Van 28 januari tot 25 februari 2002 heeft het Gebiedsplan Natuur en Landschap lJsselvallei en
Randmeerkust ter inzage gelegen. Naar aanleiding hiervan zijn 74 schriftelijke reacties binnen
gekomen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland. In deze nota geven wij aan hoe wij de reacties
hebben verwerkt in het gebiedsplan. Het gebiedsplan hebben wij op 3 september 2002
vastgesteld.
Het Gebiedsplan Natuur en Landschap lJsselvallei en Randmeerkust is opgedeeld in twee delen.
In het eerste deel worden de natuur en landschapsdoelen voor de lJsselvallei en Randmeerkust
gepresenteerd. In deel twee is op perceelsniveau aangegeven welke mogelijkheden uit de
Subsidieregeling Natuurbeheer 2000 en de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer zijn ingezet.
Deel twee van het gebiedsplan is gebaseerd op de subsidieregelingen die in de Staatscourant
1999, nummer 252, zijn gepubliceerd. Op deel twee is inspraak mogelijk geweest.
Uit het grote aantal schriftelijke reacties blijkt een grote betrokkenheid van de bewoners van de
lJsselvallei en Randmeerkust bij natuur en landschap. Wij zijn gelukkig met de grote belangstelling
die bestaat voor het meewerken aan de uitvoering van het gebiedsplan. Een groot aantal reacties
heeft geleid tot een verbetering van het gebiedsplan. Vaak gaat het om details. De belangrijkste
wijzigingen die de schriftelijke reacties hebben opgeleverd zijn:
- verruimde openstelling van overgangsbeheer in gebieden nieuwe natuur
- verruimde inzet van landschapshectares
- geen doelmatig heidstoets voor beschikkingen agrarisch natuurbeheer en opname van een nieuw
'nat graslandpakket'
- begrenzing van de inzet van middelen zoveel mogelijk verlegd naar de perceelsgrenzen
- uitbreiding van pakketmogelijkheden voor enkele natuurdoeltypen.

Overleg
Bij het opstellen van het Gebiedsplan Natuur en Landschap heeft via een begeleidingsgroep
overleg plaatsgevonden met diverse externe partijen en organisaties. In de begeleidingsgroep zijn
vertegenwoordigd: LNV Directie Oost, Dienst Landelijk Gebied, Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten, Het Geldersch Landschap, Gelders Particulier Grondbezit, Bosgroep
Gelderland, GLTO en het Waterschap Veluwe. Ook is het ontwerp ter advisering voorgelegd aan
de Provinciale Commissie Landbouw en Natuur.
Op 23 januari 2002 is in het plangebied (Ernst) een presentatie gehouden voor alle gemeenten in
het plangebied en het Waterschap Veluwe. Deze partijen hebben voor de informatiemiddag een
persoonlijke uitnodiging ontvangen en het ontwerp-gebiedsplan toegestuurd gekregen.
Tevens zijn tijdens de terinzageleggingsperiode in het plangebied een drietal informatieavonden
gehouden (Klarenbeek, Ernst en Elburg). De aankondiging voor deze avonden is in diverse
regionaal en lokaal verschijnende dag- en weekbladen gepubliceerd. De avonden waren
opgebouwd uit een presentatie van het gebiedsplan door medewerkers van de provincie
Gelderland en de Dienst Landelijk Gebied en een informatiemarkt met stands van diverse
betrokken organisaties uit het plangebied. In totaal hebben ongeveer 300 mensen de
informatieavonden bezocht.

Terinzagelegging
Van 28 januari tot 25 februari 2002 heeft het plan ter inzage gelegen op het provinciehuis en alle
gemeentehuizen binnen het plangebied. Aan gemeenten en belanghebbende organisaties is het
ontwerp Gebiedsplan Natuur en Landschap IJsselvallei en Randmeerkust toegestuurd. Overige

belangstellenden en belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld het gebiedsplan bij de
provincie te bestellen.
Tevens is op internet, naast de complete plantekst met kaarten, ook een interactieve versie van
het gebiedsplan beschikbaar.
De terinzagelegging is aangekondigd in de Staatscourant en diverse regionaal verschijnende dagen weekbladen.
Van 28 januari tot 25 februari 2002 was een ieder in de gelegenheid schriftelijke reacties met
betrekking tot het ontwerp gebiedsplan bij Gedeputeerde Staten kenbaar te maken. Van deze
mogelijkheid is door 74 insprekers gebruik gemaakt. (Zie Bijlage 1: lijst met insprekers)

Opbouw commentaarnota
Deel 1 van het gebiedsplan is een weergave van het bestaande beleid waarop geen inspraak
mogelijk was. Toch zijn op dit deel verschillende reacties binnengekomen. Deze reacties zijn
meegenomen in de commentaarnota en beantwoord in hoofdstuk 1. De reacties die betrekking
hebben op deel 1 van het gebiedsplan hebben niet geleid tot aanpassing van het beleid. In
hoofdstuk 2 zijn de reacties van meer algemene aard en de systematiek van het gebiedsplan
beantwoord. Vragen over de relatie tussen het gebiedsplan en andere plannen en beleidsvelden
zijn in hoofdstuk 3 nader toegelicht. In hoofdstuk 4 zijn de vragen over de beschikbare financiële
middelen behandeld. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op het uitvoeringstraject van het gebiedsplan.
In hoofdstuk 6 zijn de reacties over de begrenzingen en de inzet van de subsidiemiddelen van SN
en SAN in de verschillende deelgebiedjes behandeld. Tot slot zijn in hoofdstuk 7 de opmerkingen
ten aanzien van de tekst en kaarten opgenomen.
In bijlage 1 is de lijst met insprekers weergegeven.

Leeswijzer
In bijlage 1 is een lijst opgenomen met de namen van insprekers. De lijst is onderverdeeld in vier
categorieën: Gemeenten, Organisaties, Particulieren en Landgoederen. Iedere inspreker is
onderverdeeld in één van de vier categorieën en heeft binnen die categorie een nummer gekregen
(in willekeurige volgorde). De eerste letter van de categorie en het nummer vormen samen de
unieke code voor de inspreker. In bijlage 1 is achter de naam van de inspreker een lijst opgenomen
met paginanummers waar de vragen van de inspreker zijn terug te vinden. Op de aangegeven
pagina kunnen meerdere vragen van de inspreker voorkomen. In ieder hoofdstuk staat bij de
inspraakreactie de code van de inspreker die deze reactie heeft ingebracht.
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1. Reacties op deel 1 van het gebiedsplan
1.1 Inleiding
In deel 1 van het Gebiedsplan Natuur en Landschap IJsselvallei en Randmeerkust worden de
Gelderse natuurdoelen gepresenteerd en wordt de relatie tussen de Gelderse Natuurdoelenkaart
(4 juli 2000) en de beleidsvelden water, milieu en ruimtelijke ordening belicht. Deel 1 is een
weergave van bestaand beleid waarop geen inspraak mogelijk is.
Toch zijn er reacties binnengekomen die betrekking hebben op deel 1 van het gebiedsplan. Deze
vragen zijn opgenomen in de commentaarnota omdat wij het van belang vinden dat
onduidelijkheden omtrent deel 1, dat de inhoudelijke onderbouwing vormt van het uitvoeringsplan
(deel 2), worden weggenomen. De reacties die in dit hoofdstuk zijn behandeld hebben niet geleid
tot aanpassing van het beleid. De reacties hebben met name betrekking op de rol van
verschillende partijen bij planvorming en realisatie van natuur en landschap in de lJsselvaHei en
Randmeerkust.

1.2 Status van het plan
Reacties
- Inspreker (lid van de reconstructiecommissie Veluwe) geeft aan dat de commissie bezig is met
hef opstellen van een richtinggevend inrichtingsadvies aan GS. Net als bij landiririchtingsplannen
zal het projectteam het gebiedsplan toetsen aan de reconstructiedoelste/lin gen. Vooralsnog kan
het gebiedsplan dienen als bouwsteen voor het reconstructieplan, om het gebiedsplan te
beschouwen als richtinggevende bouwsteen acht inspreker prematuur. Inspreker geeft aan dat dit
ook geldt voor de vraag van GS om aan te geven hoe de reconstructie bijdraagt aan het versneld
realiseren van de doelen. (03)
- Inspreker is van mening dat het projectteam reconstructie de gebiedsplannen zal toetsen op de
reconstrucfiedoelstelling, waarna het als bouwsteen kan dienen voor het reconstructieplan.
Inspreker vindt het te voorbarig om voor de toetsing te stellen dat het plan voldoet als bouwsteen
voor hef reconstructieplan. Inspreker verzoekt om eerst de reconstructiecommissie haar werk te
laten doen alvorens met de definitieve gebiedsplannen naar buiten te komen. (016)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Aan de reconstructiecommissie hebben wij gevraagd te komen tot een integraal plan waarin
gewenste ontwikkelingen vanuit verschillende sectoren op elkaar worden afgestemd, zoals de
verbetering van de ruimtelijke structuur ten behoeve van de landbouw, verbetering van de van de
kwaliteit van natuur en landschap en verbetering van de kwaliteit van milieu en water. Vanuit de
sector natuur en landschap worden de gebiedsplannen natuur en landschap als sectorale
bouwsteen aan de reconstructiecommissie meegegeven. In deze plannen is de gewenste
ontwikkeling vanuit natuur en landschap vastgelegd. Het is aan de reconstructiecommissie om de
bouwstenen vanuit verschillende sectoren op elkaar af te stemmen en oplossingen aan te dragen
voor mogelijke conflicten.
De reconstructiecommissie kan op basis van zwaarwegende argumenten voortkomend uit een
goed plan, voorstellen doen voor wijziging van locaties waar de doelen gerealiseerd moeten
worden.

Reacties
- Inspreker geeft aan dat de vraag van GS om uitvoeringsprogramma's en projecten mede te
richten op de realisering van het gebiedsplan te voorbarig en niet in overeenstemming is met de
4

reconstructieop gave (integraal plan). Het gebiedsplan vormt één van de facetten waarmee
rekening wordt gehouden. (03)
- In het gebiedsplan wordt vermeld dat het gebiedsplan richtinggevend is voorhet reconstructieplan
en dat de doelen uit het gebiedsplan niet ter discussie staan. Inspreker vraagt of deze opdracht
voldoende ruimte biedt aan de reconstructiecommissie om te komen tot een integraal plan. (012)
Antwoord Gedeputeerde Staten
In paragraaf 1.2 van het gebiedsplan is aangegeven dat het gebiedsplan 'richtinggevend is voor
het reconstructieplan' en dat 'de doelen uit dit plan niet ter discussie staan'. Tevens is in deze
paragraaf aangegeven dat het gebiedsplan 'op grond van zwaarwegende argumenten bijvoorbeeld
voortkomend uit het reconstructieplan, tussentijds kan worden gewijzigd'.
Wij zijn van mening dat een discussie over het gebruik van termen, richtinggevend of bouwsteen,
niet zinvol is. Beter is hier te verduidelijken wat met de gehanteerde termen wordt bedoeld.
Met 'de doelen staan niet ter discussie' geven wij duidelijk aan wat wij willen, met andere woorden
'welke doelen de provincie wil realiseren'. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een ecologische
verbindingszone tussen gebied A en B, de realisering van natuurdoeltype x" in gebied 'y", of de
bescherming van weidevogels. Wij stellen deze doelen niet ter discussie.
De doelen staan dus centraal. Met andere woorden de doelen geven voor de
reconstructiecommissie de richting aan voor de ontwikkeling op een bepaalde plek of in een
bepaald gebied. In de wijze waarop een doel kan worden gerealiseerd zitten de keuzemogelijkheden voor de reconstructiecommissie. Het gaat dan bijvoorbeeld om keuzes over hoe
verdroging of vermesting in een bepaald gebied kan worden aangepakt, welke prioritering wordt
gehanteerd in de aanpak, of op welke wijze een ecologische verbindingszone kan worden
gerealiseerd.
De reconstructiecommissie kan op basis van zwaarwegende argumenten voortkomende uit een
goed plan, eventueel wel voorstellen doen voorwijziging van locaties waarde doelen gerealiseerd
moeten worden. Bijvoorbeeld over de ligging van een ecologische verbindingszone. Op basis
hiervan kunnen wij het gebiedsplan op dit punt aanpassen. Zonder de doelen uit het gebiedsplan
ter discussie te stellen kan op deze wijze een zogenaamd "haasje-over" tussen gebiedsplan en
reconstructieplan plaatsvinden.

Reactie
Het waterschap geeft aan dat voor de meeste beeksystemen in hun beheersgebied beheers- en
onderhoudsplannen worden opgesteld. Voor deze beken zijn streefbeelden opgesteld. In het
gebiedsplan zijn geen natuurdoelen geformuleerd die betrekking hebben op stromende wateren.
Het waterschap geeft aan dat het streefbeeld dat zij opstelt voor een beek veel genuanceerder en
voor het waterschap bepalend is voor het formuleren van de maatregelen. (015)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Wij gaan er vanuit dat in het gebiedsplan volstaan kan worden met het opnemen van HEN en SEDwateren, vooral met het oog op afstemming met natte landnatuur. Nadere invulling is inderdaad
de verantwoordelijkheid van het waterschap.

Reactie
Inspreker geeft aan dat de zinsnede op pag. 43 'aan gemeenten wordt gevraagd om natuur- en
bosgebieden adequate bescherming te bieden' op gespannen voet staat met vrijwilligheid.
Gemeenten die 'voor hun beurt' grondkavels voor natuur bestemmen frustreren in hoge mate
functieverandering door particulieren aangezien daarmee de subsidie voor functieverandering op
de helling komt. Hiervan zijn al gevallen bekend. Inspreker vraagt om een heldere interpretatie van
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bovenstaande zinsnede en vraagt tevens om een scherp goedkeuringsbeleid op dit punt ten
aanzien van gemeentelijke bestemmingsplannen. (09)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Vanwege de grote druk op de ruimte in Nederland heeft de Ecologische Hoofdstructuur een
planologische basisbescherming. Dit houdt in dat het bestemmingsplan de natuur- en
landschapswaarden die aanwezig zijn beschermt en dat nieuwe ontwikkelingen in de EHS niet
worden toegestaan tenzij aangetoond wordt dat de actuele en gewenste kwaliteit en samenhang
van de EHS (inclusief evzs) niet wordt aangetast.
Planologische basisbescherming mag niet leiden tot planologische schaduwwerking. Dat wil
zeggen dat het bestaande grondgebruik niet belemmerd mag worden. De status van een gebied
in een bestemmingsplan moet in overeenstemming zijn met de nu aanwezig waarden, en mag niet
vooruitlopen op gewenste toekomstige ontwikkelingen.
In paragraaf 3.3 deel 1 van het gebiedsplan wordt voldoende helder uitgelegd wat wij onder
adequate bescherming' verstaan. Wij vertrouwen er op dat gemeenten ook op deze wijze zullen

handelen.

Reactie
Inspreker wil een prominentere rol spelen in de uitvoering van het beleid dan omschreven is in
hoofdstuk 4 van deel 1: Voeren van kwalitatief goed beheer, bijdrage leveren aan visievorming over
grote een heden natuur/ nieuwe natuur/ robuuste verbindingen, soortenbeleid en bijdragen leveren
aan het milieu- en Ruimtelijke ordeningsbeleid. (010)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Naar aanleiding van de reactie van inspreker 010 hebben wij de tekst in hoofdstuk 4 van deel 1
onder het kopje 'Aan natuurbeherende organisaties vragen Gedeputeerde Staten' als volgt

aangevuld:
- een bijdrage te leveren aan visievorming over onder andere grote eenheden natuur, nieuwe
natuur, robuuste verbindingen, soortenbeleid enten aanzien van het hiermee samenhangende
milieu- en ruimtelijke ordeningsbeleid.

1.3 Overige reacties
Reactie
Inspreker geeft aan dat deel 1 richting geeft aan de uitvoering van het provinciaal beleid. Het levert
een input aan de reconstructie, herziening van het streekplan, milieuplan en
waterhuishoudingsplan. Dit is toekomstgericht. Inspreker ziet het als gemis dat uitgegaan wordt van
het oude begrenzingenplan en dat er niets wordt gedaan met nieuwe inzichten als
stroomgebiedsbenadering en robuuste verbindingen. Hierdoor zal het plan (als richtinggevend
document) snel verouderd zijn. (010)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Wij erkennen dat robuuste verbindingszones en Waterbeleid 21 0 eeuw van belang zijn voor, of in
ieder geval een belangrijk raakvlak hebben met, het natuur-en landschapsbeleid in de lJsselvallei
en Randmeerkust. Wij zijn echter van mening dat er rond deze beleidsthema's nog onvoldoende
duidelijkheid bestaat om deze thema's uit te werken in het gebiedsplan. De onduidelijkheid heeft
zowel betrekking op ruimtelijke consequenties (b.v. ligging robuuste verbindingen) als op de
beschikbare instrumenten voor de realisering van het nieuwe beleid. Duidelijkheid over ligging en
beschikbare instrumenten is noodzakelijk voor een uitvoeringsgericht plan zoals het gebiedsplan.
De in opdracht van de provincie uit te voeren haalbaarheidsstudie naar de robuuste
verbindingszones door de lJsselvallei en Randmeerkust en de vertaling hiervan in de rijksnota

E.

SGR2 zal meer duidelijkheid opleveren. Het is mogelijk dat het gebiedsplan op de aspecten
robuuste verbindingszone en waterbeleid 21° eeuw de komende jaren aangepast moet worden.
Haalbaarheidsstudie en SGR2 zullen ook moeten aangeven welke rol een landschappelijk
raamwerk kan spelen in de realisering van een robuuste verbindingszone.

Reacties
- Insprekers zijn van mening dat bijlage 2 (kansen en bedreigingen) niet helemaal correct en niet
wetenschappelijk onderbouwd is. Het is niet onderzocht dat de aanwezigheid van stacaravans en
steigers aan de kust van het Veluwemeer een bedreiging vormen. Onderzoek in de Biesbosch
heeft niet aangetoond dat rustige recreatieve bezigheden schadelijk zijn voorde natuur. Inhammen
in de rietkraag worden zelfs als positief bestempeld (ijsvogel, roerdomp). (P12, P14, P19, 011)

- Insprekers (P14, 011) geven aan dat verbreding van de netkraag vanwege het niet te regelen
waterpeil onmogelijk is. Verbreding is ook niet echt noodzakelijk omdat de meest schuwe
moerasvogels voldoende hebben aan een oppervlakte van 10 bij 20 meter riet om de jongen groot
te brengen.
- Insprekers geven aan dat de gradiënt van strandwal via moeras tot rietzoom alleen nog goed
ontwikkeld is op die plaatsen waar grote vakantiestrandhuizen staan. Daarnaast geven insprekers
aan dat aantasting van de strandwal door verblijfsrecreatie alleen aan de orde is op plaatsen waar
grote vakantiestrandhuizen zijn gevestigd. Volgens inspreker is herstel van de strandwal niet
mogelijk. De morfologie van de strandwal is in het verleden met toestemming van de overheid
onherstelbaar aangetast. (011, P14)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Ons beleid is erop gericht om stacaravans in dit natuurgebied te saneren. Opwaardering van dit
gebied tot een 'grote eenheid' natuur vraagt om het minimaliseren van het menselijk ingrijpen.
Herstel van de strandwal als biotoop is wel mogelijk, maar uiteraard niet door de werking van zee
en wind.
Verbreding van de rietkraag is plaatselijk (mogelijk) door verondiepen van de vooroever en ook
door uitbreiding aan de landzijden.

Reactie
Inspreker spreekt zorg uit over een onbedoelde doorwerking van de signaleringskaarten in de
regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening. Dit kan mogelijk leiden tot bevriezingsgevaar
voor ontwikkelingen in bepaalde gebieden. (012)
Antwoord Gedeputeerde Staten
In het gebiedsplan (hoofdstuk 3, deel 1) wordt uitdrukkelijk vermeld dat de signaleringskaarten niet
het bestaande beleid van de provincie op het gebied van milieu en water vervangen, maar
uitsluitend het verschil aangeven tussen de voor de realisatie van de natuurdoelen uit het
gebiedsplan gewenste milieu - en waterkwaliteit en de huidige situatie. Bij de beoordeling van
bestemmingsplanwijzigingen zullen wij ons niet baseren op deze kaarten.
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2. Inspraakreacties van algemene aard
2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk staan inspraakreacties die voornamelijk betrekking hebben op de systematiek en
ambities van het gebiedsplan. Ook vragen en opmerkingen die betrekking hebben op de
openstelling van pakketten zijn in dit hoofdstuk nader toegelicht.
Vragen en opmerkingen behandeld in dit hoofdstuk hebben in de meeste gevallen niet geleid tot
aanpassing van het gebiedsplan. Wanneer een opmerking wel geleid heeft tot planaanpassing,
staat dit vermeld bij het antwoord van Gedeputeerde Staten.

2.2 Aard van het gebiedsplan
Inspraakreactie
Inspreker vraagt aandacht voor de mate van detaillering van het gebiedsplan (veel deelgebieden,
kleine quota, eisen terreincondities). Inspreker ziet graag dat het gebiedsplan flexibeler wordt en
dat er meer vertrouwen komt in de toekomstige beheerder. (012)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Voor de inzet van de subsidiemiddelen vormen de doelen van ons provinciaal natuur- en
landschapsbeleid, zoals dat is vastgelegd in de Gelderse Natuurdoelenkaart (4 juli 2000), het
uitgangspunt. Voor de lJsselvallei en Randmeerkustzijn deze natuur- en landschapsdoelen verder
uitgewerkt in deel 1 van het Gebiedsplan. Samengevat betekent dit dat wij willen investeren in een
samenhangend netwerk van natuurgebieden en ecologische verbindingszones, de zogenaamde
Ecologische Hoofdstructuur, dat wij een aantal bijzondere natuurkwaliteiten, zoals de zogenaamde
aandachtsnatuurdoeltypen en parels, de leefgebieden van bijzondere plant- en diersoorten en de
landschappelijke kwaliteiten willen behouden en versterken. Om bepaalde natuurdoelen te kunnen
bereiken worden de beperkte subsidiemiddelen zeer gericht en soms maar in kleine deelgebieden
ingezet. In andere gevallen, waar de natuurdoelen minder specifiek op een bepaald terrein zijn
gelegen, werken we met zoekgebieden. Deze zoekgebieden zijn in vergelijking met de oude
begrenzingenplannen aanzienlijk verruimd, waardoor de flexibiliteit voor inzet van de pakketten is
toegenomen. De prioriteiten in het natuurbeleid èn de beperkte financiële middelen brengen met
zich mee dat er keuzes gemaakt moeten worden, waardoor we niet overal waar potenties
aanwezig zijn ook pakketten kunnen openstellen. Wanneer wij alle beschikbare hectares flexibel
voor alle zoekgebieden openstellen, lopen wij het risico dat alle hectares zeer geconcentreerd in
enkele deelgebieden worden ingezet. Hierdoor lopen wij kansen mis om ook in andere
deelgebieden onze natuurdoelen te halen.
Ten aanzien van landschap zijn wij van mening dat overal een basiskwaliteit gehandhaafd of nog
bereikt moet worden en omdat er vanuit het ministerie van LNV geen quotum is vastgesteld voor
de inzet van landschapspakketten, hebben wij er voor gekozen om in bijna de gehele lJsseivallei
en Randmeerkust landschapspakketten die passen bij het aanwezige natuurdoeltype open te
stellen. Alleen in gebieden waar we de openheid willen behouden, bv essen en
weidevogelgebieden, zijn geen landschapspakketten opengesteld.

Inspraakreacties
- Inspreker (P19) geeft aan dat het mogelijk zou moeten zijn dat langs de Randmeerkust de
eigenaren met kleine percelen beheersovereenkomsten kunnen afsluiten.
- Insprekers (P12, P14, 011) geven aan dat binnen het gebiedsplan de mogelijkheid ontbreekt voor
particulieren met kleine percelen om mee te doen aan natuurbeheer.

Antwoord Gedeputeerde Staten
Wij herkennen dit probleem en vragen LNV dit punt bij de evaluatie van Programma Beheer mee te
nemen.
Het is wel mogelijk om voor percelen die aan elkaar grenzen, maar in bezit zijn van verschillende
eigenaren, een gezamenlijke aanvraag in te dienen.

Inspraakreactie
Inspreker vreest dat in een gebied dat begrensd is voor kleinschalige natuurontwikkeling meer
natuur gerealiseerd zal gaan wordt dan er quotum is. Het kan zijn dat een particulier en BBL
tegelijkertijd bezig zijn met aankoop/aanvraag in hetzelfde gebied. Inspreker geeft aan dat de
aan vraagprocedure voor SAN lang duurt. Als beide initiatieven een beschikking krijgen wordt er
meer natuur gerealiseerd dan het quotum toestaat. Inspreker is van mening dat er een keuze
gemaakt moet worden: of kleinschalige natuurontwikkeling dooragrarisch natuurbe heerof aankoop
door BBL. (P33, P38)
Antwoord Gedeputeerde Staten
In de praktijk is het onmogelijk dat er meer natuur ontwikkeld wordt dan er quotum is; 'wie het eerst
komt, die het eerst maalt'. Dit kan een particulier zijn, maar ook een natuurbeschermingsorganisatie die deze grond doorgeteverd heeft gekregen van BBL ten behoeven van kleinschalige
natuurontwikkeling. In dit plan willen wij particulieren niet bij voorbaat uitsluiten van natuurbeheer.

Inspraakreactie
Het pakket 'landbouw met natuurlijke handicaps' is niet opengesteld. Inspreker geeft aan dat de
kans groot is dat bij het wegvallen van de subsidie percelen worden geoptimaliseerd voor de
landbouw (Celtic fields, kruinige percelen enz). Verzocht wordt om het pakket open te stellen. (05)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Gezien het geringe natuurrendement van het pakket 'landbouw met natuurlijke handicaps' hebben
wij het pakket binnen de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer niet opengesteld. Terreinen
waarop nog 'bergboerenovereenkomsten' lopen (peildatum 1 januari 2000) beschouwen wij als
probleemgebied buiten beheersgebieden (artikel 66 SAN). In dat geval wordt aan de vraag van de
insprekers tegemoet gekomen.

Inspraakreactie
Insprekeris van mening dat 'uitgestelde inrichting' volgens de Subsidieregeling Natuurbeheer niet
mogelijk is. Subsidie Functieverandering en inrichtingsplan zijn aan elkaar gekoppeld. (05, 08,

010)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Wij zijn het niet met de insprekers eens dat de constructie 'uitgestelde inrichting' in strijd is met SN
(artikel 42). De koppeling subsidie en inrichtingsplan wordt immers niet losgelaten.
Uitgestelde inrichting kan echter alleen wanneer een door ons geformuleerd tussendoel wordt
gerealiseerd en de bij dit doel behorende inrichtingsmaatregelen direct worden genomen. Een
aanvraag voor subsidie functieverandering moet dus tegelijk worden ingediend met een aanvraag
voor inrichtingssubsidie.

Inspraakreacties
- Inspreker is het er niet mee eens dat het volgens het gebiedsplan niet mogelijk is om op terreinen
van natuurbeschermingsorganisaties SAN-pakketten af te sluiten (de SAN geeft die mogelijkheid
wel). Dit creëert een ongelijkheid tussen pachters van natuurbeschermingsorganisaties en pachters
van particulieren. Eigendommen van natuurbeschermingsorganisaties zijn veelal in verpachte staat
gekocht. Inspreker verzoekt om op landbouwgrond van natuurbeschermingsorganisaties SANpakketten open te stellen. (05)
- Inspreker is het er niet mee eens dat oude reservaats gebieden in het gebiedsplan worden
vertaald in nieuwe natuur. Op eigendommen van natuurbeschermingsorganisaties waar in het
verleden beheersovereenkomsten door pachters mogelijk zijn gemaakt, is het instrument
reservaatsgebied gebruikt. Wenselijk is om SAN open te stellen. Inspreker vindt het onterecht dat
de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer niet wordt opengesteld omdat het eigendom van
natuurbeschermingsorganisaties betreft. (010)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Wij zijn van mening dat terreinen die met overheidsgeld verworven en overgedragen zijn aan een
natuurbeschermingsorganisatie, niet in aanmerking komen voor een Subsidie Agrarisch
Natuurbeheer omdat een belangrijk deel van de subsidie voor agrarisch natuurbeheer bestaat uit
inkomstenderving. Bij aankoop door de overheid wordt deze inkomstenderving afgekocht. Het
verstrekken van subsidie voor agrarisch natuurbeheer betekent voor die gevallen dat de overheid
twee keer betaalt voor dezelfde inkomstenderving. In deze gevallen stellen we daarom alleen de SNsubsidies open. Voor de gevallen dat de pacht niet is afgekocht en aangepast beheer wel is
gewenst, ligt het initiatief bij de natuurbeschermingsorganisatie om de inkomstenderving door het
aangepaste beheer in de pachtprijs te verrekenen.
Het is anders wanneer de natuurbeschermingsorganisatie het terrein via eigen middelen of via een
legaat heeft verworven. In die gevallen bieden wij wel de mogelijkheid om gebruik te maken van de
Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer.
Als percelen in eigendom van een natuurbeschermingsorganisatie worden overgedragen aan een
particulier (door verkoop of ruil), zullen we bij planherziening bezien of openstelling van de SAN in
de rede ligt.

Inspraakreactie
Inspre ker geeft aan dat het wenselijk is dat gebieden waarbinnen SN opengesteld is, meegenomen
kunnen worden als mestplaatsingsruimte. Inspreker realiseert zich dat binnen de SN
bemestingsmogelijkheden beperkt zijn, maar voor de sector is het van groot belang om op papier
deze grond mee te mogen tellen als mestplaatsingsruimte. Om omzetting van landbouwgrond in
natuur aantrekkelijk te maken zal aan deze voorwaarde moeten worden voldaan. (012)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Volgens de subsidieregeling is het niet mogelijk om grond die geen landbouwkundige functie meer
heeft mee te tellen als mestplaatsingsruimte.

Inspraakreactie
In hoofdstuk 3.5 (deel 2) staat dat wanneer sprake is van substantiële inkomsten uit speciewinning,
een beschikking functieverandering en inrichting niet aan de orde is. De inrichting en
functieverandering worden door DLG getoetst op doelmatigheid, waardoor het gewenste resultaat
en de hoogte van de subsidie worden bepaald. Inspreker is van mening dat op basis hiervan het
woord substantiële gewijzigd kan worden in kostendekkend. (opgemerkt wordt dat bij kleiwinning
de kosten van inrichting en grondverwerving een belangrijke rolspelen; het ongewijzigd handhaven
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van een dergelijke passage belemmert en beperkt de ontwikkelingen van particuliere
natuurontwikkelingsinitiatieven aanzienlijk.) (013)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Met deze tekst bedoelen wij dat als speciewinning een commercieel doel heeft, de
inrichtingskosten en de kosten die de waardedaling met zich meebrengt onderdeel vormen van de
exploitatiekosten van de kleiwinning

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat bij het vervallen van de begrenzingenplannen en de veelheid aan definities
het volstrekt onduidelijk wordt welke planologische bescherming geldt voor welk deel van de
Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Bedenker hecht aan het handhaven van de planologische
bescherming van de EHS zoals dat staat beschreven in de oude begrenzingenplannen die met het
vaststellen van het gebiedsplan komen te vervallen. (014)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De Ecologische Hoofdstructuur bestaat uit kerngebieden (bestaande en nieuwe natuur) èn
ecologische verbindingszones. Voor de EHS geldt een planologische basisbescherming. De
planologische basisbescherming houdt twee dingen in. Ten eerste moet het bestemmingsplan
natuur- en landschapswaarden die aanwezig zijn, beschermen. Ten tweede geldt voor nieuwe
ontwikkelingen in de EHS het 'nee, tenzij'-principe conform het Structuurschema Groene Ruimte en
het Streekplanbeleid voor landelijk gebied A en B. Dit betekent dat wij nieuwe ontwikkeling niet zullen
toestaan, tenzij wordt aangetoond dat de actuele én gewenste kwaliteit en samenhang van de EHS
(inclusief ecologische verbindingszones) niet wordt aangetast. Deze basisbescherming was in de
oude begrenzingenplannen ook al aanwezig. In het gebiedsplan is deze planologische
basisbescherming opgenomen in hoofdstuk 3.3 van deel 1.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat in de zuidelijke lJsselvallei (na de ruilverkaveling) weinig agrariërs zich in
zullen zetten voor agrarisch natuurbeheer en dat het moeilijk zal zijn om het milieu van de natuur
te verbeteren. Inspreker geeft ook aan dat er geen behoefte is aan ontwikkelen van natuur op
plaatsen waarhetde agrariërtoevallig uitkomt. Eris behoefte aan kleinschalige natuurontwikkeling
in goede ecologische verbindingen. (017)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Inspreker verwacht weinig animo voor agrarisch natuurbeheer na een ruilverkaveling. Ook in goed
verkavelde gebieden kan agrarisch natuurbeheer een aantrekkelijk alternatief zijn. Het gebiedsplan
biedt in de ecologische verbindingszones veel subsidiemogelijkheden. De agrariër kan zelf kiezen
of hij meedoet en uiteraard kiest hij hiervoor als dit voor hem ook goed uitkomt. De plaats waar
beschikkingen afgesloten kunnen worden hangt af van de aanwezige of potentiele natuurwaarden
en is vastgelegd in dit plan. Het is dus niet mogelijk om op iedere willekeurige plaats SN en SAN
pakketten af te sluiten.

Inspraakreactie
Bij omvorming moet het basispakket altijd deel uitmaken van het te ontwikkelen natuurtype.
Inspreker is van mening dat uitgaande van agrarische grond een pluspakket nooit direct is te
realiseren. Inspreker is in het verleden er tegen aangelopen dat basispakketten niet waren
opengesteld. Inspreker vraagt zich af of dit nu wel consequent is gedaan. (L3)
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Antwoord Gedeputeerde Staten
Inrichting bestaande natuur (voorheen omvorming) heeft alleen betrekking op bestaande natuur
en niet op percelen die in agrarisch gebruik zijn. Wanneer agrarische grond omgezet wordt in
nieuwe natuur zijn er ook (lichtere) basispakketten opengesteld.

Inspraakreactie
Inspreker verzoekt om een overzicht waarin staat aangegeven voorhoeveel hectares er momenteel
al beheersovereenkomsten in de diverse deelgebieden zijn afgesloten. (L5)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Ten behoeve van de planevaluatie zullen wij jaarlijks monitoringsgegevens van de Dienst Landelijk
Gebied ontvangen. Het aantal hectares dat gerealiseerd is binnen en buiten de EHS vormen een
belangrijk monitoringsgegeven.

Inspraakreactie
Inspre ker geeft aan dat omzetten van landbouwgrond in bos altijd mogelijk is. Inspreker vraagt zich
af of het gebiedsplan beperkingen oplegt om binnen gebieden die begrensd zijn als nieuwe natuur,
bos aan te leggen terwijl dit niet overeenkomt met het natuurdoeltype en de opengestelde
pakketten. (L5)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Buiten de begrensde gebieden is omzetten van landbouwgrond in bos mogelijk. Binnen de
begrensde gebieden toetst de Dienst Landelijk Gebied de ingediende subsidieaanvragen aan de
natuurdoeltypen en de pakketten zoals die voor betreffend gebied vermeld staan in het
gebiedsplan.

2.3 Inzet pakketten
Inspraakreacties
- Inspreker geeft aan dat weidevogelpakketten weinig zin hebben als er niets tegen de vossen,
kraaien en roeken wordt gedaan. (01)
- Inspreker geeft aan dat er een duidelijk keuze gemaakt moet worden tussen bescherming van de
weidevogels of bescherming van de vos. Inspreker presenteert cijfers waaruit blijkt dat vossen en
kraaien grote schade aanrichten. Bovendien stelt insprekerdat in vogelrichtlijn gebieden de vos zijn
gang laten gaat niet de achterliggende gedachte kan zijn. (06)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het aantal weidevogels neemt af in Nederland. Dat ligt waarschijnlijk aan een combinatie van
factoren zoals verstoring, afname van geschikte broedterreinen, afname van de kwaliteit van de
broedgebieden, afname van geschikt foerageergebied etc. Predatie door kraaiachtigen en vossen
kan ook een van die factoren zijn. Met de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer willen wij de
inrichting en het beheer van weidevogelgebieden zo optimaal mogelijk maken. Bestrijding van
vossen en kraaiachtigen wordt hiermee niet geregeld.
Met de komst van de nieuwe Flora- en faunawet zijn de vos en zwarte kraai, die voorheen Vrij
bejaagbaar waren, ook beschermd. Voor schadebestrijding is dan een ontheffing nodig. Wij zijn
van plan een dergelijke ontheffing alleen te verlenen aan samenwerkingsverbanden van
jachthouders, de zogenaamde faunabeheereenheden, op basis van een door hen op te stellen
faunabeheerplan. In dit plan zal dan moeten worden aangetoond dat in het betreffende gebied de
weidevogelstand door predatie van vos of zwarte kraai gevaar loopt.
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Inspraakreacties
- Insprekermist bij de weidevo ge/pakketten een natuurp roductie/beloningsregeling per uitgekomen
nest. Inspreker heeft met zijn stichting de afgelopen jaren met deze methode goede resultaten
behaald. Inspreker is het er niet mee eens dat van de methode wordt gezegd dat het de biotoop
niet verbetert (agrariërs nemen wel maatregelen die tot biotoopverbetering leiden). (06)
- Inspreker geeft aan dat, voor zover hem bekend is, reservaten weidevo ge/onvriendelijk worden
beheerd (gericht op botanische doelstelling). Inspreker vraagt zich af waarom er niet duidelijk wordt
gewerkt aan weidevogel-aantrekkelijke (reservaats) gebieden. (06)
- Inspreker geeft aan dat ruime jas/vliegende hectares ook een prima methode is om weidevogels
te beschermen (overeenkomsten van een jaar, zitten er geen vogels op het land dan hoeft er niet
betaald te worden). (06)
- Inspreker geeft aan dat de weidevogelpakketten 18 tim 21 interessant en belangrijk zijn voor
kuikenbescherming, maar vanwege de 100 ha niet geschikt voor de belangrijke kleine gebiedjes.
Inspreker mist ook speciale kuikenoverlevingspakketten. Inspreker vraagt aandacht voor deze
punten. (06)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De collectieve pakketten bevatten wel een natuurproductiebetaling, namelijk naar aantal
broedparen (dit is in plaats van het broedsucces bij legselbetaling). Wij hebben geen invloed op
het beheer van natuurgebieden. Het gebiedsplan geeft aan welke doelstelling wij hebben voor
deze gebieden. De pakketten uit de Subsidieregelingen (Agrarisch) Natuurbeheer zijn gericht op
weidevogelbeheer ôf op botanisch beheer en richt zich niet zoals in het verleden op een dubbele
doelstelling.
De methode van vliegende hectares past niet binnen de systematiek van Programma Beheer.
Enerzijds is dit administratief moeilijk te realiseren, anderzijds is het voor de agrariër aantrekkelijker
om de bedrijfsvoering te richten op een duurzaam beheer.

Inspraakreacties
- Inspreker geeft aan dat volgens het gebiedsplan het afsluiten van SAN-pakketten in concreet
begrensde natuurgebieden niet mogelijk is. Hierdoor wordt het grondgebruik naar eigen
inzicht/beheer uitgesloten terwijl het gebiedsplan vrijwilligheid' als uitgangspunt heeft. Inspreker
verzoekt om in deze gebieden ook SAN-pakketten open te stellen. (09)
- Inspreker vraagt zich af waarom er na 2010 op percelen die begrensd zijn als nieuwe natuur,
geen agrarisch natuurbeheer meer mogelijk is. (P4)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Volgens de tekst van het ontwerp-gebiedsplan kunnen in de gebieden nieuwe natuur' geen
beschikkingen voor agrarisch natuurbeheer worden afgegeven. We willen deze mogelijkheid iets
verruimen en stellen in deze gebieden de mogelijkheid van 'overgangsbeheer' open.
De nieuwe tekst in het gebiedsplan is als volgt:
Indien een grondgebruiker niet direct tot functiewijziging van landbouwgrond naar natuur ken of
wil overgaan, heeft hij de mogelijkheid om overgangsbeheerssubsidie aan te vragen in de
gebieden die begrensd zijn als nieuwe natuur. Deze mogelijkheid wordt opengesteld om actuele
natuurwaarden in deze gebieden te behouden of nieuwe natuurwaarden te ontwikkelen. Voor de
gebieden nieuwe natuur worden de pakketten 1,1a, 2, 3, 4, 7, 8 en 9 van de Subsidieregeling
Agrarisch Natuurbeheer voor overgangsbeheer opengesteld. In deze gebieden blijft het einddoel,
gericht op functiewijziging, overeind.
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Voor het voortzetten van overgangsbeheer worden twee situaties onderscheiden:
Terreinen met een lopende RBON-overeenkomst (afgesloten vÖôr 1januari 2000):
Nadat voor een beheersperiode van zes jaar tot uiterlijk 31 december 2009 overgangsbeheerssubsidie is verkregen, kan een beschikking worden verlengd, als aangetoond kan
worden dat de beschikkinghouder het beoogde natuurdoel uit het gebiedsplan weet te
realiseren met de beschikking van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer. Indien hier
niet aan voldaan wordt kan subsidie aangevraagd worden via de Subsidieregeling
Natuurbeheer.
Terreinen waarvoor op 1januari 2000 geen RBON-overeenkomst was afgesloten:
Voor deze terreinen is het mogelijk om tot uiterlijk 31 december 2009 overgangsbeheer aan
te vragen voor één tijdvak (zes jaar). Als het tijdvak voor 31 december 2009 afloopt, kan
nogmaals overgangsbeheerssubsidie worden aangevraagd voorde periode die resteert onder
de voorwaarde dat het natuurresultaat gehandhaafd blijft. Na 31 december 2009 kan dan
alleen nog maar subsidie via de Subsidieregeling Natuurbeheer worden aangevraagd.

Inspraakreactie
Inspreker is van mening dat het gebiedsplan te veel is gericht op (hoogwaardig) natuurrendement.
Landschapbeheer wordt op meerdere fronten ondergeschikt gemaakt aan de ambitieuze
natuurdoelstellingen. Inspreker verzoekt om:
Het landgoederenlandschap meer status en erkenning te geven. Landgoederen dienen
afzonderlijk gecompartimenteerd te worden en moeten aanspraak kunnen maken op
compensatieregeling voor natuurlijke handicaps en kleinschalige verwevenheid.
Landschappelijk waardevolle landgoederen buiten de evz moeten ook de mogelijkheid krijgen
om beheersovereenkomsten af te sluiten. Buiten prioritaire gebieden worden aanvragen
afgewezen. Criteria zijn dus enkel ecologisch gemotiveerd.
Maatwerk te leveren bij het omzetten van voormalige reservaats gronden. In specifieke
gevallen is het wenselijk om landgoederen te begrenzen als beheersgebied waarbinnen SANpakketten zijn opengesteld.
Maatwerk te leveren bij de begrenzing van bos als nieuwe natuur. Wanneer een enclave
vanuit landschappelijk belang beter open zou kunnen blijven zou hiervoor een (SN) alternatief
geboden moeten worden. (09)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Vanwege de beperkt beschikbare middelen kunnen wij niet overal alle pakketten openstellen. Er is
voor gekozen om de middelen in te zetten in gebieden die de meeste potentie voor natuur- en
landschapsontwikkeling bezitten. Er is niet voor gekozen om binnen alle compartimenten
landgoederenlandschap SAN-pakketten open te stellen.
Aangezien wij van mening zijn dat overal een basiskwaliteit gehandhaafd of nog bereikt moet
worden en er vanuit het ministerie van LNV geen quotum is vastgesteld voor de inzet van
landschapspakketten, hebben wij er voor gekozen om in bijna de gehele lJsselvallei en
Randmeerkust landschapspakketten die passen bij het aanwezige natuurdoeltype open te stellen.
Alleen in gebieden waar we de openheid willen behouden, bv essen en weidevogelgebieden, zijn
geen landschapspakketten opengesteld.
Gezien het geringe natuurrendement van het pakket landbouw met natuurlijke handicaps' hebben
wij het pakket binnen de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer niet opengesteld. Terreinen
waarop nog bergboerenovereenkomsten' lopen (peildatum 1januari 2001) beschouwen wij als
probleemgebied buiten beheersgebieden (artikel 66 SAN).
Subsidie voor kleinschalige verwevenheid kent de regeling niet.
Maatwerk is zoveel mogelijk geleverd bij de individuele beoordeling van inspraakreacties.
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Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat lopende agrarisch natuurbeheerpakketten verlengd moeten kunnen
worden. Inspreker doelt op de uiterwaarden pakketten die onder de RBON waren opengesteld
(landbouw met natuurlijke handicaps, win tergastenweide (pakket 25), enz). Onduidelijk is of in het
kader van Ruimte voor Rijntakken deze pakketten gewijzigd worden of kunnen worden voortgezet.
Inspreker stelt voor om bovengenoemde pakketten in de hele uiterwaarden open te stellen. (012)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Gezien het geringe natuurrendement van het pakketlandbouw met natuurlijke handicaps' hebben
wij het pakket binnen de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer niet opengesteld. Terreinen
waarop nog bergboerenovereenkomsten' lopen (peildatum 1 januari 2000) beschouwen wij als
probleemgebied buiten beheersgebieden (artikel 66 SAN).
In het plan is aangegeven welke gebieden van belang zijn voor ganzen en zwanen. De koppeling
met pakket 25 is nog onduidelijk.
In het plan is aangegeven welke gebieden van belang zijn voor ganzen en zwanen. De
belangrijkste gebieden zijn bij het Rijk voorgedragen als ganzengedooggebied. Of deze aanvragen
zullen worden gehonoreerd is op dit moment nog niet bekend.

Inspraakreactie
Inspreker ziet het als gemis dat pakket voor onderhoud van knip- en scheerheggen niet is
opengesteld in het gebiedsplan. (Pl 1)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Landschapspakket 56 'knip- en scheerheg' is in het gebiedsplan opengesteld in een aantal
gebieden waar deze landschapselementen karakteristiek zijn.

Inspraakreactie
Inspreker vindt het jammer dat voor landschapselementen die grotendeels bestaan uit
Amerikaanse vogelkers geen subsidie beschikbaar is. Door deze elementen op te nemen wordt
de eigenaar gestimuleerd om het achterstallig onderhoud weg te werken waarna later een
beheersovereenkomst afgesloten kan worden. (Gl)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Een beheerder of eigenaar van een landschapselement kan subsidie aanvragen voor het beheer,
maar ook voor eventueel herstel of inrichting van het landschapselement. Onder herstel wordt niet
verstaan het wegwerken van achterstallig onderhoud. De huidige subsidieregeling van Programma
Beheer biedt hiertoe geen mogelijkheden en dus kunnen wij deze subsidievorm niet openstellen.
In het kader van de Gemeentelijke Projecten Landschapsbeheer (GPL) kunnen wel projecten met
als doel wegwerken van achterstallig onderhoud bij de betreffende gemeente worden ingediend.
Vervolgens kan de provincie hiervoor subsidie verlenen.
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3. Inspraakreacties over relatie tussen gebiedsplan en overige plannen
3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zijn vragen opgenomen die betrekking hebben op de afstemming tussen het
gebiedsplan en andere plannen/beleidsvelden. Ook worden reacties over de doorwerking van het
gebiedsplan in het reconstructieplan en bestemmingsplannen en gevolgen voor het huidige
grondgebruik beantwoord.
Vragen en opmerkingen behandeld in dit hoofdstuk hebben in de meeste gevallen niet geleid tot
aanpassing van het gebiedsplan. Wanneer een opmerking wel heeft geleid tot planaanpassing,
staat dit vermeld bij het antwoord van Gedeputeerde Staten.

3.2 Integrale plannen
Inspraakreactie
Inspreker spreekt zijn zorg uit over een onbedoelde doorwerking van de signaleringskaarten in
wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu. De reconstructiecommissie wordt
gevraagd om een alternatief uit te werken waarin maatregelen zijn opgenomen die de
gesignaleerde verschillen tussen huidige en gewenste kwaliteiten opheffen. Inspre ker twijfelt eraan
of het uitwerken van een alternatief, waarin gewenste kwaliteiten vanuit natuur geredeneerd
worden gerealiseerd, een bruikbaar (uitvoerbaar en betaalbaar) plaatje oplevert. (012)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het is wettelijk vastgelegd dat in een mer-rapportage ook een meest milieuvriendelijk alternatief
wordt meegenomen waarin gesignaleerde verschillen tussen huidige en gewenste kwaliteiten
worden opgeheven. In de milieu-effectrapportage die vooraf gaat aan het reconstructieplan wordt
een aantal alternatieven naast elkaar gelegd en onderling vergeleken op een aantal onderdelen.
Uitvoerbaarheid en financiële haalbaarheid kunnen criteria zijn waarop de verschillende
alternatieven worden vergeleken. Het is aan de reconstructiecommissie om die criteria en de
alternatieven te formuleren.
In het gebiedsplan wordt uitdrukkelijk vermeld dat de signaleringskaarten niet het bestaande beleid
van de provincie op het gebied van milieu en water vervangen, maar uitsluitend het verschil
aangeven tussen de voor de realisatie van de natuurdoelen uit het gebiedsplan gewenste milieu en waterkwaliteit en de huidige situatie. Bij de beoordeling van bestem mingsplanwijzig ingen zullen
wij ons niet baseren op deze kaarten.

Inspraakreactie
Binnen de reconstructie geldt dat het algemeen belang boven individueel belang wordt gesteld.
De mate van vrijwilligheid is zeer discutabel (doorwerking in bestemmingsplannen). (P4)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Voor een grondeigenaar/beheerder is deelname aan de Subsidieregeling Natuurbeheer en
Agrarisch Natuurbeheer vrijwillig. Wij gaan er van uit dat er ook in de toekomst sprake van
vrijwillige deelname zal zijn.
Wij vragen de Reconstructiecommissie Veluwe in het reconstructieplan aan te geven hoe de
reconstructie bijdraagt aan het versneld realiseren van de doelen uit het gebiedsplan. Voor het
versneld realiseren heeft de reconstructiecommissie echter geen instrumenten die het
grondeigenaren/grondgebruikers verplichten om deel te nemen aan agrarisch natuurbeheer of de
omzetting van landbouwgrond in natuur. De reconstructiecommissie kan door

stimuleringsmaatregelen (vb. bedrijfsverplaatsing of kavelruil) de deelname aan de
Subsidieregelingen Natuurbeheer en Agrarisch Natuurbeheer wel bevorderen.

Inspraakreactie
Inspreker verwacht dat het nieuwe beleid op het gebied van waterbeheer en de robuuste
verbindingszone aanvullend op het gebiedsplan in de opdracht aan de reconstructiecommissie
wordt meegegeven. (014)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Wij hebben in de geactualiseerde opdracht aan de reconstructiecommissie aandacht besteed aan
beide aspecten.

3.3 Ruimtelijke ordening en milieu
Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat erbljvend op toegezien zal moeten worden dat realisatie op vrijwillige basis
tot stand komt. Ook moet voorkomen worden dat begrenzing van de EHS leidt tot verscherping van
de regelgeving waardoor agrarische bedrijfsvoering en -ontwikkeling wordt beperkt. Er mag geen
directe vertaling van de EHS naar de gemeentelijk bestemmingsplannen komen. (09, 012)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Vanwege de grote druk op de ruimte in Nederland heeft de EHS een planologische
basisbescherming. Dit houdt in dat het bestemmingsplan de natuur- en landschapswaarden die
aanwezig zijn beschermt en dat nieuwe ontwikkelingen in de EHS niet worden toegestaan tenzij
aangetoond wordt dat de actuele en gewenste kwaliteiten samenhang van de EHS (inclusief evz's)
niet wordt aangetast.
Planologische basisbescherming mag niet leiden tot planologische schaduwwerking. Dat wil
zeggen dat het bestaande grondgebruik niet belemmerd mag worden. De status van een gebied
in een bestemmingsplan moet in overeenstemming zijn met de nu aanwezig waarden, en mag niet
vooruitlopen op gewenste toekomstige ontwikkelingen.
Aan gemeenten wordt gevraagd om bestaande en te realiseren natuur- en bosgebieden en evz's
een adequate bescherming in het bestemmingsplan te geven. Met de vraag om 'te ontwikkelen
natuur' te beschermen wordt bedoeld dat wanneer nieuwe natuur wordt ontwikkeld op vrijwillige
basis, de functiewijziging wordt vastgelegd in het bestemmingsplan zodat deze nieuwe
natuurgebieden op dezelfde wijze planologisch worden beschermd als bestaande natuur.

Inspraakreactie
Inspreker vraagt aandacht voor de gevolgen die eventueel optreden doordat functies en hierop
volgend milieuwetgeving verandert. Blijvende, toekomstgerichte agrariërs mogen hiervan geen
nadeel ondervinden. (G5)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het omzetten van een agrarisch perceel in nieuwe natuur heeft geen invloed op de
milieugebruiksruimte van bedrijven in de omgeving. Wij zullen ons blijven inzetten voor de
ontwikkelingsmogelijkheden van toekomstgerichte agrarische bedrijven, bijvoorbeeld door middel
van de reconstructie.
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Inspraakreactie
Inspreker acht het van groot belang dat bij de herziening van het streekplan de noordelijke grens
van het Centraal Veluws Natuurgebied vastgelegd wordt terhoogte van de eerste harde grens van
de hoofdinfrastructuur (A28 of spoorlijn). Inspreker is van mening dat de huidige grens problemen
oplevert voor de gemeenten op de Noordwest-Veluwe (bv Nunspeet) bij realisatie van hun R. 0.
plannen. Hierdoor dreigen economische activiteiten waar veel gezinnen van afhankelijk zijn uit de
kernen te verdwijnen. (016)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Dit gebiedsplan regelt niet de begrenzing van het streekplan.

3.4 Natuur- en landschapsplannen
Inspraakreacties
- Inspreker vraagt zich af wat deze regeling voor gevolgen heeft voor de jacht en daarmee het
faunabeheer. (020)
- Inspreker vraagt zich af of er een kans is dat het gebied wordt aangewezen als S. P.A. met al zijn
consequenties vanwege de Flora-en faunawet in relatie tot landbouw en wildbeheer. (020)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het gebiedsplan regelt niets omtrent de jacht. Dit gebeurt inde onlangs van kracht geworden Floraen Fauna wet.
Het gebiedsplan heeft voor het jachtbedrijf geen gevolgen in de zin dat er jachtrechten verloren
gaan. Of een eigenaar de jachtrechten wil verpachten aan een wildbeheereenheid is zijn eigen
beslissing.
De wildbeheereenheden zouden een rol kunnen vervullen bij de uitvoering van de regeling. Zij
zouden eigenaren van wie zij de jacht pachten kunnen wijzen op de kansen die de regeling biedt
voor een individuele eigenaar. Gebruik maken van de mogelijkheden uit dit gebiedsplan kan
positief werken op de wildstand in het betreffende jachtveld.

Inspraakreacties
- Inspreker juicht het toe dat er in het gebiedsplan aandacht is voor de knoflookpad en de das.
Inspreker vraagt zich wel af of er voldoende instrumenten van stal worden gehaald om dit beleid
te effectueren. En wordt daarmee voldoende gedaan ter effectuering van de Europese
Habitatrichtljnen. Inspreker vindt van niet. (017)
- Versnippering neemt toe door o. a. ontwikkelingen in de agrarische sector. Met de ruilverkaveling
Brummen- Voorst, recent in uitvoering genomen, wordt het oude, waardevolle cultuurlandschap om
zeep geholpen. Inspreker verzoekt dringend aan dit probleem direct aandacht te besteden. (017)
- Inspreker vindt het vreemd dat met de ruilverkaveling Brummen- Voorst het leefgebied van de das
en knoflookpad wordt geruïneerd terwijl tegelijkertijd het ambitieuze gebiedsplan in procedure is
gebracht. (017)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het gebiedsplan geeft aan welke natuurdoelen wij op welke plaatsen gerealiseerd willen zien in
2018. Landinrichting (ruilverkaveling e.d.) kan deze natuurdoelen (tijdelijk) doorkruisen. Ondanks
het feit dat inspreker van mening is dat bij de ruilverkaveling Brummen-Voorst leefgebieden zijn
geruïneerd, zijn wij van mening dat landinrichtingsprojecten tot nu toe de belangrijkste motor voor
natuurontwikkeling zijn.
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Inspraakreactie
Inspreker is onaangenaam verrast dat met de regeling nieuwe landgoederen (rood-voorgroenconstructies) geen gebruik gemaakt kan worden van functieveranderings- en/of
inrichtingssubsidie uit de SN. Volgens inspreker is Gelderland de enige provincie die deze
belemmering opwerpt. Inspreker verzoekt deze belemmering in te trekken of in ieder geval voorzijn
initiatief om een nieuw landgoed te realiseren ontheffing te verlenen (voor de financiële
onderbouwing van zijn landgoed is inspreker uitgegaan van een brief van de provincie). Inspreker
is verwezen naar de nota Evaluatie nieuwe landgoederen 2000'. In deze notitie wordt aangegeven
dat er nog nieuw beleid wordt geformuleerd. Inspreker geeft aan dat Ruimte voor Ruimte wordt
genoemd maar dat over andere regelingen niet wordt gesproken. Inspreker kon bovenstaande
belemmering niet verwachten. Inspreker doelt op een brief van 8juni waarin SN hem toegezegd
is. (L2)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De tekst in het gebiedsplan over Rood-voor-groenconstructies is in het gebiedsplan aangepast in
die zin dat wanneer een initiatiefnemer méér groen realiseert dan de beleidsruimteregeling eist
(dus meer dan 5 hectares groen bij de oprichting van een landgoed) en deze grond is in het
gebiedsplan begrensd als nieuwe natuur, dan kan initiatiefnemer voor deze extra hectares groen
wel gebruik maken van de inrichtingssubsidie en subsidie functieverandering van de
Subsidieregeling Natuurbeheer. Na inrichting als nieuwe natuur kan gebruik gemaakt worden van
de beheerssubsidie die de Subsidieregeling Natuurbeheer biedt. Deze beheerssubsidie kan voor
zowel de verplichte als de extra aangelegde natuur worden aangevraagd.

Inspraakreactie
Een deel van de evz de Groote Wetering is gelegen in het Masterplan Weteringse Broek. Op het
Masterplan is thans inspraak mogelijk. Inspreker stelt voor om inspraakreacties mee te nemen in
het gebiedsplan om zo draagvlak en kans van slagen van het plan te vergroten. Verder stelt
inspreker voor om na de inspraaktermijn gezamenlijk met alle partners die deelnemen aan het plan
en de provincie overleg te voeren over de inhoud van het gebiedsplan dat van toepassing is op het
Masterplan. (G5)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het gebiedsplan behelst voor dit gebied weinig méér dan het aangeven van een buitengrens
waarbinnen hectares uit de Subsidieregeling Natuurbeheer worden opengesteld. Nadere invulling
kan in vervolg op het gebiedsplan.

Inspraakreactie
Volgens inspreker is voor landgoed Beekzicht (gebiedsnummer 126) niet het juiste natuurdoel
aangegeven. Er is sprake van een historische omgeving met een sterk particulier karakter. Het
bestuur van het landgoed wil dit behouden en niet belemmerd worden door het gebiedsplan. (L6)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De doelen in het gebiedsplan sluiten naar onze mening wel aan bij het bestaande waardevolle
karakter van het landgoed. Er wordt daarnaast enige ruimte geboden om op vrijwillige basis de
verbindingsfunctie verder te verbeteren
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3.5 Ammoniakwetgeving
Inspraakreacties
- Inspreker vindt het van groot belang voor met name veehouderijbedrijven dat gebieden die staan
aangemerkt als nieuwe natuurin de toekomst niet de status 'voor verzuring gevoelig' zullen krijgen.
1-let is onaanvaardbaar dat agrariërs die vrijwillig meewerken aan de realisatie van de EHS, later
geconfronteerd worden met planologische schaduwwerking. (012)
- Inspreker bezit een intensief varkensveehouderjbednjf. Inspreker wil niet in zijn bedrijfsvoering
worden belemmerd doordat hij binnen een straal van 250 meter binnen deze evz valt. Als het
gebiedsplan geen belemmering vormt voor zijn bedrijf in de toekomst, wil hij hier graag een
schriftelijke bevestiging van. (P22)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Op 8 mei 2002 is de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) in werking getreden. In deze wet is
aangegeven dat er zones van 250 meter komen rond zogenaamde kwetsbare gebieden. Dit zijn
de gebieden die bij het vervallen van de Interim-wet Ammoniak en veehouderij waren aangewezen
als voor verzuring gevoelig en die tevens binnen de door de provincie vast te stellen Ecologische
Hoofdstructuur (inclusief ecologische verbindingszones) liggen. Binnen de zones van 250 meter
blijven agrarische bedrijven uitbreidingsmogelijkheden behouden, mits de ammoniakemissie niet
boven een door de wet bepaalde emissieplafond uitkomt. De wet verandert niets aan het
uitgangspunt dat nieuwe natuur gerealiseerd na 1 mei 1988 niet aangewezen wordt als voor
verzuring gevoelig. Rond nieuwe natuur komt dus geen ammoniakzone te liggen.
Wij hebben voor de Wav nog geen formeel besluit genomen over de Ecologische Hoofdstructuur.
Wel hebben we uitgesproken dat deze EHS overeen zal komen met de EHS zoals weergegeven
in de gebiedsplannen (beleidskaart 1). Vanwege de Wav zal deze EHS echter nog nader
geconcretiseerd (gedetailleerd) moeten worden. Na een bezwarenprocedure over de EHS kunnen
wij het besluit nemen. Naar verwachting zal dit aan het begin van 2003 zijn. Tot dat moment zal
de Wav in de 250 meter zone rond alle voor verzuring gevoelige gebieden van kracht zijn.

3.6 Landbouw
Inspraakreacties
- Inspreker wil onder de aandacht brengen dat aanwijzing van natuur en landschapgebieden voor
de landbouw niet aanvaardbaar is. Nu is er nog de keuze om mee te doen, maar als je meedoet
krijgje te maken met zware beperkingen m. b. t. het grondgebruik. In relatie met de toekomstige
mestwetgeving betekent dit een vergaande beperking in productiecapaciteit en dus
werkgelegenheid. Vergoedingen lossen dit probleem niet op. Uiteindelijk kan dit leiden tot het einde
voor de landbouw/veehouderij. Dit is de reden waarom andere bedrijven de gedachten uit het
gebiedsplan moeten afwijzen. (P2)
- Inspreker is van mening dat het realiseren van de Gelderse Natuurdoelenkaart agrarische
ondernemers dwingt hun economische activiteiten te staken. Door subsidies worden ze verlekkerd
om hun percelen om te zetten in natuurgebieden, waardoor ze financieel afhankelijk worden van
de overheid. Doen ze niet mee dan zal kruisbestuiving via naastgelegen percelen er toe leiden dat
hun percelen onbruikbaar worden voor agrarische activiteiten. Inspreker is van mening dat een
goed financieel onderbouwd plan, dat voldoende compensatie biedt bij wegvallende inkomsten van
agrariërs, een vereiste is. Vrijwillige deelname dient voorop te staan, de ondernemer moet de
keuze hebben om of tot verkoop van de percelen over te gaan of deel te nemen aan de realisatie
van de Gelderse Natuurdoelenkaart. (016)

- Inspreker vraagt rekening te houden met agrariërs die niet deel willen nemen aan Programma
Beheer. Zij mogen in hun bedrijfsvoering niet gehinderd worden, ook niet door het beheer van
aangrenzende percelen die wel meedoen. De geboden mogelijkheden van Programma Beheer
moeten vrijwillig worden benut. (G5)
- Insprekers verzoeken om de gebieden 15, 402, 333, 22 (begrensd als nieuwe natuur) een stukje
verder van hun boerderij af te situeren. Insprekers verwachten dat zij in die toekomst te maken
zullen krijgen met uitbreidingsbeperkingen, strengere milieu- en hinderwet eisen en
ammoniakbeperkingen. Ook verwachten zij dat de waarde van de boerderij ernstig wordt

aangetast. (P27, P30)
- Inspreker verwacht dat door de begrenzing (bosontwikkeling) de huiska vel onbruikbaar wordt en
in waarde zal verminderen waardoor hef onmogelijk wordt om verder te boeren. (P38)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Wij zijn ons bewust dat de landbouwsector voor grote veranderingen staat en dat dit voor de
individuele ondernemer voor onzekerheid zorgt. Er komen verschillende maatschappelijke wensen
op het landelijk gebied, en vaak ook op agrariers, af. Extensivering van de grondgebonden
landbouw is één van die wensen. Dit vraagt extra grond voor boeren. Een andere
maatschappelijke wens is de realisering van natuur- en landschapsdoelen. Ook dit vraagt extra
grond. Daarnaast zijn er nog andere wensen die grond vragen: waterretentie, woningbouw en
infrastructuur. Kortom een grote vraag naar grond. Dit levert spanning op. Wij zijn van mening dat
aan al deze maatschappelijke wensen invulling gegeven moet worden. Wij hebben de
reconstructiecommissie gevraagd ons te adviseren over hoe dit op een verantwoorde wijze kan.
Een van de vragen aan de reconstructiecommissie is aan te geven op welke wijze er voor kan
worden gezorgd dat in 2015 nog steeds een maatschappelijk aanvaarde en economisch duurzame
landbouw in de lJsselvallei en Randmeerkust aanwezig is. Het gebiedsplan legt ondernemers geen
beperkingen op wat betreft uitbreidingsmogelijkheden. Het gebiedsplan wordt gerealiseerd op
basis van vrijwilligheid.
Voor het beheer van het natuur en landschap zien wij een belangrijke rol weg gelegd voor de
landbouw. Onder andere daarom hechten wij er belang aan om ook op de langere termijn nog een
duurzame landbouwsector in de lJsselvallei en Randmeerkust te hebben. Wij zijn van mening dat
dit gebiedsplan agrariers ook iets heeft te bieden. Voor een deel van de agrariers biedt het
gebiedsplan, door middel van inkomstenverbreding door (agrarisch) natuurbeheer en
landschapsbeheer, de mogelijkheid voor een duurzame verdere ontwikkeling van hun bedrijf. Het
is aan de individuele agrariër om te beslissen of hij/zij daar aan mee wil doen. Daarnaast zal de
aantrekkelijkheid van de lJsselvallei en Randmeerkust door uitvoering van dit plan toenemen. Dit
biedt kansen aan agrariers die op hun bedrijf iets aan recreatie doen.
De mogelijkheid voor herplaatsing van agrarische bedrijven wordt door de reconstructiecommissie
onderzocht. Deze commissie zal ons hierover adviseren.
Percelen waarvoor een beschikking uit de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer is afgesloten
blijven voor de Minas gewoon meetellen als landbouwgrond
Het afsluiten van pakketten heeft geen gevolgen voor de aangrenzende percelen. In het verleden
was er voor de botanische pakketten een late maaidatum (15 juni en later) in de regeling
opgenomen. In Programma Beheer mag al vanaf eind mei/begin juni gemaaid worden zodat
probleemonkruiden als distel en ridderzuring v5ôr zaadvorming afgevoerd worden. Wanneer
verschraling heeft plaatsgevonden groeien er soorten die zich niet op percelen zullen vestigen die
puur in agrarisch gebruik zijn. Wij zullen bij de evaluatie van Programma Beheer aangeven dat in
de botanische SAN-pakketten de verplichting moet komen dat er jaarlijks gemaaid en afgevoerd
wordt.
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Vernatting van aangrenzende percelen is niet aan de orde. Alleen wanneer iedereen binnen een
beïnvloedingsgebied instemt met peilverhoging kan dit worden uitgevoerd.
Het Rijk heeft geen beleidsvoornemens om de vrijwilligheid om te zetten in een verplichting. Indien
die voornemens er wel komen zullen wij ervoor pleiten de vrijwilligheid te handhaven.
Het is mogelijk dat wij in gebieden waar moderne veebedrijven liggen met goede
toekomstperspectieven ook mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer hebben opengesteld. Vaak
gaat het om zoekgebieden waarbinnen aanleg en/of beheer van landschapselementen of
kleinschalige natuurontwikkeling mogelijk is. Deze vormen van natuurbeheer zijn goed in te passen
in de bedrijfsvoering van moderne veebedrijven met toekomstperspectief. Ook voor bedrijven die
grond hebben die begrensd is als 'nieuwe natuur' worden doelen gerealiseerd op basis van
vrijwilligheid.

Inspraakreacties
- In het gebiedsplan staat dat het wenselijk is om in bepaalde gebieden de waterhuishouding te
herstellen. Inspreker vraagt zich af op welke gebieden dit voornemen betrekking heeft, tot welke
hoogte onder maaiveld het peil zal worden verhoogd en wat de consequenties zijn voor de
agrarische bedrijven en woningen. (P5)
- Inspreker geeft aan dat schaduwwerking in de vorm van vernatting en overlast van onkruid niet
acceptabel is als dit niet gepaard gaat met een passende vergoedingsregeling. Dit is van groot
belang om voldoende draagvlak te behouden bij agrariërs. Inspreker vraagt met name aandacht
voor het gebied De Fliert (gem. Twello) waar een evz zal worden gerealiseerd. De Fliert is een
laaggelegen gebied waar agrarische bedrijven zijn gevestigd. Peilverhoging zou een belemmering
voor de bedrijfsvoering betekenen. (012)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het gebiedsplan geeft slechts de wenselijkheid aan, maar niet het voornemen. Voornemens voor
het verhogen van de grondwaterstanden zullen moeten worden opgesteld in de geëigende kaders,
zoals het reconstructieplan en waterbeheersplannen.
Bij een evz worden de gewenste grondwaterstanden in principe gerealiseerd door keuze van de
juiste plekken voor stapstenen en zo nodig maaiveldverlaging.

Inspraakreactie
Veel grond die verpacht wordt is in het gebiedsplan aangewezen als nieuwe natuur. Inspreker geeft
aan dat de landbouw vreest dat door deze begrenzing de mogelijkheid om deze grond te pachten
verdwijnt (aanscherping van de pachtvoorwaarden). Wanneer de grond daadwerkelijk wordt
omgezet in nieuwe natuur, verdwijnt er een aanzienlijke oppervlakte landbouwgrond terwijl en. v. m.
extensiveren juist een grote vraag is naar grond. (012)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Verschillende maatschappelijke belangen veroorzaken vraag naar grond. Natuur is er slechts één
van. Op gronden die zijn aangegeven als nieuwe natuur is overgangsbeheer mogelijk.
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4. Inspraakreacties ten aanzien van de financiële middelen
4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden vragen behandeld die betrekking hebben op de financiële kant van het
gebiedsplan.
Vragen en opmerkingen behandeld in dit hoofdstuk hebben in de meeste gevallen niet geleid tot
aanpassing van het gebiedspian. Wanneer een opmerking wel geleid heeft tot planaanpassing,
staat dit vermeld bij het antwoord van Gedeputeerde Staten.

4.1 Inspraakreacties
Inspraakreactie
Inspreker is positief over het feit dat vee/aandacht wordt geschonken aan de ontwikkeling van het
landschap. Het baart inspreker echter zorgen dat de ambities in het kader van de SAN hoger zijn
gesteld dat de beschikbare financiële middelen. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de
grondeigenaren en uiteindelijk voor het landschap. Inspreker verzoekt om bij het college op aan
te dringen dat er voldoende financiële middelen worden geleverd voor het veiligstellen van de
ambitieuze doe/realisatie voor landschap. (08)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Tussen de provincies en het Rijk moeten nog afspraken worden gemaakt over hoeveel van een
bepaald type natuur per provincie gerealiseerd mag worden. Op dit moment wordt nog met
voorlopige landelijke quota gewerkt. Op grond van het rijksbeleid (Nota 'Natuur voor mensen,
mensen voor natuur') verwachten wij dat aanvullende middelen vrijkomen zoals voor de
kwaliteitsimpuls landschap' en de 'robuuste verbindingszones. In deel 3 van de Structuurschema
Groene Ruimte worden de definitieve quota per type natuur vastgelegd
Wij verwachten en zullen er ook voor ijveren dat het begrotingsgeld zodanig wordt
geprogrammeerd dat de middelen in overeenstemming zijn met de natuurdoelen en het gewenste
realiseringstempo. Vooralsnog zullen we in het definitieve plan niet meer middelen openstellen dan
op dat moment beschikbaar zijn.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat het niet eerlijk is dat de vergoeding voor agrarisch natuurbeheer op
pachtgrond naar de verpachter gaat en niet naar de pachter. Inspreker geeft aan dit punt bij de
evaluatie van Programma Beheer onder de aandacht te brengen. (012)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De beheerder (pachter) gaat de beschikking aan. Deze heeft de volledige zeggenschap over het
beheer van het perceel en moet de inhoud van de beheerbepalingen uit de beschikking kennen.
Bij een niet regulier pachtcontract kunnen eigenaren of gebruiker aanvragen en eventueel
afspraken maken over de verdeling van de beheersbijdrage. De gebruiker moet het beheer wel
kennen. De beschikkinghouder is verantwoordelijk voor beheer en natuurresultaat.

Inspraakreactie
Inspreker vindt dat het overheidsgeld niet alleen ingezet moet worden ter verbetering van de
ruimtelijke kwaliteit. Het geld moet ingezet worden om de economische structuur te verbeteren (o. a.
weginfrastructuur). Wanneer er geïnvesteerd wordt in het verbeteren van het economisch woonen werkklimaat zullen er inkomsten gegenereerd kunnen worden die het instandhouden van het
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groen in de provincie ten goede komt. Inspreker verzoekt om de overheidsuitgaven te
heroverwegen waarbij de toekomstige vitaliteit van de regio voorop moet staan. (0 16)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het Gebiedsplan Natuur en Landschap lJsselvallei en Randmeerkust is een sectoraal plan en dit
betekent dat in het plan andere thema's dan natuur en landschap ( en bos) niet of zijdelings aan
de orde komen. Dat betekent niet dat andere functies geen rol spelen bij de afwegingen die zijn
gemaakt.
Het gebiedsplan vormt een van de vele bouwstenen voor de reconstructie. Verbetering van de
economische structuur, vitaliteit van de regio en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit behoort
allemaal tot het takenpakket van de reconstructiecommissie.

Inspraakreactie
Inspreker staat positief tegenover het gebiedsplan. Inspreker geeft aan dat wegen een groot
probleem vormen voor het wild. Wenselijk zou zijn om oversteekplaatsen (bij evz's) aan te leggen.
Inspreker vraagt zich af of hiervoor ook geld vrij is gemaakt. (P3)
Antwoord Gedeputeerde Staten
In het gebiedsplan wordt rekening gehouden met de soorten die erg gevoelig zijn voor versnippering
van hun leefgebied en die bovendien weinig mobiel zijn. Voor deze soorten is het belangrijk dat er
aaneengesloten leefgebieden voorhanden zijn en dat de afzonderlijke leefgebieden bereikt kunnen
worden. Het gaat hierbij met name om amfibieën, vlinders en kleinere zoogdieren.
Middels dit plan kunnen wijde ontsnippering van leefgebieden ten dele regelen. In het kader van het
Gelders Verkeers- en Vervoersplan wordt wel specifiek aandacht besteed aan de samenhang tussen
de ecologische verbindingszones en de infrastructuur. Bovendien wordt er in ons gebiedsgerichte
beleid waar mogelijk rekening gehouden met het terugdringen van de vernippering.
In deel 1 van het gebiedsplan zullen we aan deze problematiek nadrukkelijk aan de orde stellen
en verzoeken om in de hierop gerichte beleidskaders aandacht aan te besteden.

Inspraakreactie
Inspre keronderschnjft het ontwikkelen van een STUIT-gebied ter hoogte van Apeldoorn. Inspreker
vraagt zich af of daarvoor geen andere middelen zijn in te zetten dan de voor natuurontwikkeling
gereserveerde hectares. (014)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De gereserveerde hectares zijn een gevolg van een reeds lang bestaande overeenkomst. Ze zijn
hooguit toereikend voor realisering van 50% van de doelen in het STUIT-gebied. De gemeenten
zullen de overige hectares zelf moeten realiseren.
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5. Inspraakreacties over de uitvoering
5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zijn inspraakreacties beantwoord die betrekking hebben op het uitvoenngstraject
van het gebiedsplan. Reacties over de aanvraagprocedure, begeleiding bij de aanvraag en
uitvoering en ook de evaluatie van het gebiedsplan worden in dit hoofdstuk behandeld.
Vragen en opmerkingen behandeld in dit hoofdstuk hebben in de meeste gevallen niet geleid tot
aanpassing van het gebiedsplan. Wanneer een opmerking wel geleid heeft tot planaanpassing,
staat dit vermeld bij het antwoord van Gedeputeerde Staten.

5.2 Inspraakreacties
Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat het zeer slordig is dat de GLTO-afdelingen binnen de gemeenten ten
oosten van de IJssel (Steenderen en Gorssel) niet zijn geïnformeerd over het gebiedsplan
lJsselvallei en Randmeerkust. (02)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Ook in de gemeenten Steenderen en Gorssel heeft het gebiedsplan ter visie gelegen en heeft
publicatie in huis-aan-huisbladen plaatsgevonden. Voor het benaderen van GLTO-afdelingen zijn
we afhankelijk van de gegevens die wij van GLTO-Wageningen krijgen.

Inspraakreacties
- In het gebiedsplan staat dat de Dienst Landelijk Gebied een doelmatigheidstoets moet uitvoeren
voor het afgeven van een beschikking voor de pakketten 1, 2, 3, 4 en 6. Inspreker is van mening
dat het gebied dus te groot is begrensd of DL moet als het 'quotum' nog niet vol is deelname
accepteren op volgorde van binnenkomst. (P33)
- Inspreker heeft problemen met de doelmatigheidstoets. Inspreker is van mening dat wanneer
binnen een zoekgebied een aanvraag wordt ingediend het vreemd is als de doelmatigheidstoets
uitwijst dat het perceel ongeschikt is. Dan had het perceel niet begrensd moeten zijn. Tevens is
inspreker van mening dat binnen een zoekgebied voor het totale aantal hectares quotum
beschikbaar moet zijn. (02)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De doelmatigheidstoets was bedoeld om bijvoorbeeld enkele SAN-graslandpakketten terecht te
laten komen op grond die voldoet aan enkele terreincondities, zoals bv. grondwatertrap 1, II of III.
Deze terreincondities kunnen van plek tot plek nogal variëren en daarom moest er in het veld een
doelmatigheidstoets plaatsvinden. Eind 2001 heeft het Rijk de subsidieregeling aangepast en
kunnen er geen doelmatigheidstoetsen meer worden uitgevoerd door DLG. De doelmatigheidstoets
is dan ook in het definitieve gebiedsplan komen te vervallen. De toetsing van inrichtingsplannen
voor nieuwe natuur en inrichting bestaande natuur is niet vervallen. Om tegemoet te komen aan
onze wens om graslandpakketten op de natte percelen terecht te laten komen, hebben we een
nieuw pakket bij het ministerie van LNV aangevraagd. Volgens dit pakket (nr. 1 a) moet bij aanvang
een soort voorkomen (geknikte vossenstaart) die alleen op natte percelen wordt aangetroffen.
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Inspraakreacties
- In het plan wordt gesteld dat door BBL aangekochte gronden worden doorgeleverd aan
terreinbeherende instanties en niet aan particulieren ((.b. v. afronding eigendommen van NBorganisaties). Veel particulieren willen dit ook. Duurzaamheid van een landgoed wordt door
afronding verbeterd. Het is mogelijk dat er een concurrentiestrijd ontstaat tussen partijen met
dezelfde doelstellingen. (09)
- Inspreker vindt het positief dat GS niet op voorhand particulieren en natuurbeherende
organisaties uitsluit van beheer van nieuwe natuur. De zinsnede in paragraaf 5.2 over het
doorleveren van grond van door BBL verworven percelen aan natuurbeheerorganisaties, behoeft
aanpassing. Tekst is tegenstrijdig (ook ten aanzien van eerder vastgesteld beleid 'Particulier
Natuurbeheer). (012)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De regelgeving staat het op dit moment niet toe dat door BBL verworven grond wordt doorgeteverd
aan anderen dan Het Geldersch Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Er vinden
op dit moment in Nederland wel enkele pilots met betrekking tot doorlevering aan particulieren
plaats. De ervaringen uit deze pilots kunnen mogelijk tot aanpassing van de regels leiden. Wij
delen niet de mening dat de tekst in het gebiedsplan strijdig is. Voor doelrealisatie is het niet van
belang wie de eigenaar of beheerder is.

Inspraakreacties
- Inspreker verzoekt de provincie het maximale te ondernemen richting LNV om de vele
tekortkomingen in de regelgeving van Programma Beheer op te heffen. (verwezen wordt naar de
punten die hierover zijn aangestipt in de inspraakreactie Achterhoek). (09)
- lnspre ker gaat er van uit dat wanneer blijkt dat de mate van detaillering (veel deelgebieden, kleine
quota) belemmerend werkt in de praktijk, de evaluatie eerder dan 6 jaar zal zijn. (012)
Antwoord Gedeputeerde Staten
In het gebiedsplan staat dat het plan na 6 jaar wordt geëvalueerd en indien nodig wordt aangepast.
Deze evaluatie betreft zowel deel 1 als deel 2 van het gebiedsplan. Wat betreft de
Subsidieregelingen SN en SAN zullen wij jaarlijks monitoringsgegevens van de Dienst Landelijk
Gebied ontvangen. Bij de evaluatie gaat het bijvoorbeeld over de hoeveelheid hectares (SN en SAN)
die gerealiseerd zijn binnen en buiten de Ecologische Hoofdstructuur, de vraag of de beoogde
natuurdoelen worden gerealiseerd, maar ook om de redenen dat aanvragen voor een beschikking
niet gehonoreerd worden.
Het Rijk start in 2003 met een evaluatie van de Subsidieregelingen (Agrarisch) Natuurbeheer.
Problemen die wij signaleren bij de uitvoering van de regelingen zullen wij bij deze evaluatie mee
laten nemen.
De jaarlijkse rapportages van DLG en de evaluatie van de subsidieregelingen door het Rijk kunnen
ertoe leiden dat het plan eerder dan 6 jaar bijgesteld zal moeten worden. Tot slot kan het zijn, zoals
in hoofdstuk 1.2 van deel 1 van het gebiedsplan staat vermeld, dat zwaarwegende argumenten,
voortkomend uit het reconstructieplan of het Structuurschema Groene Ruimte 2 tot tussentijdse
planwijziging kunnen leiden.

Inspraakreactie
In paragraaf 5.2 wordt aangegeven dat particulier beheer van nieuwe natuur mogelijk is maar dat
hierdoor mogelijk versnippering van het beheer kan ontstaan. Inspreker geeft aan dat het
afstemmen van het beheer bij versnipperde eigendomssituaties erg veel tijd kost. Inspreker is
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verheugd dat GS voorneemt dergelijke samenwerking te stimuleren. Inspreker verzoekt aan te
geven op welke wijze zij bij dergelijke projecten kunnen rekenen op steun. (010)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De afgelopen jaren is gebleken dat de samenwerking tussen particuliere grondeigenaren en
natuurbeschermingsorganisaties is toegenomen. Naar aanleiding van het advies van de
Provinciale Commissie Landbouw en Natuur kiezen wij er enerzijds voor om de inzet van het
particuliere natuurbeheer zoveel mogelijk over te laten aan het maatschappelijk krachtenveld.
Anderzijds zullen wij de realisering van nieuwe natuur stimuleren door ondersteuning met
bestaande instrumenten. Daarnaast zullen wij onderzoeken op welke wijze de faciliterende rol van
de Dienst Landelijk Gebied versterkt kan worden. De inzet zal in de eerste instantie gericht zijn op
gebieden waar het realiseren van nieuwe natuur prioriteit heeft, de zogenaamde prioritaire
gebieden.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat zowel actief verwerven als bevorderen van particulier beheer nodig zijn voor
de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur.
Natuurmonumenten wil graag actief participeren bij opzet en uitvoering van het proefplan'.
Voorkomen moet worden dat het opzetten en uitvoeren ernstige vertragingen oplevert met een
navenant gering resultaat voor de EHS. (010)
Antwoord Gedeputeerde Staten
In 2002 is gewerkt aan de uitwerking van een voorbeeld-realisatiestrategie. De resultaten hiervan
zijn besproken in de Provinciale Commissie Landbouw en Natuur, waarin de verschillende
belanghebbende partijen in het landelijk gebied zitting hebben.
De commissie heeft geadviseerd om de realisering van nieuwe natuur zoveel mogelijk te
stimuleren met het bestaande instrumentarium (kavelruil, grondverwerving) en hierbij de
faciliterende rol van de Dienst Landelijk Gebied te versterken. Het opstellen van
realisatiestrategieën is dan ook komen te vervallen. De op de kaart aangegeven prioritaire
gebieden zijn niet komen te vervallen. De inzet van middelen en instrumentarium zal in eerste
instantie gericht zijn op deze prioritaire gebieden.

Inspraakreactie
Inspreker verzoekt om het Weteringse broek prioriteit te geven en gezamenlijk een Realisatie
strategie op te stellen. Het Masterplan Wetenngse broek ligt nu ter inzage. Inspreker stelt voor om
na verwerking van de inspraakreacties op dit plan met de provincie te overleggen om de definitieve
nafuurdoeltypen vast te leggen. (G7)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Op advies van de Provinciale Commissie Landbouw en Natuur is het opstellen var
realisatiestrategieën komen te vervallen. De commissie heeft geadviseerd om de realisering van
nieuwe natuur zoveel mogelijk te stimuleren met het bestaande instrumentarium (kavelruil,
grondverwerving) en hierbij de faciliterende rol van de Dienst Landelijk Gebied te versterken.

Inspraakreacties
- Wat betreft het bevorderen van acquisitie geeft inspreker aan dat zij goede mogelijkheden zien
voor de samenwerkingsverbanden op het gebied van agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

(012)
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- Inspreker geeft aan dat een goed gefaciliteerde natuurvereniging richting kan geven aan
agrarisch natuurbeheer. (017)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Om de individuele grondgebruiker te kunnen ondersteunen en adviseren in de te maken keuzes voor
(agrarisch) natuurbeheer zien wij voorlopig twee mogelijkheden:
Ten eerste is vanaf 1 februari 2002 het Groenloket operationeel. Daarnaast willen wij als tweede
mogelijkheid de onlangs opgerichte Federatie van Verenigingen voor Streekbeheer Gelderland
financieel ondersteunen. Deze federatie kan een belangrijke rol Spelen bij kennisoverdracht en
advisering bij (agrarisch) natuurbeheer.

Inspraakreactie
In het gebiedsplan staat dat het mogelijk is om binnen het project 'Ruimte voor Rijntakken'
natuurdoelen te realiseren. Inspreker hecht er veel waarde aan dat het principe van gelijke
behandeling van particulieren en natuurbeschermirigsorganisaties binnen dit project ook wordt
gehanteerd. Inspreker gaat er van uit dat de georganiseerde landbouw en particuliere
grondbezitters in een vroeg stadium benaderd worden om natuur- en landschapbeheer in de
uiterwaarden te bespreken. (012)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Wat betreft particulier natuurbeheer stellen wij de volgende lijn voor. De perceelsgewijs te beheren
natuurdoeltypen staan open voor particulieren. Voor de natuurdoelen die een procesgericht beheer
vergen (extensieve begrazing, dynamische geulen) is het vanuit rivierbeheer en veiligheid
noodzakelijk, dat de rivierbeheerder een (juridisch) aanspreekpunt per rivierkundige eenheid
(=(ingericht deel van de) uiterwaard) heeft. In de praktijk betekent dit, dat de beheerseenheid in
eigendom moet zijn. Alleen grote, institutionele particulieren (landgoederen,
beleggingsmaatschappijen, ontgrondingsmaatschappijen) kunnen aan deze vorm van nieuwe
natuur meedoen. Het inrichtingsplan voor een dergelijk gebied dient zorg te dragen voor een zeer
goede afstemming van ontgrondingsvergunning, ~-vergunning en inrichtingsplan. Uiteraard
kunnen individuele agrariërs en agrarische natuurverenigingen wel een grote rol spelen in het
beheer van dergelijke gebieden.

Inspraakreactie
Inspreker pleit voor een evaluatie met beleidsmakers, georganiseerde landbouw en
natuurbeschermingsorganisaties omdat de versnippering de laatste jaren is toegenomen en de
leefgebieden voor verschillende soorten in kwaliteit achteruit zijn gegaan (in de zuidelijke
lJsselvallei). Het provinciaal bestuur lijkt het orgaan om deze samenwerking te stimuleren. (017)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het gebiedsplan is een van de wegen waarlangs de provincie de versnippering wil terugdringen.
Daarnaast wordt in het kader van het Gelders Verkeers- en Vervoersplan specifiek aandacht
besteed aan de samenhang tussen de ecologische verbindingszones en de infrastructuur.
In ons gebiedsgerichte beleid wordt waar mogelijk ook rekening gehouden met het terugdringen van
de versnippering.

Inspraakreactie
- Inspreker stelt voor om aan de vragen die GS stelt aan het Rijk toe te voegen: De
uitzonderingssituatie die waterschappen in het Programma Beheer hebben op te heffen. (015)
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- Gelderse waterschappen hebben in een reactie op 'Groene Connecties' aangegeven dat het voor
het realiseren van natte evz's essentieel is dat zij een bijdrage uit Programma Beheer kunnen
krijgen. Voor het realiseren van natte evz's is het provinciaal programma (uit groene connecties)
maatgevend. In het gebiedsplan worden nieuwe natte evz's hieraan toegevoegd (Hattem-lJssel,
Epe-IJssel, Beekbergse Poort). Financiële knelpunten en fysieke capaciteit worden hierdoor te
groot. Zolang Programma Beheer niet opengesteld wordt voor waterschappen zullen zij niet actief
de realisatie van de natte evz's (er hand kunnen nemen. (015)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Waterschappen zijn uitgesloten van de subsidieregelingen van Programma Beheer. Een pachter
van het waterschap daarentegen kan wel subsidie aanvragen. Om waterschappen in specifieke
gevallen deel te laten nemen aan Programma Beheer is een wijziging van de subsidieregelingen
noodzakelijk. Wij hebben het ministerie van LNV gevraagd de Subsidieregeling Natuurbeheer
zodanig aan te passen dat waterschappen in aanmerking komen voor subsidie voor het deel
waarvoor ze vanuit hun waterbeheerstaak niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden. Het is op
dit moment nog niet zeker of het ministerie hiermee akkoord gaat.

Inspraakreactie
Inspreker vraagt zich af op wat voor termijn de provincie de uitbreiding van het bos 'Vossenbroek'
denkt te realiseren. (P5)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De planhorizon is 2018. Feitelijke realisering is afhankelijk van kansen die zich voordoen.

Inspraakreactie
Inspreker vraagt zich af of er in de gebiedsnummers 116, 192 en 330 voldoende ha 's zijn
opengesteld om de bestaande overeenkomsten voort te kunnen zetten. Inspreker verzoekt om een
duidelijke garantie dat er voldoende ha 'S beschikbaar blijven voor voortzetting van lopende
overeenkomsten. (L5)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Voorzetting van bestaande overeenkomsten is niet afhankelijk van de beschikbare quota. 'Wie het
eerst komt die het eerst maalt' geldt alleen voor nieuwe beschikkingaanvragen. Voortzetting van
bestaande overeenkomsten is niet afhankelijk van de beschikbare quota. Omdat wij veel waarde
hechten aan het voortzetten van bestaande overeenkomsten voor agrarisch natuurbeheer zijn in
het gehele plangebied hectares gereserveerd voor het voortzetten (binnen de SAN) van vôôr 1
januari 2000 gesloten overeenkomsten. Dit geldt voor percelen die buiten dein dit plan opgenomen
zoekgebieden voor agrarisch natuurbeheer vallen of die wel binnen een zoekgebied vallen maar
niet voldoen aan de doelstellingen zoals in dit plan voor een gebied is aangegeven.
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6. Inspraakreacties over de begrenzingen, doelstellingen en inzet van
de Subsidieregelingen Natuurbeheer en Agrarisch Natuurbeheer
6.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op bedenkingen en vragen over begrenzingen van
(zoek)gebieden en openstelling van pakketten in (zoek)gebieden. Naar aanleiding van de vragen
is opnieuw bekeken of realisatie van de doelen mogelijk is in andere gebieden of in een andere
vorm dan aangegeven op de kaarten in het ontwerp-gebiedsplan.
In het antwoord van Gedeputeerde Staten staat vermeld of de inspraakreactie heeft geleid tot
planaanpassing.
De gebiedsnummers die in de inspraakreacties en antwoorden worden genoemd komen uit het
ontwerp Gebiedsplan Natuur en Landschap lJsselvallei en Randmeerkust dat ter visie heeft
gelegen. In het definitieve gebiedsplan zijn veel van deze nummers gewijzigd.

6.2 Inspraakreactie over begrenzingen, doelstellingen en inzet van SN en SAN

Inspraakreactie
Inspreker vraagt of het mogelijk is om de begrenzing van een zoekgebied langs de lJsseldijk uit
te breiden. Inspreker wil in de toekomst mogelijk 5 ha natte stukken gras/and aankopen. Binnen
de subsidieregeling vallen zou een grote stimulans zijn. Inspreker vraagt of wij daar belangstelling
voor hebben. (Pl)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het binnendijkse gebied bij Gorssel valt niet in het Gebiedsplan IJsselvallei en Randmeerkust,
maar binnen het Gebiedsplan Achterhoek en Liemers, waarvoor het inspraaktraject reeds
afgesloten was.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat een gedeelte van zijn gronden in het oude begrenzingenplan waren
begrensd als reservaats gebied. In het gebiedsplan zijn deze gronden begrensd als agrarisch
natuurbeheer. Inspreker wil graag dat de gronden weer als reservaats gebied worden aangemerkt.
(P6)
Antwoord Gedeputeerde Staten
In de uiterwaarden ten hoogte van Leuvenheim zijn alsnog enkele gebieden met te ontwikkelen
nieuwe natuur toegevoegd. Het gaat met name om te ontwikkelen hardhoutooibos op de hogere
gronden en grasland en moeras nabij de strang.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat in gebiedsnummer 76 het meest noordelijke perceel landbouwgrond is
aangemerkt als 'omvorming'. Inspreker verzoekt dit recht te zetten en het perceel eventueel te
begrenzen als nieuwe natuur.
Inspreker verzoekt tevens om een klein bos/heideperceel in gebiedsnummer 79 te begrenzen als
zoekgebied landschapsbeheer, agrarisch natuurbeheer en kleinschalige natuurontwikkeling. (PlO)

Antwoord Gedeputeerde Staten
Gebiedsnummer 76 is volgens onze informatie in eigendom van de Vereniging
Natuurmonumenten.
De inzet van middelen voor landschapbeheer in gebiedsnummer 79 (bosje/rietland met
paardestaartzegge) achten wij zinvol. In het gebied worden pakketten uit de Subsidieregeling
Natuurbeheer opengesteld alsmede pakketten voor landschapsbeheer.

Inspraakreactie
In gebiedsnummer 318 is 6,5 ha opgenomen voor het ontwikkelen van bloemrijk gras/and (zuur).
Inspreker geeft aan in dit gebied voor 20 ha een overeenkomst te hebben afgesloten. Inspreker
stelt voor om het aantal hectares uit te breiden zodat voortzetting van de huidige overeenkomsten
mogelijk is. (L9)
Antwoord Gedeputeerde Staten
In het definitieve gebiedsplan is het aantal hectares voor het ontwikkelen van 'stapsteen amfibie'
en bloemrijk grasland (SAN) verhoogd. De bestaande overeenkomsten kunnen worden voortgezet.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat de begrenzing op zijn perceel afwijkt van de begrenzing uit het oude
begrenzingenplan. In het gebiedspian worden zijn percelen doorsneden door de begrenzing
(gebiedsnummer 158). Inspreker verzoekt om de oorspronkelijke begrenzing over te nemen in het
gebiedsplan. (P16)
Antwoord Gedeputeerde Staten
In het definitieve gebiedsplan is de begrenzing van het gebied aangepast conform voorstel van
inspreker.

Inspraakreactie
Inspreker bezit een stuk Zutphense uiterwaarden bij de nieuwe IJsselbrug. Inspreker mist in het
gebiedsplan mogelijkheden voor onderhoud van heggen en singels, die typerend zijn voor de
uiterwaarden. Ook mist inspreker bij de pakketsamenstelling van het stroomdalgrasland de
mogelijkheid om van maart tot juli te weiden. Dit is wenselijk om de combinatie beweiding en
weidevogelbeheer af te kunnen wisselen. Inspreker verzoekt dit pakket in gebiedsnummer 235
open te stellen of het natuurdoeltype droog gras/and aan dit gebiedsnummer toe te voegen. (P17)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het gebied heeft een weidevogeldoeistelling, en weidevogels geven de voorkeur aan open gebied
zonder hagen. Het definitieve plan biedt echter wel de mogelijkheid voor onderhoudssubsidie van
hagen en singels.
Het begrazingspakket 6 wordt in het definitieve plan opengesteld in een groot deel van de
uiterwaarden.

Inspraakreactie
Inspreker verzoekt om in gebiedsnummer 235 pakket 6 'bont weiland' open te stel/en. Ook verzoekt
inspreker om in dit gebied landschapspakket 57 'struweelhaag' open te stellen zodat bestaande
overeenkomsten kunnen worden voortgezet. Onduidelijk is of bestaande overeenkomsten worden
gehandhaafd na vaststelling van het gebiedsplan of dat er nieuwe contracten met LASER moeten
worden opgesteld. (P20)
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Antwoord Gedeputeerde Staten
In gebiedsnummer 235 zal het beheerspakket06 'bontweiland worden opengesteld, zoals in een
groot deel van de uiterwaarden. Ook landschapspakketten worden aan het gebied toegevoegd.
Wij hechten veel waarde aan het voortzetten van bestaande overeenkomsten.
Beheersovereenkomsten die in het verleden zijn gesloten op basis van een begrenzingenplan
blijven van kracht tot de einddatum van de overeenkomst. Verlengen op basis van de oude
regeling (RBON) is niet mogelijk, overstappen naar de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer
in de meeste gevallen wel. Uiteraard moet dan wel worden voldaan aan de eisen die bij de
pakketten uit de nieuwe regeling zijn aangegeven. Voorzetting van bestaande overeenkomsten is
niet afhankelijk van de beschikbare quota.

Inspraakreactie
Inspreker verzoekt om in de buurt van Hall de begrenzing nieuwe natuur aan te passen aan de
aanwezige plannen om hier een nieuw landgoed te stichten. (P18)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het voorstel van inspreker is in het gebiedsplan overgenomen.

Inspraakreactie
De uiterwaarden in Wapenveld zijn in het gebiedsplan buiten de begrenzing zijn gelaten. Inspreker
heeft in dit gebied 9 jaar geleden een beheersovereenkomst afgesloten en verzoekt het gebied te
begrenzen zodat voortzetting mogelijk is. (P23)
Antwoord Gedeputeerde Staten
In het defintieve gebiedplan wordt op 25% van het oppervlak van het betreffende gebied de
mogelijkheid geboden voor het afsluiten van pakketten uit de Subsidieregeling Agrarisch
Natuurbeheer, met name voor het continueren van huidige overeenkomsten met zwaar beheer.

Inspraakreactie
Inspreker verzoekt om een gedeelte van de Ravenswaard niet te begrenzen voor bosontwikkeling.
Het gebied is een van de weinige onvergraven uiterwaarden en de meest oostelijke geul fungeert
bij hoge waterstand als actieve nevenstroom van de rivier. Bosvorming zal de doorstroming van
het water ernstig belemmeren. (P13)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het voorstel van inspreker is in het definitieve gebiedsplan overgenomen. Bosuitbreiding is alleen
buiten de geul, grenzend aan bestaand bos en ter verbinding van bestaande boscomplexen
mogelijk.

Inspraakreacties
- Insprekers zijn het er niet mee eens dat de Ravenswaarden in Gorssel omgezet zijn van
beheersgebied naar reservaatsgebied. In 1988 kwam dit ook al ter sprake maar is door o.a. het
Ministerie Landbouw en Visserij toch omgezet in beheersgebied. (P24, P33, P38)
- Inspreker is van mening dat bosontwikkeling in de Ravenswaarden (gebiedsnummer 354) niet
wenselijk is. Het gebied is een zeer nat geuldal en rustgebied voor weidevogels.
In het gebiedsplan staat dat extensief graslandbeheer zonder bemesting wenselijk is. Inspreker is
van mening dat dit ook mogelijk is via SAN. (P28)
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- In bijlage 2 staan voor de Ravenswaarden geen kansen en bedreigingen vermeld. Insprekers
concluderen dat het dus goed gaat zoals het nu gaat. Insprekers zijn van mening dat extensief
graslandbeheer ook bereikt kan worden via SAN en het gebied dus niet aangewezen hoeft te
worden als nieuwe natuur. Bosontwikkeling is in dit gebied niet wenselijk. (P33, P38)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het voorstel van insprekers wordt grotendeels overgenomen. Bosontwikkeling in de
Ravenswaarden zal beperkt worden tot een smalle strook, grenzend aan bestaand bos en aan
hogere gronden. Op de overige gronden zijn pakketten uit de SAN opengesteld, als continuering
van het voormalig beheersgebied.

Inspraakreactie
Insprekers geven aan dat percelen van Staatsbosbeheerin de Ravenswaarden en in Cortenoever,
die verworven zijn na 1975, niet als nieuwe natuur op de kaart staan. Op deze manier wordt er
meer grond aangewezen dan de afgesproken 150.000 ha. (P33, P38, 02)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De begrenzing van de Ravenswaarden en Cortenoever is aangepast, zodanig dat terreinen
verworven na 1975 als nieuwe natuur op de kaart staan.

Inspraakreactie
Inspreker verzoekt om in gebiedsnummer 192, ten oosten van Bussloo, de pakketten 07 (bonte
weiderand), 13114 (weidevogelgrasland met rustperiode) en 56 (knip-en scheerheggen) open te
stellen. (P25)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Pakket 07 (bonte weiderand) is als pakket toegevoegd aan alle graslandtype uit de SAN en is dus
ook opengesteld in gebiedsnummer 192. Aan het gebied is een weidevogeldoelstelling
toegevoegd. Pakket 13114 en 56 zijn eveneens opengesteld.

Inspraakreactie
Inspreker wil graag meewerken aan het realiseren van de natuurdoelen van de provincie. Een
gedeelte van zijn percelen is echterniet begrensd. Inspreker verzoekt om de percelen te begrenzen
en in gebiedsnummer 329 weidevogelpakketten open te stellen. (P26)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het perceel is toegevoegd aan het aangrenzend gebied met weidevogeldoelstelling. Daarmee is
aan de wens van de inspreker tegemoet gekomen.

Inspraakreactie
Inspreker verzoekt om de gebieden 15, 402, 333, 22 die begrensd zijn als nieuwe natuureen stukje
verder van zijn boerderij af te situeren. Inspreker verwacht in die toekomst te maken te krijgen met
uitbreidingsbeperkingen, strengere milieu- en hinderwet eisen en ammoniakbeperkingen. (P27)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het verzoek van inspreker is niet overgenomen in het gebiedsplan.
Zie ook antwoord paragraaf 3.5 en het eerste antwoord paragraaf 3.6
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Inspraakreactie
Insprekers verzoeken om gebiedsnummer 274 iets uit te breiden en in dit gebied de SANpakketten 1 t/m 6 open te stellen. (P31, P32)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De grens van de verbindingszone is zodanig aangepast dat deze samenvalt met perceelsgrenzen
op de topografische kaart en daarmee ook beter aansluit op de wensen van de inspreker. De
grasland-beheerspakketten 1 t/m 6 van de SAN worden niet ingezet in verbindingszones van
model kamsalamander. Hier gaat het namelijk om het realiseren van voortplantings- en
verblijfsbiotopen voor amfibieën.

Inspraakreactie
Inspreker heeft in de uiterwaarden van Terwolde op een aantal percelen beheersovereenkomsten
lopen. In het gebiedsplan zijn alleen de SAN-pakketten 1, 2, 3 en 4 opengesteld. Deze pakketten
hebben te strenge voorwaarden om dit in te passen in de bedrijfsvoering. Inspreker verzoekt
pakketten open te stellen met minder strenge voorwaarden. (P34)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Lichtere perceelspakketten dan pakket 1 (ontwikkeling kruidenrijk grasland) zijn niet beschikbaar
in de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer. Wel worden aan alle graslandnatuurdoeltypen
pakketten voor randenbeheer toegevoegd. Daarnaast is in de uiterwaarden begrazingspakket 6
opengesteld. Dit biedt de inspreker nieuwe mogelijkheden om een beheer te voeren dat inpasbaar
is in de bedrijfsvoering.

Inspraakreactie
Inspreker wil graag ten noorden van Twello nieuwe natuur realiseren maar het perceel valt
gedeeltelijk buiten de begrenzing. Inspreker verzoekt de begrenzing nieuwe natuur aan te passen.
(P35)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Een deel van de percelen die hier grenzen aan de ecologische verbindingszone zijn toegevoegd
aan de verbindingszone.

Inspraakreactie
Inspreker verzoekt om de pakketten die zijn opengesteld in gebiedsnummer 113 ook open te
stellen in een gedeelte van gebiedsnummer 319. De Voorsterbeek en Klarenbeek krijgen overeen
lengte van 800-1000 m een plas-dras zone. Inspreker ziet in dit gebied mogelijkheden voor het
ontwikkelen van de pakketten die opengesteld zijn in gebiedsnummer 113. (P36)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Gebiedsnummer 113 betreft een randgebied van de ecologische verbindingszone. Vergroting van
dit gebied levert een verdunning van de subsidiemogelijkheden op. Het verzoek van inspreker is
daarom niet gehonoreerd.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat in de buurt van Steenderen (gebiedsnummer 328) het aantal hectares dat
is opengesteld (17,4) niet voldoende is om bestaande overeenkomsten voort te kunnen zetten. In
het gebiedsplan zijn nu alleen maaipakketten opengesteld. Inspreker geeft aan dat het wenselijk
is dat in dit gebied een extensief weidepakket wordt opengesteld. (P37)
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Antwoord Gedeputeerde Staten
In het definitieve gebiedsplan is gebiedsnummer 328 iets vergroot en zijn aan het gebied een
aantal hectares toegevoegd. Het gebied heeft een weidevogetdoelsteiling, waarvoor 100% dekking
niet nodig is. In het gebied is geen extensief beweidingspakket opengesteld. Voor weidevogels zijn
alleen pakketten met uitgestelde maaidatum geschikt.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat in gebiedsnummer 116 13,6 hectare is opengesteld voor agrarisch
natuurbeheer. In het oude begrenzingenplan was dit 15 hectare. Inspreker verzoekt om het
zoekgebied te vergroten en geeft aan het wenselijk te vinden dat in de gebiedsnummers 116 en
128 een pakket voor het ontwikkelen van kruidenrijk grasland wordt opengesteld. (P39)
Antwoord Gedeputeerde Staten
In het definitieve gebiedsplan is in gebiedsnummer 116 het aantal hectares waarvoor subsidie
aangevraagd kan worden uitgebreid. In gebiedsnummer 128 zijn alleen pakketten ten behoeve
van de verbindingszone opengesteld. Perceelspakketten hebben hier geen prioriteit.

Inspraakreactie
Inspreker verzoekt om op landgoed de Poll (gebiedsnummer 128) een pakket voor onderhoud van
knip- en scheerheggen open te stellen. (P39)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het pakket knip- en scheerheggen is toegevoegd. Het afsluiten van het pakket knip-en
scheerheggen op landgoed de Poll is hierdoor mogelijk gemaakt.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat het niet wenselijk is dat de zomerdijk en uiterwaarden tussen Elburg en
Noordeinde zijn begrensd als nieuwe natuur. Gevreesd wordt dat de landschappelijke en
cultuurhistorische waarden van de oude Zuiderzeedijken verdwijnen en dat de omliggende
agrariërs te maken zullen krijgen met schaduwwerking. Voorgesteld wordt om de begrenzing
nieuwe natuur weg te halen en in het gebied de mogelijkheid voor het afsluiten van
beheersovereenkomsten open te stellen. (01)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de voormalige Zuiderzeedijk worden door
ons onderschreven. Ons inziens is dit echter niet strijdig met de ontwikkeling van nieuwe natuur.
De pakketten uit de SN die zijn opengesteld hebben tot doel het ontwikkelen van de
natuurdoeltypen bloemrijk grasland, rietmoeras of stroomdalgrasland. De zone is een belangrijk
onderdeel van de natte verbinding tussen de Vechtplassen en Noord-Oost Overijssel. Het voorstel
om in dit gebied beheersovereenkomsten af te kunnen sluiten is niet overgenomen.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat het randen- en slootkantenbeheerin de polders ongewenst is. Het verlagen
en afgraven van de slootkanten vermindert de draagkracht waardoor het machinaal schoonmaken
van de sloten niet meer mogelijk is. (01)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Voor het gangbare randenbeheer met de pakketten uit de SAN zijn inrichtingsmaatregelen, zoals
het verlagen en afgraven van slootkanten, niet noodzakelijk.
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Inspraakreactie
Inspreker verzoekt om voor de poldergebieden Hattem, Oldebroek en Oosterwolde één kleur te
hanteren met een bijbehorend pakket. Inspreker stelt voor om overal nr. 280 met de daarbij
behorende donkergroene kleur open te stellen. (01)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Bij het begrenzen van de deelgebieden en het openstellen van pakketten is rekening gehouden
met de potenties van gebieden om de natuurdoelen te realiseren. Gebiedsnummer 280 heeft een
weidevogeldoelstelling. Niet alle gebieden in de polders zijn even geschikt voor weidevogels, onder
andere door verschillen in bebouwingsdichtheid en grondwaterpeil. In de polder Oldebroek zijn
betere mogelijkheden voor botanische ontwikkeling. Het verzoek van inspreker is niet
overgenomen in het gebiedsplan.

Inspraakreactie
Inspreker heeft bezwaar tegen de ligging van de ecologische verbindingszone langs de Heigraaf
en de Gelderse gracht. De evz langs de Heigraaf is niet wenselijk om cultuurhistorische redenen.
Deze watergang slingert al honderden jaren door het landschap en inspreker geeft aan dat dit zo
behouden moet blijven. De evz langs de Gelderse gracht is gezien de ruimte en waterstaatkundige
functie en situatie ondenkbaar en onmogelijk. (01)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De begrenzing van de ecologische verbindingszone Heigraaf heeft niet als eerste doel om de
waterloop anders in te richten maar om verspreid over de zone botanisch beheer mogelijk te
maken.
De ecologische verbindingzone langs de Gelderse gracht is de enige mogelijke verbinding met het
natuurgebied van Staatsbosbeheer in de polder Oosterwolde. Ook hier zijn er in de aangegeven
zone mogelijkheden om de verbindingsfunctie te verbeteren, eventueel ook zonder ingrepen aan
de hoofdwaterloop.
De begrenzing van beide verbindingszones is gehandhaafd.

Inspraakreactie
Inspreker is van mening dat de provincie maar een zeer beperkt aantal pakketten openstelt.
Wenselijk is dat in de uiterwaarden de SAN-pakketten 5 en 6 worden opengesteld en niet
sta pstenen amfibie waarvan het nog onduidelijk is of deze ooit worden opgenomen in Programma
Beheer. Door de zwaardere eisen zijn de SAN-pakketten moeilijker inpasbaar in de agrarische
bedrijfsvoering. Inspreker verwacht dat door de zware eisen beheersovereenkomsten niet
zul/en/kunnen worden voortgezet zodat de investeringen onder de RBON-regeling voor niets zijn
geweest (02)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het beheerspakket 06 (Bont weiland) is in alle uiterwaarden opengesteld, waar wij graslanddoelen
willen realiseren met inzet van de SAN. Lichtere pakketten, zoals pakket 5, hebben in het verleden
nauwelijks rendement opgeleverd en zijn om deze reden niet opengesteld.
Wat betreft de stapsteenpakketten: wij hebben het Ministerie van LNV verzocht de stapstenen toe
te voegen aan de Subsidieregeling Natuurbeheer. De procedure daartoe vergt helaas veel tijd. Tot
het zover is, stellen wij voor het realiseren van betreffende stapstenen een combinatie van een
aantal basis- en landschapspakketten open. Door het combineren van deze pakketten kan naar
mogelijkheden gezocht worden om het gewenste natuurdoel te realiseren. De Dienst Landelijk
Gebied zal de inrichtingsplannen, waarin wordt gewerkt met een combinatie van pakketten,
beoordelen op doelmatigheid.
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Inspraakreactie
Uit beleidskaart 1 en kaartblad 26F blijkt dat het noordelijk deel van het geplande Regionale
Bedrijven Terrein Lorentz-Oost binnen de donkergroene contouren valt. Inspreker verzoekt om het
gebiedsplan hierop aan te passen. (03)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Wat inspreker stelt is juist. De begrenzing van deelgebieden is in het definitieve gebiedsplan
aangepast.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat ten noorden van Apeldoorn een poel en beplanting zal worden aangelegd
ten behoeve van een evz model kamsalamander. Inspreker verzoekt de begrenzing aan te passen
zodat het betreffende perceel binnen de begrenzing van de evz valt. (04)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het verzoek van inspreker is overgenomen. De grens van ecologische verbindingszone is zodanig
aangepast dat deze bijna overal over de perceelsgrenzen loopt. Het betreffende perceel is binnen
de ecologische verbindingszone opgenomen.

Inspraakreactie
Langs het Apeldoorns kanaal is een smalle zone begrensd voor het realiseren van een
ecologische verbindingszone. Volgens inspreker zou de zone verbreed moeten worden met 50
meter omdat deze nu te smal is om iets te kunnen doen aan de doelstellingen van de evz. (04)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De begrenzing van de ecologische verbindingszone is aangepast aan de perceelsgrenzen, als
gevolg waarvan de breedte van de zone ook is toegenomen.

Inspraakreactie

Inspreker wil graag dat de delen van gebied de Zandhegge (gebiedsnummers 144, 145,146) die
niet in eigendom zijn van Het Geldersch Landschap, worden aangewezen als nieuwe natuur of
eventueel SAN-gebied met de toevoeging 'zoekgebied voor omvorming'. Zoals het gebied nu op
de kaart staat kan Het Geldersch Landschap niet verwerven en de huidige eigenaren niet meedoen
aan agrarisch natuurbeheer. (05)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De delen van de gebiedsnummers 144 en 146 die niet in bezit zijn van Het Geldersch Landschap,
zijn voorzover het geen bestaande natuur betreft, nu begrensd als zoekgebied voor nieuwe natuur.
Gebiedsnummer 145 is samengevoegd met 294. Hierdoor is het mogelijk om in dit gebied SANpakketten af te sluiten.

Inspraakreactie

Inspreker verzoekt om in gebiedsnummer 151 (Cannenburch) de mogelijkheid open te stellen voor
het ontwikkelen van het pakket bloemrijk gras/and. Ook stelt inspreker voor om het percentage te
verhogen naar meer dan 10%. (05)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het voorstel van inspreker is overgenomen in het gebiedsplan vanwege de ligging van het gebied
tussen twee takken van een ecologisch waardevolle beek.
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Inspraakreactie
Inspreker verzoekt om in het Vossenbroek (gebiedsnummers 346, 300, 299, 232, 231) de
mogelijkheid open te stellen om naast bos ook andere natuurdoeltypen te kunnen realiseren.
Wenselijk is om in gebiedsnummer 300 (een enk) mogelijkheden voor het ontwikkelen van een
akkerreservaat open te stellen.
In de gebiedsnummers 299 en 232 is het wenselijk om de mogelijkheid open houden om op
overgangen naar het Apeldoorns kanaal en overgangen naar bos, natte tot droge
schraalgraslanden te realiseren. (05)
Antwoord Gedeputeerde Staten
In het Vossenbroek ligt prioriteit bij de uitbreiding van de bijzondere bosgroeiplaats (een
zogenaamde A-locatie). Toch willen wij, met het oog op de variatie in het gebied in beperkte mate
tegemoet komen aan de wensen van inspreker. In gebied 300 is een areaal akker en grasland als
doel opgenomen. In gebieden 299 en 232 zijn beide 10% bloemrijk grasland (zuur) toegevoegd.

Inspraakreactie
Inspreker is van mening dat tussen Klooster Hulsbergen en de Hezenberg een groot
reservaats gebied is omgezet in landschapsbeheer en SAN. Dit wijkt af van het uitgangspunt om
de oude begrenzingen over te nemen. Inspreker verzoekt de oude reservaatsgebieden over te
nemen als nieuwe natuur.
Inspreker is het er wel mee eens dat de rest van gebiedsnummer 395, dat geen reservaats gebied
is, begrensd is als SANilandschapsbeheer gebied. (05)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De reservaatshectares van gebiedsnummer 395 zijn niet omgezet in SAN-hectares, maar
uitgesmeerd over een groter gebied ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe natuur. In
gebiedsnummer 395 zijn alleen pakketten uit de SN opengesteld.

Inspraakreactie
Tussen vlak 309 en 394 is een gebied wit gelaten. Inspreker verzoekt om hier mogelijkheden voor
SAN/landschapsbeheeropen te stellen omdat dit de enige mogelijkheid is om een verbindingszone
van de Veluwe naar de IJssel te realiseren. (05)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Een aantal hectares SAN en landschapsbeheer hebben wij aan dit gebied toegevoegd.

Inspraakreactie
Inspreker verzoekt om perceel 337 te begrenzen als omvorming en nieuwe natuur. Het perceel
vormt een essentieel onderdeel van de verbinding (verblijf voor dieren alvorens ze de weg
oversteken). (05)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het perceel is feitelijk al lange tijd bosgebied, ook al is de actuele bestemming daarmee niet in
overeenstemming. Het kan daarom niet als nieuwe natuur aangemerkt worden.
Inrichtingsmaatregelen om de verbindingsfunctie te verbeteren zijn wel wenselijk. De aanduiding
omvorming blijft gehandhaafd.
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Inspraakreactie
Inspreker geeft aan het gebied de Wîessenbergsekolk in te willen richten ten behoeve van de
knoflookpad. Inspreker verzoekt het gebied op te nemen als (zoekgebied) omvorming. (05)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Maatregelen ten behoeve van de knoflookpad passen in de doelstellingen van het plan. De
begrenzing is conform verzoek van inspreker aangepast.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat het gebied 'de Waarden', in het begrerizingenplan was aangewezen als
beheersgebied. Nu is het om onduidelijke redenen buiten alle ruime jasbegrenzingen gehouden.
(05)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De potenties van het gebied zijn gering: er zijn nauwelijks botanische ontwikkelingsmogelijkheden
en het is geen weidevogelgebied. Ook zijn er momenteel weinig of geen bestaande zware
overeenkomsten die continuering van het beheer zouden rechtvaardigen.

Inspraakreactie
Het gebied tussen de kanaalmonding Hattem/IJssel en de ruïne steenfabriek Altena is aangewezen
als uiterwaardiandschap. Inspreker vind het noodzakelijk dat in dit rijke weidevogelgebied de
pakketten 13 tim 21 open worden gesteld. (06)
Antwoord Gedeputeerde Staten
In dit gebied spelen plannen voor uitbreiding van de jachthaven. Bij realisering daarvan wordt het
gebied minder geschikt voor weidevogels en biedt een andere koers voor de ontwikkeling van
natuur betere perspectieven.

Inspraakreactie
Inspreker vraagt zich af waarom gebieden als de Hoenwaard (nr. 282) en bij het Wijhese veer
(nr. 392) niet zijn aangewezen als weidevogelgebied. De situatie in deze gebieden is voorheen wel
goed geweest en kan terug komen. Deze zelfde vraag geldt ook voor de gebieden 263, 289, 388,
314 en 279. Binnen deze gebieden komen belangrijke weidevogelconcentraties voor. (06)
Antwoord Gedeputeerde Staten
In de gebieden 282, 392 en 263 zijn in het plan wel weidevogelpakketten opengesteld, evenals
in het ontwerp-plan het geval was. De overige gebieden zijn volgens onze inventarisatiegegevens
minder belangrijk voor weidevogels.

Inspraakreactie
Inspreker heeft er bezwaar tegen dat delen van surf-camping Bad Hoophuizen zijn begrensd als
nieuw natuurgebied. In 2000 is toegegeven dat de aanwijzing als reservaatsgebied abusievelijk op
de tekeningen van het concept-raamplan Harderwijk-Elburg voorkwam. (07)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De gebiedsplanbegrenzingen zijn aangepast aan de vigerende bestemmingen.

Inspraakreactie
Inspreker ondrschrjft de ambitie van het ontwikkelen van een grote eenheid tussen Veessen en
Welsum in het kader van de ontwikkeling van het project Duurser- en Welsumerwaarden II.
Inspreker is van mening dat de ontwikkeling te veel gericht is op natuurontwikkeling van de
buitendijkse gebieden. Als voorbeeld wordt de ontwikkeling van de Welsumer waarden
aangehaald. Aan de Gelderse zijde ligt een complex van ruim 100 ha (beheerd door
natuurbeschermingsorganisaties), in het Overijsselse gedeelte zijn ook percelen begrensd.
Hierdoor kan een eenheid gecreëerd worden van meer dan 200 ha. In het gebiedsplan wordt
voorgesteld om in de toekomst aansluiting te zoeken bij het object Gulbroek. Met de huidige
begrenzing nieuwe natuur is dit niet mogelijk. Wanneer binnendijks gebied hierbij wordt betrokken
heeft ontwikkeling van de grote eenheid meer potentie (begrazing is dan mogelijk door de
aanwezigheid van hoogwater-vluchtplaatsen).
Ook geeft inspreker aan dat er mogelijk nieuwe kansen zijn ontstaan door de oprichting van een
grondbank in het (voormalig) MKZ-gebied om tot een versnelde realisatie te komen van de
aansluiting met het Gulbroek. (08)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De verbinding met het Guibroek staat in het plan, maar hiervoor wordt (slechts) evz-model
kamsalamander als doel genoemd. Wij achten dit toereikend, maar wij hebben wel het aantal
stapstenen in het definitieve plan verhoogd tot 2. In deze stapstenen is in een gering oppervlak bos
voorzien. De mogelijkheden voor een binnendijkse hoogwatervluchtplaats zijn enigszins verruimd.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat het voor de versterking van de amfibiepopulaties in het lJsseldal wenselijk
is dat er meer ruimte komt voor de ontwikkeling van sta pstenen. In het gebied tussen de IJssel
object Meintjes is potentie aanwezig voor het versterken van amfibiepopulaties (bv voor
kamsalamander en rugstreeppad). In dit gebied kan gebruik gemaakt worden van binnendijks
rivierkwel. (08)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Versterking van amfibieënpopulaties is een belangrijk doel van het plan. Tussen de IJssel en de
Mijntjes is in het definitieve plan een apart deelgebied onderscheiden met 1 stapsteen amfibie.

Inspraakreactie
Inspreker stelt voor om de begrenzing nieuwe natuur in de polder Oosterwolde uit te breiden. In
deze polder liggen goede potenties voor het ontwikkelen van weidevogelpopulaties met kritische
soorten. (08)

Antwoord Gedeputeerde Staten
In de polder Oosterwolde is gekozen voor inzet van SAN hectares. Wij verwachten dat hiermee
de versterking van de weidevogelpopulatie voldoende gestimuleerd kan worden.

Inspraakreactie
Zandwinplassen fungeren als slaapplaats voor overwinterende ganzen en zwanen. De situering
van de zandwinplassen t. o, v. reservaten (rustgebied) en landbouwgebied (foerageergebied) is een
unieke combinatie. Vandaar dat de lJsseluiterwaarden zijn aangewezen als vogelrichtlijn gebied
voor overwinterende ganzen en zwanen. Voor inspreker is het niet duidelijk waarom de
zandwinplassen in de Ravenswaarden, Vvîlpse klei en Werverwaarden niet zijn opgenomen als
nieuwe natuur. (08)

Antwoord Gedeputeerde Staten
Aankoop van de zandwingaten door Staatsbosbeheer is niet nodig voor de genoemde functie van
de zandwingaten. Ze waren eerder ook niet aangewezen als reservaatsgebied RNNO.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat uitbreiding aan de westzijde van het bosje van Heijendaal in Cortenoever
nodig is. In bijlage 10 is een uitbreiding van nog geen 7 ha voorzien (i.p. v. 10 ha vermeld in bijlage
2). Inspreker verzoekt om meer ha 's nieuwe natuur aan de westzijde van de A-locatie in te zetten.
(08)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Aan de west-en noordzijde is al een uitbreiding voorgesteld. Dit betekend al een verveelvoudiging
van het huidige oppervlak. Verder naar het westen is het langs de perceelsgrenzen niet mogelijk
een verdere uitbreiding met 3 ha te realiseren.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat op de kaartenbijlage maar een gedeelte van het eigendom van
natuurbeschermingsorganisaties is aangegeven als nieuwe natuur. Dit geeft een vertekend beeld
van al dan niet gerealiseerde natuur. Ook geeft inspreker aan dat uit de tabellen van bijlage 4 niet
afgeleid kan worden hoeveel hectares gerealiseerd zijn en welke taakstellingen gepland zijn. (08)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De als reservaats- of natuurontwikkelingsgebied verworven gronden na 1975 moeten in het
definitieve plan als nieuwe natuur op de kaart worden aangegeven waar dit in het ontwerp nog niet
het geval was.
Getalsmatige informatie ten behoeve van bijlage 4 is op dit moment onvoldoende beschikbaar.

Inspraakreactie
Inspreker is van mening dat niet alle aanwezige potenties voor het ontwikkelen van nieuwe natuur
en grote eenheden in de noordelijke IJsselvallei worden benut. Er is bijvoorbeeld geen aansluiting
bij het project lJsselzone van de gemeente Hattem) Voorgesteld wordt om in overleg met de
betrokken gemeenten een passende invulling te geven aan de toekomstige functies in het gebied.

(08)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Dit gebied is van groot belang voor weidevogels. Op basis van de beschikbare
weidevogelinventarisaties zijn als eerste prioriteit weidevogelpakketten ingezet.

Inspraakreactie
In een eerdere versie van het concept plan waren de uiterwaarden in Vrochten geheel opgenomen
als nieuwe natuur. In het huidige plan is het gebied aangewezen als zoekgebied kleinschalige
natuurontwikkeling. Voorgesteld wordt om het gebied op te nemen als nieuwe natuur. (het gedeelte
ten zuiden van het pont veer is in 1999 verworven en wordt beheerd door SBB.) (08)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het gedeelte ten zuiden van Pontveer is opgenomen als nieuwe natuur. Ten noorden van Pontveer
is SAN opengesteld ten behoeve van weidevogelbeheer.
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Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat het niet duidelijk is waarom in het zuiden van de uiterwaarden van
Gorssel/Eefde een klein gedeelte zoekgebied voor landschapsbeheer is terwijl de rest is
aangemerkt als nieuwe natuur. (08)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Dit betreft een onjuistheid. Een groter aaneengesloten deel komt in aanmerking voor
beschikkingen voor weidevogelbeheer.

Inspraakreactie
Inspre ker geeft aan een gedeelte van de Epser waarden in eigendom te hebben. Voorde realisatie
van de doelen is het wenselijk dat er meer nieuwe natuur wordt begrensd. (08)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De doelen in het plan sluiten voor dit gebied aan bij het voormalige begrenzingenplan RNNO.
Daarin was onderscheid gemaakt tussen reservaatsvorming in het noordelijk deel en
beheersovereenkomsten in het zuidelijk deel. Voor de realisering van de doelen is onzes inziens
een koerswijziging niet noodzakelijk.

Inspraakreactie
De inzet van landschapssubsidies wordt mede gericht op de huidige WCL-gebieden. Het WCLbeleid is ten einde en in de huidige plannen voor SGR2 krijgen de randgebieden van de Veluwe
geen status Nationaal of Provinciaal Landschap meer. Inspreker verzoek om deze delen van het
WCL-gebied aan te melden als Nationaal of Provinciaal Landschap. (010)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het gebiedsplan gaat niet over het aanmelden van gebieden als Nationaal of Provinciaal
landschap. De mogelijkheden voor landschapsbeheer worden in het definitieve plan verruimd.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat de relatienota gebieden in het Wisselse veen bij Ernst op de kaart wit' zijn
gelaten. Inspreker wil in dit gebied de beheersovereenkomsten graag verlengen. (012)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Dit gebied maakt onderdeel uit van het Gebiedsplan Natuur en Landschap Veluwe.

Inspraakreactie
Gebiedsnummer 220 is aangewezen als nieuwe natuur. Inspreker geeft aan dat de animo voor het
ontwikkelen van nieuwe natuur in dit gebied groter is dan het aantal beschikbare hectares.
Verzocht wordt om in dit gebied het aantal hectares te vergroten. (012)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het gebied is al vlakdekkend aangegeven als nieuwe natuur. Dit betekent dat voor alle
landbouwpercelen subsidiemogelijkheden zijn opengesteld.
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Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat op de kaartbladen 33G en 33H gebieden van
natuurbeschermingsorganisaties staan die niet zijn ingekleurd. Inspreker vermoedt dat deze
gebieden niet zijn meegenomen in het quotum nieuwe natuur en verzoekt de provincie dit te
controleren. (012)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Percelen die voor 1975 in bezitwaren van natuurbeschermingsorganisaties hoeven niet meegeteld
te worden als nieuwe natuur, maar terreinen die na die datum met subsidie zijn verworven wel. In
het ontwerp-plan stonden sommige percelen van natuu rbeschermingsorganisaties niet correct
aangegeven. In het definitieve plan is dit zo goed mogelijk aangepast.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat volgens de kaart van de Landinrichting BrummenNoorst aan de noordoostzijde van het Soerense Broek nieuwe natuur is gerealiseerd. Dit is groter dan in het
gebiedsplan is aangegeven. (010)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het gebiedplan is conform verzoek aangepast.

Inspraakreactie
Inspreker verzoekt de begrenzing en inzet van middelen voor een aantal gebieden ten noorden en
zuiden van Hall nog eens te bekijken.
- In de aanwezige filtreergaten (twee 'poelen) kwamen tot een paar jaar geleden nog
knoflookpadden voor. Dit gebied staat nu als bos op de kaart. Inspreker vraagt zich af of voor
de poelen niet meer subsidie verkregen kan worden.
- Inspreker vraagt zich af waarom een gedeelte van de Tondensche heide niet is aangegeven
als zoekgebied omvorming.
- Inspreker geeft aan dat ten zuiden van de Tondensche beek in het kader van de Landinrichting
wat gedaan moet worden ten behoeve van de knoflookpad. Inspreker verzoekt om dit gebied
aan te geven als nieuwe natuur.
- Inspreker geeft aan dat in een gebied nieuwe natuur een woning staat. Inspreker verzoekt dit
gedeelte niet op te nemen als nieuwe natuur. (010)

Antwoord Gedeputeerde Staten
De voorstellen van inspreker zijn overgenomen. Aan het gebied waarbinnen de filtreergaten liggen
is het doeltype ven' toegevoegd, ten behoeve van de poelen.

Inspraakreactie
Inspre ker verzoekt de begrenzing en inzet van middelen vooreen aantal gebieden rond Klarenbeek
nog eens te bekijken.
- Ten zuiden van Klarenbeek liggen gebieden die worden toebedeeld in de Landinrichting.
Inspreker verzoekt deze gebieden op te nemen als nieuwe natuur.
- Tussen de Oudehuizer straat en de Klarenbeek ligt een gebied dat als bos op de kaart staat.
Het betreft echter een oude poel, welke in het plan voor de knoflookpad opgeschoond moet
worden. Inspreker verzoekt dit gebied op te nemen als nieuwe natuur.
- Ten noorden van de spoorlijn ligt een gebied dat in de landinrichting wordt toebedeeld en wat
ook past in het plan voor de knoflookpad. Inspreker verzoekt dit gebied op te nemen als
nieuwe natuur. (010)
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Antwoord Gedeputeerde Staten
De twee gebieden die in de landinrichting worden toebedeeld zijn in het gebiedsplan opgenomen
als nieuwe natuur.
Het gebied waarbinnen de oude poel ligt, staat niet als bos maar als inrichting bestaande natuur
(voorheen omvorming) op de kaart.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat de lJsseluite!waarden tussen Dieren en Cortenoever nauwelijks zijn
begrensd als nieuwe natuur (beleid is gericht op bestaande natuurwaarden). Inspreker geeft aan
dat door dit beleid geen stimulans gegeven wordt aan natuurontwikkelingsprojecten waarbij
deifstoffenwinning gecombineerd kan worden met natuurontwikkeling. Inspreker verzoekt om met
name in de gebieden 194, 233, 234, 328, 329, 352, 353, 365 subsidiemogelijkheden open te stellen
om nieuwe natuur te realiseren. (013)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Op grond van andere inspraakreacties is er al een areaal nieuwe natuur toegevoegd. Een groot
deel van het traject is geomorfologisch waardevol en ontgronding is ongewenst. Kleiwinning en
verdergaande natuurontwikkeling zullen worden bezien in het kader van het project Ruimte voor
Rijntakken.

Inspraakreactie
Inspreker is van mening dat de beken en sprengen goed voorzien zijn van de nodige
subsidiëringsmogeljkheden. De Dorpsbeek van Epe zou volgens inspreker hier aan toegevoegd
kunnen worden. (014)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De Dorpsbeek van Epe is geen beek waaraan in het kader van waterbeleid de status 'Hoogste
Ecologisch Niveau' of 'Specifiek Ecologische Doelstelling' is toegekend.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat ten behoeve van de evz's langs de Hierdense beek en ter hoogte van
Doornspijk uitbreiding van de subsidiemogelijkheden noodzakelijk is om de doelen te kunnen
realiseren. (014)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Voor model das zijn in zijn algemeenheid relatief weinig subsidiemiddelen noodzakelijk. De evz
langs de Hierdense beek is in beeld als mogelijke robuuste verbinding. Indien gekozen wordt voor
realisatie van die robuuste verbinding, dan zullen in dat kader meer hectares worden voorzien van
subsidiemiddelen.

Inspraakreactie
Inspreker gaat er van uit dat subsidiemogelijkheden langs de Randmeerkust ter hoogte van het
zogenaamde ecolint niet strijdig zijn met het streven de gedoogde recreatieve onderkomens ter
plaatse op termijn te verwijderen. (014)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De veronderstelling van de inspreker is juist. Er is geen relatie tussen beide.
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Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat de grens van het plangebied (kaartblad 21C en 21D) buiten de
provinciegrens in het Drontermeer valt. (015)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Formeel ligt de plangrens op de provinciegrens.

Inspraakreactie
Voor de Killenbeek, Nodbeek, Vreebeek, Bijsselse beek, Pan geler beek, Horster beek, Ga geler
beek, Bulsinkbeek is het natuurdoeltype 'open veenontginningslandschap 'geformuleerd. Inspreker
geeft aan dat de pakketten die hieraan gekoppeld zijn er voor zorgen dat de openheid verdwijnt
(houtwallen, singels). Inspreker verzoekt om in en rondom de beken meer pakketten voor poelen
op te nemen (dit sluit aan bij het streefbeeld in hef beheers- en onderhoudsplan).
In het kader van Iƒ VR wordt voor deze gebieden (bijvoorbeeld gebiedsnummer 423) gedacht aan
natte graslanden (veenmoeras). Inspreker verzoekt om in de pakketten meer aan te sturen op natte
natuurdoeltypen waarbij inundatie voorkomt (bijvoorbeeld beheerspakket 17). (015)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het bovenstroomse deel van de beken ligt in het 'open veenontginningslandschap' maar het
benedenstroomse deel ligt in het 'polderlandschap'. Dit laatste is open van karakter. Natte
natuurdoelen behoren tot de prioriteiten die in het plan worden nagestreefd.

Inspraakreactie
Inspreker wijst er op dat de gebieden 421 en 14 grotendeels in gebruik zijn als camping. (015)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De begrenzing is aangepast.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat de evz De Grift doorgetrokken moet worden tot de sprengen in Ugchelen.
(015)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De begrenzing is aangepast.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat voor de Oosterhuizerspreng momenteel een Beheers- en onderhoudsplan
(BOP) wordt opgesteld. Hiervoor is een uitgangspuntennotitie opgesteld. In het BOP en de
uitgangspuntennotitie is geanticipeerd op de robuuste verbindingszone en gaat het streefbeeld voor
dit gebied uit van een zeer nat gebied (veenmoeras). Voor beheer en onderhoud gaat de voorkeur
uit naar een natuurbeheerder. Inspreker verzoekt om het gebied op te nemen als nieuwe natuur
en een natuurdoeltype aan te wijzen dat past bij het streefbeeld (moeras, beekbos, bloemrijk
gras/and). (015)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het gebiedpian gaat uit van het vastgestelde beleid en anticipeert nog niet op de robuuste
verbindingszones.
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Inspraakreactie
Het Apeldoorns kanaal heeft het natuurdoeltype 'natte-heide broekontginningslandschap
gekregen. Inspreker is van mening dat deze omschrijving niet van toepassing lijkt op het
Apeldoorns kanaal. (015)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De zone waarin het kanaal ligt doorsnijdt verschillende landschapstypen waarvan het 'natte-heidebroekontginningslandschap' het grootste oppervlak inneemt. Het kanaal zelf en zijn directe
omgeving zijn voor dat landschapstype inderdaad geen kenmerkende elementen. De aanduiding
biedt echter mogelijkheden voor landschapsbeheer in het resterende deel van de zone.

Inspraakreactie
Inspreker verzoekt om voor het hele traject van de Soerense beek stapsteenpakket winde op te
nemen. Met name ook bij de Gelderse toren waar nog enkele barrières aanwezig zijn. Inspreker
geeft aan dat dit ook niet is opgenomen in de 'Groene connecties' die het waterschap als
uitgangspunt hanteert. (015)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het verzoek van inspreker is overgenomen in het gebiedsplan.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat de hoofdloop van de Rhienderense beek nabij de spoorlijn BrummenZutphen niet in noordelijke richting langs de spoorlijn loopt, maar de spoorlijn passeert en verder
gaat in oostelijke richting. (015)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De Rhienderense beek heeft in het waterbeleid geen status 'Specifiek Ecologische Doelstelling'
gekregen en het evz-stukje langs de spoorlijn is daarmee ook vervallen.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat de Voorstondense beek niet in noordelijke richting lang de spoorlijn loopt,
maar onder de spoorlijn door stroomt en vervolgens in noordelijke richting afbuigt. De beek stroomt
verder naar de Oude IJsselarm en Hoendemester beek. (015)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het traject is in het definitieve gebiedsplan aangepast. Ook de evz model winde volgt het door
inspreker genoemde traject.

Inspraakreactie
Inspreker verzoekt om de evz over de Eerbeekse beek duidelijker op kaart te zetten en de evz ook
in het stedelijk gebied op te nemen. (015)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het verzoek is in het gebiedsplan overgenomen.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat een gedeelte van het bedrijventerrein Lorentz-Oost (Hardeiwijk), volgens
beleidskaart 1 en kaartblad 26F, binnen de EHS valt. Inspreker vraagt zich af of dit niet voorkomen
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had kunnen worden wanneer GS samen met de gemeente de plankaarten voortijdig hierop hadden
aangepast. Inspreker vreest dat realisatie van het bednjventerrein vertraging oploopt of niet meer
doorgaat. (016)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De grenzen van de deelgebieden zijn aangepast aan het geplande bedrijventerrein.

Inspraakreactie
In het Pollense Veen hebben twee particulieren en Het Geldersch Landschap het plan opgevat
samen een stuk natuur te realiseren. Het inrichtingsplan is gemaakt maar natuurdoeltype en
bijbehorende quota uit het gebiedsplan komen niet helemaal overeen. Inspreker verzoekt dit in het
gebiedsplan aan te passen conform meegestuurde inrichtingplan. (018)

Antwoord Gedeputeerde Staten
Het gebiedsplan is aangepast conform verzoek van inspreker.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat de landbouwgronden van landgoed Boshoven (Heerde) gedeeltelijk
begrensd zijn als nieuwe natuur. Inspreker verzoekt om de overige landbouwgronden behorend
bij het landgoed ook te begrenzen als nieuwe natuur om de mogelijkheid open te houden om na
beëindiging van agrarische activiteiten nieuwe natuur te ontwikkelen. (LI)

Antwoord Gedeputeerde Staten
Alleen de percelen die worden omsloten door bos, en bovenstrooms liggen van de Heerder beken,

zijn begrensd als nieuwe natuur. De overige percelen hebben onvoldoende prioriteit voor
natuurontwikkeling.

Inspraakreactie
Inspreker merkt op dat gebiedsnummer 196 grotendeels overeenkomt met de loop van de
Klarenbeek. Het meest oostelijke deel wijkt echter af van de loop van deze beek. Inspreker
vermoedt dat het gaat om een vergissing. (L3)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Dit is correct. De begrenzing is aangepast.

Inspraakreactie
Op het landgoed Ekeby (Klarenbeek) komen diverse inpandige landbouwpercelen voor (percelen
die door bos of lanen zijn omzoomd). Bosontwikkeling op deze plaatsen acht inspreker niet
wenselijk. Inspreker verzoekt om al deze percelen onder gebiedsnummer 320 te laten vallen (i.p. v.
321) waardoor er voor deze percelen mogelijkheden zijn om deze open te houden. Tevens
verzoekt inspreker om in deze gebieden SN-pakket 18 open te stellen. Binnen sommige percelen
is er sprake van een behoorlijk hoogte verschil. Aan de ene kant zal pakket 17 tot ontwikkeling
kunnen komen en aan de andere kant pakket 18. (L3)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het voorstel van inspreker is overgenomen in het gebiedsplan.
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Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat een gedeelte van gebiedsnummer 113 anders ligt dan op de
gebiedspiankaart is aangegeven. Inspreker is van mening dat halfnatuurlijk grasland/bloemrjk nat
gras/and met een brede singel eiken/essen (pakket 4, 17,9) hier beter zou passen. (L3)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het voorstel van inspreker is overgenomen in het gebiedsplan.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat op een gedeelte van landgoed Ekeby (gebiedsnummer 114) de pakketten
17 en 4 zijn opengesteld. Door liet grote hoogteverschil zal het moeilijk zijn om op de hogere delen
deze pakketten te realiseren.
Ook geeft inspreker aan dat het wenselijk is om aan de oost-, noord- en westzijde van het perceel
een singel aan te leggen om verstoring van het gebied tegen te gaan. Daarnaast is herstel van een
stuk nat-dras wenselijk. Inspreker verzoekt om de aanleg van een houtsingel mogelijk te maken
en om de pakketten 9, 26, 27, 28, 29 en 30 open te stellen. (L3)
Antwoord Gedeputeerde Staten

Pakket voor droger graslandtype is toegevoegd. Landschapspakketten zijn opengesteld.

Inspraakreactie
In de ruilverkaveling Brummen- Voorst is een brede strook aan de zuidzijde van gebiedsnummer
114 onttrokken aan het oorspronkelijke reservaat en aan een landbouwbedrijf toegewezen.
Inspreker verzoekt om deze nieuwe situatie op de gebiedspiankaart over te nemen. (L3)
Antwoord Gedeputeerde Staten

Het gebiedsplan is aangepast conform verzoek van inspreker.

Inspraakreactie
Gebiedsnummer 113 grenst vooreen groot gedeelte aan het landgoed Ekeby. In dit gebied is SAN
opengesteld. Inspreker vraagt zich af of dit SAN-doel belet om hier bos aan te leggen. Indien
omvorming naar bos niet mogelijk is verzoekt inspreker dit aan te passen zodat bij uitbreiding van
liet landgoed omvorming naar bos mogelijk is. (L3)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Gebiedsnummer 113 is een zoekgebied voor agrarisch natuurbeheer. Voor het resterend areaal
gelden geen nieuwe beperkingen.

Inspraakreactie
Inspreker verzoekt om een gedeelte van deelgebied 189, dat behoort tot Landgoed De Bronckhorst
B. V. en begrensd is als nieuwe natuur, toe te voegen aan zoekgebied 48. Op basis van een reactie
van de inspreker is bij vaststelling van liet oude begrenzingenplan de reservaatsbegrenzing
verandert in een zoekgebied-begrenzing. In het begrenzingenplan is aangegeven dat de
natuurontwikkelingssfrook langs de beek ook na eventuele inrichting in eigendom van het landgoed
blijft.
Tevens verzoekt inspreker om binnen zoekgebied 48 een aantal hectares open te stellen voor
bloemrijk gras/and (zuur) (SAN-pakketten 1, 2, 3 en 4) en binnen zoekgebied 188 een aantal
hectares open te stellen voor het ontwikkelen van kruidenrand of zoom (SAN-pakketten 7, 8, 9 en
30).(L4)
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Antwoord Gedeputeerde Staten
Realisering van nieuwe natuur in deelgebied 189 kan ook door de huidige eigenaar. De in
zoekgebied 48 gewenste pakketten kunnen gerealiseerd worden in het deel van deelgebied 189
dat binnen de grenzen van het landgoed ligt. In gebiedsnummer 188 geldt naast de
landschapsdoelstelling ook het doel 'rand evz.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat de ligging van een aantal percelen als gevolg van de ruilverkaveling is
gewijzigd. Inspreker verzoekt om de begrenzing van gebiedsnummer 48 aan te passen aan de
huidige eigendomssituatie. (L4)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De grens van gebiedsnummer 48 is niet bedoeld als een eigendomsgrens, maar als gebied
waarbinnen een stapsteen amfibie gerealiseerd kan worden.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan op Landgoed De Poll (gebiedsnummers 192 en 330) op ongeveer 88 hectare
een beheersovereenkomst graslandbeheer te hebben. In het gebiedsplan zijn er niet voldoende
hectares beschikbaar om dit beheer voort te kunnen zetten. Inspreker verzoekt om dit aan te
passen zodat voortzetting mogelijk is. (L5)
Antwoord Gedeputeerde Staten
In het definitieve plan zijn op 40% van gebied 192 SAN-hectares opengesteld. Dit is toereikend
voor de percelen met een zwaar beheerspakket.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat in gebiedsnummer 192 onvoldoende hectares zijn opengesteld om de
bestaande beschikking (pakket 62: Poel) voort te kunnen zetten.
Tevens verzoekt inspreker om in gebied 192 subsidiemogelijkheden op meer dat 30% van de
oppervlakte open te stellen. (L5)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het pakket voor poelen is in voldoende mate opengesteld.
In gebiedsnummer 192 zijn in het definitieve plan op 40% van de oppervlakke
subsidiemogelijkheden opengesteld.

Inspraakreactie
Inspreker verzoekt om op Landgoed De Poll (gebiednummers 127, 128 en 192) pakket 56 knip-en
scheerheggen en een pakket voor randenbeheer open te stellen. (Pil)
Antwoord Gedeputeerde Staten
In deze gebieden zal het pakket worden opengesteld.

Inspraakreactie
lnspre ker heeft op landgoed Beekzicht veel geïnvesteerd in natuurontwikkeling. Inspreker verzoekt
om het gebiedsplan hier zoveel mogelijk op aan te laten sluiten door bijvoorbeeld openstellen van
stapstenen die gericht zijn op das of ijsvogel. (L6)

Antwoord Gedeputeerde Staten
Voor das en ijsvogel is geen nieuwe natuurontwikkeling nodig; slechts adequaat beheer. Het
gebiedsplan biedt mogelijkheid voor ontwikkelen van 1 stapsteen amfibie.

Inspraakreactie
Inspreker vraagt aandacht voorde zuidzijde en omgeving van gebiedsnummer 121. In verband met
de ruilverkaveling in dit gebied kan deze oude slenkistroomdal met bijzondere vegetatie misschien
beschermd, hersteld of uitgebreid worden. (L6)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Hiervoor zijn in het gebiedsplan al hectares opengesteld.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat een gedeelte van de gronden in de IJsseluiterwaarden, behorend bij
boerderij 't Kromhout (Landgoed Windesheim, Wapenveld), niet zijn begrensd. Inspreker verzoekt
dit gebied aan te laten sluiten bij de gebiedsnummers 426 en 213. (L7)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het verzoek van inspreker is in het gebiedsplan overgenomen.

Inspraakreactie
Inspreker verzoekt om landschapspakket 55 (boerengeriefhoutbosje) aan gebiedsnummer 341
(Huishorst) toe te voegen om dit soort elementen te behouden. (GI)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het voorstel van inspreker is in het gebiedsplan overgenomen.

Inspraakreactie
Inspreker is van mening dat het gebiedsplan op een aantal punten onvoldoende ruimte geeft om
het Masterplan Zutphense Waarden succesvol tot uitvoering te brengen.
- Inspreker geeft aan dat het onduidelijk is waarom gebiedsnummer 369 twee maal in tabel 10
is opgenomen. Volgens het Masterp/an is het voldoende om hier SAN-pakketten 01 en 06 en
10 hectare nieuwe natuur (aanleg beek en bos) open te stellen.
- Inspreker verzoekt om in de Marswaard beheerspakket 06 en de landschapspakketten 57 en
58 open te stellen.
- Inspreker verzoekt om in de Marshaven pakket 06 ook open te stellen.
- Inspreker verzoekt om in de uiterwaard langs de Zuidwijken (gebiedsnummer 237) de
pakketten 06 en 57 open te stellen.
- In de Stokebrandsweerd zijn twee geulen geprojecteerd. Deze zijn ook voor Rijkswaterstaat
een essentieel onderdeel van het Masterplan. DLG zal deze grond verwerven en door/everen
aan Staatsbosbeheer. Inspreker verzoekt om aanleg mogelijk te maken door 10 ha nieuwe
natuur toe te kennen aan dit deelgebied. De Stokebrandsweerd blijft particulier bezit. Hier is
SAN op zijn plaats. Inspreker verzoekt om de pakketten uit te breiden met de pakketten 06 en
09 en de landschapspakketten 57 en 64. (G2)
Antwoord Gedeputeerde Staten
In het definitieve gebiedsplan is de dubbele vermelding van gebiedsnummer 369 gecorrigeerd. de
pakketvoorstellen en uitbreiding zijn in het gebiedsplan niet overgenomen omdat het een grote
eenheid betreft.
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Inspraakreactie
Inspreker verzoekt om in het gebied 'De Zwaluwenburg' (ten zuid-oosten van Oostendorp), SANpakketten open te stellen. Naast randenbeheer en akkerpakketten zou het wenselijk zijn om het
ontwikkelen van kruidenrijke zomen, kruidenrijk graslanden en bonte hooiweiden mogelijk te
maken. (P29, 05)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De prioriteiten voor inzet van SAN hectares liggen bij natte natuur in kwelgebieden, uiterwaarden
en weidevogelgebieden. Inzet van de SAN in de Zwaluwenburg zal wel tot een verhoging van de
natuurwaarden ter plekke leiden, maar zal ook ten koste gaan van de inzet van subsidie in
gebieden met grotere potenties Het verzoek is daarom niet gehonoreerd.
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7. Opmerkingen tekst en kaarten
7.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zijn verzoeken om aanpassing van tekst en kaarten verwerkt. De verzoeken om
kaartaanpassingen hebben met name betrekking op kaartenbijlage 1 tot en met 14. Vragen die
betrekking hebben op de begrenzing van gebieden zijn opgenomen in hoofdstuk 6.
Wanneer een inspraakreactie heeft geleid tot aanpassing van het gebiedsplan, is dit vermeld bij het
antwoord van Gedeputeerde Staten.

7.2 Tekstuele opmerkingen
Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat in tabel 10 bij de gebiednummers 121, 192 en 331 tweemaal het
natuurdoeltype 'ingepolderde uiterwaard' staat vermeld en dat er verschillende pakketten achter
staan. Inspreker wil graag weten welke pakketten van toepassing zijn. (L5)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Deze fout is in de definitieve versie hersteld. Het pakket rietzoom en klein rietperceel (pakket 63)
is opengesteld.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat in tabel 10 bij gebiedsnummer 347 het aantal hectares waarvoor subsidie
is opengesteld ontbreekt. (G4)
Antwoord Gedeputeerde Staten
In gebiedsnummer 347 (es-kampenlandschap) zijn alleen landschapspakketten opengesteld. In
de definitieve versie van het gebiedsplan zijn voor landschapspakketten geen hectares meer
opgenomen.

Inspraakreactie
Inspreker waarschuwt voor de mogelijke planologische schaduwwerking. Inspreker doet een
suggestie om de tekst van paragraaf 1.7 uit te breiden met: 'voorts hebben de kaarten die deel
uitmaken van het gebiedsplan geen planologische doorwerking of schaduwwerking. Planologisch
bepalend zijn het streekplan en de bestemmingsplannen. Voor bijvoorbeeld Ruimte-voorRuimtesituaties/Nieuwe landgoederen vormen de kaarten geen beletsel en zijn de initiatieven
afhankelijk van het voldoen aan het specifieke ruimtelijke beleid en criteria.' (G7)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Het gebiedsplan bevat verschillende soorten kaarten, zoals beleidskaarten, signaleringskaarten
en uitvoeringskaarten. De status van deze kaarten wordt naar onze mening voldoende in de
plantekst toegelicht.

7.3 opmerkingen betreffende de kaarten
Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat het voor de toegankelijkheid van de kaarten wenselijk is dat de
plaatsnamen dik gedrukt worden. (06)

Antwoord Gedeputeerde Staten
Op de kaarten van het definitieve gebiedsplan is de topografische ondergrond uitgebreid met de
bebouwing. Dit verbetert de leesbaarheid van de kaarten aanzienlijk.
Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat op beleidskaart 2 de evz winde langs de Grift niet door de kern van
Apeldoorn getrokken is tot in de Ugchelse beken. (015)
Antwoord Gedeputeerde Staten
In het definitieve gebiedsplan is dit hersteld.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat op beleidskaart 2 het gebied ten zuiden van Hattem over een breedte van
,5 km als evz wordt aangegeven. De zone zou ten hoogste 500 m breed moeten zijn wanneer,
zoals aangegeven, de das de maatgevende soort is. (G4)
Antwoord Gedeputeerde Staten
Beleidskaart 2 geeft een beeld van de ligging van de ecologische verbindingszones. Uit deze kaart
is niet de exacte begrenzing op te maken. De begrenzingen van de verbindingszones zijn af te
leiden uit de losse kaartenbijlage achter in het gebiedsplan. Bij de begrenzing van
verbindingszones is gewerkt met zoekgebieden en concreet begrensde gebieden. Binnen
zoekgebieden is maar voor een gedeelte van het totale oppervlakte subsidie beschikbaar. In
concreet begrensde gebieden is voor de volledige oppervlakte subsidie beschikbaar. Doordat
gewerkt wordt met zoekgebieden zal niet de gehele zone worden ingericht als evz maar zullen
verspreid over het zoekgebied elementen worden aangelegd ten behoeven van het functioneren
van de evz.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat op beleidskaart 5 het als A-locatie begrensde bos op landgoed De Poll
kleiner is dan op deze kaart is aangegeven. Inspreker verzoekt dit aan te passen. (L5)
Antwoord Gedeputeerde Staten
In het definitieve gebiedsplan is beleidskaart 5 conform verzoek aangepast.

Inspraakreactie
Inspreker geeft aan dat na onderzoek ('De das rond Eerbeek) blijkt dat het oude tracé van evz 22
niet geschikt is om een robuuste verbindingszone voor de das aan te leggen. Het lijkt beter om de
robuuste verbinding te koppelen aan de verbindingszone ten noorden van Eerbeek. Inspreker
verzoekt deze wijziging in het beleid en op kaart 13 door te voeren. (G6)
Antwoord Gedeputeerde Staten
De evz bij Eerbeek is aangepast. De verbindingszone is niet aangegeven als robuuste ecologische
verbindingszone maar als ecologische verbindingszone model das.
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Bijlage 1: Lijst met insprekers
Op onderstaande lijst staan alle insprekers vermeld die een schriftelijke inspraakreactie hebben
gestuurd op het ontwerp Gebiedsplan Natuur en Landschap lJsselvallei en Randmeerkust.
De lijst is onderverdeeld in vier categorieën: Gemeenten, Ojganisaties, Particulieren en
Landgoederen. Iedere inspreker is onderverdeeld in één van de vier categorieën en heeft binnen
die categorie een nummer gekregen (in willekeurige volgorde). De eerste letter van de categorie
en het nummer vormen samen de unieke code voor de inspreker. Achter de naam van de
inspreker is een lijst opgenomen met paginanummers waarde vragen van de inspreker zijn terug
te vinden. Op de aangegeven pagina kunnen meerdere vragen van de inspreker voorkomen. In
ieder hoofdstuk staat bij de inspraakreactie de code van de inspreker die deze reactie heeft
ingebracht.
Gemeenten:
Paginanummers

Code

Naam inspreker

Gl

Gemeente Nunspeet

15,50

Gemeente Zutphen

50

Gemeente Harderwijk

51

G3

56

G4

i Gemeente Hattem

G5

Gemeente Voorst

17,19,21,51

G6

Gemeente Brummen

52

G7

Gemeente Apeldoorn

27, 52, 53, 56

Organisaties:
Code

Paginanummers

Naam inspreker

1 12, 35, 36

01

GLTO afd. Oldebroek

02

GLTO afd. Steenderen

25, 33, 36

03

Kamer van Koophandel Veluwe en
Twente

4, 5, 37

04

Stichting Landschapsbeheer
Gelderland

L

1

37

5

Het Geldersch Landschap

9, 10, 37, 38, 39, 55

6

Stichting Vrienden van het Boerenland

12, 13, 39, 56

07

Surf-camping Bad Hoophuizen

39

08

Staatsbosbeheer regio Gelderland

9, 23, 40, 41, 42

09

Gelders Particulier Grondbezit

6, 13, 14, 17, 26

010

Vereniging Natuurmonumenten

6, 9, 10, 27, 42, 43

011

Verenigingen Eigenaren Oude Land

7,8
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012

GLTO Belangenbehartiging
42,43

013

Deigromij bv

11,44

014

Gelderse Milieufederatie

11, 17, 24,44

015

Waterschap Veluwe

5, 28, 29, 45, 46

016

VNO-NCW Midden

4, 18, 20, 24, 47

017

Stichting Natuur-& Milieuplatform
Brummen

11, 18,28

018

Dienst Landelijk Gebied

47

019

RGV Holding BV.

53

020

W.B.E. IJsselvallei

18

Particulieren:
Code

Paginanummers

Naam inspreker

Pl

E.M. Prent

30

P2

J.G.W.H. van Sytzama

20

P3

T. Achterkamp

24

P4

D.S. Schoonman

13, 16

P5

H.A. Gerritsen

22,29

H.G. Brummelman

30

P7

G. Pannekoek

54

P8

A. v/d Worp

54

P9

54

i Mts. Mekelenkamo/ MekelenkamoBeumer

PlO

S.A. Gemmink

30

Pil

S.Albers

7,1549

P12

A. van Egteren
J. van Olst Wajer

8

P13

A.J. Beintema/R.J. BeintemaHietbrink

32

P14

T.W. van de Bunte

7,8

P15

M. Schoonman en W. Nuesink

54

P16

G.J. Wijngaards

31

59

-

P17

H.O. Wijers

31

P18

G.H.W. Nijenhuis

32

P19

A. Mooiweer

7, 8

P20

M.E. van Ditzhuyzen

31

P21

J.M. KlnTeeselink

54

P22

VOF Deetman Doornspijk

20

P23

32

1 E.J. Luchtenbelt

P24

G.J. Stegink

32

P25

H. Lammers

33

P26

B.A.M. Lamers - Hermsen

33

P27

G. van den Brink

P28
P29

1 21,33

J M.H. Klein Nulend

32

1 H.B.M Lankhorst / T.W.J. Lankhorst
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P30

H.J. van den Brink

21

P31

A.J. Karman

34

P32

H.J.Karman

34

P33ts. Menkveld - Wijnbergen
1

L. van Weeghel

P34

1

9, 25, 32, 33
34

A.J. Harmsen

34

J.H.M. van Geleuken / J.N. Muyden

34

P37

A.J. Breukink

34

P38

G.H.00stenenk

9,21,32,33

P39

T.H.J. Kruitbosch

35

P35
P36

Landgoederen:
Code

Naam inspreker

-

Paginanummers

L1

Arcadis Ruimtelijke Ontwikkeling bv
namens Landgoed Boshoven

47

L2

H.P. Olthuis

19

L3

Ekeby bv Landgoedbeheer

11,47

L4

Rentmeesterskantoor Witte b.v.
namens Beleggingsmaatschappij De
Bockhorst B.V.

48,49

provincie
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