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Bennekom, 28-06-2013 
 
 
Geacht College, 
 
 
De Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) heeft kennis genomen van de Omgevingsvisie sug 
Ontwerp (vastgesteld door GS dd.14 mei 2013) en het PlanMER Omgevingsvisie Gelderland, 
Provincie Gelderland maart 2013. 
 
De SME wil de volgende punten onder uw aandacht brengen: 
 
Natuurbescherming en maatschappelijk draagvlak. 
De bescherming van de natuurgebieden ziet de SME in een bredere context dan die, welke blijkt 
uit tekst van de Omgevingsvisie Gelderland. 
Om de biodiversiteit nu en voor toekomstige generaties Gelderlanders veilig te stellen, beschermt 
de provincie het Gelders Natuurnetwerk. Uiteraard is dit een goed voornemen, maar zonder 
voldoende maatschappelijk draagvlak zal van het voornemen weinig terecht komen. 
Bovendien, zorg om behoud van biodiversiteit vereist meer dan alleen bescherming van het 
Gelders Natuurnetwerk, er kan en er moet ook zorg zijn voor natuur buiten de aangewezen 
natuurgebieden. Daarom stelt de SME voor dat de provincie in samenspraak met gemeenten een 
plan ontwikkelt voor:  

- natuureducatie voor jongeren, met aandacht voor de betekenis van biodiversiteit voor ons 
voortbestaan.  

- voorlichtingscentra waar burgers informatie krijgen over het belang en de schoonheid van 
“natuurvriendelijke” tuinen om zo in de eigen omgeving bij te dragen aan de biodiversiteit.  

- “tijdelijke natuur”, het gebruik van braakliggende (bedrijfs)terreinen voor natuurontwikkeling. 
 

Waardevolle landschappen, recreatie en stiltegebieden 
Gelderland heeft een aantal bijzondere landschappen met unieke visuele-, aardkundige-, 
cultuurhistorische- en natuurwaarden. Er zijn dan ook veel redenen om die landschappen te 
beschermen. Deze landschappen zijn voor een breed publiek belangrijk wegens de educatieve 
aspecten maar bovenal bieden die landschappen mogelijkheden voor allerlei recreatieve 
activiteiten waarbij men de alledaagse drukte kan vergeten in een rustige en stille omgeving. Het 
zijn vooral de “stilte gebieden” die deze mogelijkheden bieden. In een overvol en druk land is 
stilte een schaars goed. De waardering die burgers voor de stiltegebieden hebben, kan 
nauwelijks overschat worden.  



Het voornemen van de provincie om stiltegebieden niet in een nieuw beleid op te nemen 
zal op veel onbegrip stuiten. De SME zal zich met kracht tegen dit onzalige provinciale 
voornemen verzetten.  
 
Natuur en landbouw  
Bescherming van natuur en behoud van biodiversiteit enerzijds en agrarische activiteit anderzijds 
zijn niet altijd goed met elkaar te combineren. Om problemen die hieruit kunnen ontstaan is er 
een zogenaamde reconstructiezonering opgesteld (extensiveringszones, 
landbouwontwikkelingsgebieden en verwevingsgebieden). De provincie geeft aan dat in de 
toekomst verschillen tussen de aanpak van extensiverings-, verwevings- en 
landbouwontwikkelingsgebied zullen verdwijnen. Op dit moment is niet duidelijk welke effecten te 
verwachten zijn. De SME wil bij voorbaat stellen dat extensiveringszones rond natuurgebieden 
gehandhaafd en in veel gevallen uitgebreid moeten worden. Dat geldt in elk geval voor 
natuurgebieden die lijden onder overmatige stikstofdepositie, verdroging door te lage 
grondwaterstand en schadelijke effecten van gewasbeschermingsmiddelen en 
landbouwbestrijdingsmiddelen.  
Stikstofdepositie 
In het PlanMER Omgevingsvisie Gelderland wordt voor de relatie stikstofdepositie-
Natura2000gebied het volgende opgemerkt: 

• Binnen een 5 km-zone rondom Natura 2000-gebieden is er een grote kans op significant 
negatieve effecten. Er dient ten minste voldaan te worden aan de ‘Verordening Stikstof en 
Natura 2000Gelderland’ en op den duur de PAS en eventuele andere eisen vanuit de 
Natuurbeschermingswet, 

• Binnen een 5 tot 10 km-zone rondom Natura 2000-gebieden is er een redelijke kans op 
significant negatieve effecten als gevolg van stikstofdepositie, 

Behoud van natuurwaarden in N2000 gebieden heeft dus direct consequenties voor de 
agrarische bedrijfsvoering in wijde omgeving van natuurgebieden. Dit aandachtspunt is van 
belang voor ontwikkelingen in alle reconstructiezoneringsgebieden. 
Verdroging 
Verzuring en vermesting van gronden in natuurgebieden enerzijds en verdroging door te lage 
grondwaterstand anderzijds zijn samenhangende problemen in veel natuurgebieden. Verhoging 
van de grondwaterstand en versterking van kweldruk zijn absolute noodzakelijkheden voor 
behoud van natuurwaarden, maar kunnen nadelig zijn voor de grondgebonden landbouw. De 
Omgevingsvisie Gelderland verschaft geen duidelijkheid over de wijze waarop de provincie deze 
problematiek wil aanpakken. Het is in het belang van natuurbehoud en agrarische activiteit dat 
onduidelijkheden in deze problematiek snel worden opgelost. 
Gewasbeschermingsmiddelen, (landbouw)bestrijdingsmiddelen, onkruidbestrijding 
Het verbieden van gebruik van middelen ter bestrijding van (schadelijke) planten en/of dieren ligt 
in veel gevallen niet binnen de competentie van het provinciebestuur.  Maar dat wil niet zeggen 
dat de provincie geen actie zou kunnen ondernemen om het gebruik van die middelen te 
ontmoedigen. De SME wil dat de provincie een actiepunt maakt van ontmoediging van gebruik 
van bestrijdingsmiddelen.  
Het gebruik van landbouwbestrijdingsmiddelen in zones rond N2000 gebieden moet verboden 
worden. De provincie moet, naar de mening van de SME, hiervoor actie ondernemen. 
 
Terecht wordt in de Omgevingsvisie Gelderland  opgemerkt dat natuur en landschap het kapitaal 
zijn van Gelderland. Naar de mening van de SME kan de provincie meer doen om dat kapitaal te 
behouden en eventueel te vergroten. Eén van de middelen daartoe is vergroting van 
extensiveringszones rond natuurgebieden.  
 
Verbindingszones  
Versnippering is één van de ernstige problemen van de Nederlandse natuur. Dat geldt ook voor 
de natuur in Gelderland. Ruimtelijke samenhang van natuurgebieden en verdere versterking 
daarvan is van essentieel belang voor behoud van biodiversiteit. Onlangs is de noodzaak van 
versterking van de samenhang uiteengezet in het rapport van de Raad voor de leefomgeving en 



infrastructuur, ‘Onbeperkt houdbaar, naar een robuust natuurbeleid’. Het is verontrustend dat 
ondanks het feit dat alle deskundigen het eens zijn over de noodzaak tot versterking van de 
samenhang tussen natuurgebieden, de provincie Gelderland in het ‘ontwerp Natuurbeheerplan 
Gelderland 2014’ met een plan komt om robuuste verbindingszones te verschralen tot “gewone” 
ecologische verbindingszones. In deze verbindingen tussen natuurgebieden kunnen zowel natuur 
als landbouw een plaats hebben. De provincie verwacht dat in deze verbindingszones de 
benodigde landschapselementen verzorgd worden door gemeenten en waterschappen. Dit 
betekent dat de regie over de natuurontwikkeling en de verbindingen tussen natuurgebieden 
organisatorisch gefragmenteerd wordt. De SME vindt dit zorgelijk en zij roept de 
verantwoordelijke politici op om robuuste verbindingszones te handhaven en de regie 
over ecologische verbindingen zoveel mogelijk centraal te houden. 
Het is bovendien verontrustend dat in het nieuwe provinciale concept in de verbindingszones 
plaats kan zijn voor landbouw zonder dat de provincie iets zegt over wat wel en niet is 
toegestaan, of het landbouw wordt met regels als in extensiveringsgebieden of anderszins. 
 
In afwachting van uw reactie, met vriendelijke groet, 
S.E. Stumpel-Rienks 
Voorzitter SME 


