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Onderwerp

Conceptrecreatiezoneringsplan
Veluwe

Geachtcollege,
Op 12oktoberjl. ontvingen
wij van u hetconceptrecreatiezoneringsplan
Veluwe.Daarin duidtu
onderanderehetdoorlopen
en nogte doorlopen
procestot vaststellingvan het
recreatiezoneringsplan
dooruw collegein hetvoorjaarvan 2022. Belanghebbenden
- waaronder
gemeenten
- krijgentot dat momentde mogelijkheid
om op hetconceptrecreatiezoneringsplan
te
reageren.
Middelsdezebrief makenwij van die mogelijkheid
gebruik.
Natuuren landschapbehorentot de kernkwaliteiten
van onzegroene
gemeente
Heerde.Dat maakt
onzegemeente
nietalleenuniekom in te wonen,maar ookerg aantrekkelijkom in te recreëren.
Deze kwaliteitenzijn zichtbaar en ook integraalonderdeel
van onzebestaandevisies en
programma's.Uitgangspunt
in onzestructuurvisieHeerde2025 is dat hetVeluwegebied
in de
gemeente
primair gerichtis op hetbehouden de ontwikkeling
van natuuren landschapswaarden.
Met namerichtinghetcentrumvan deVeluweverdient
de natuurrust. In de overgangszone
is er
meerruimtevoorrecreatieve-en natuurbeleving.
Het zwaartepunt
van de zoneringskaart
is wat ons
betreft geheel
in lijn met onzevisie op hetgebied;meerruimtevoordagrecreatie
aan de randen
van deVeluween meerstilte en ruimtevoorde natuurin grotedelenin hetmiddenvan deVeluwe.
Wij kunnen
hetglobale beeld dat oprijstuit hetrecreatiezoneringsplan
dusonderschrijven.
Verdersprekenwij onzewaarderinguit vooruw aanpakgerichtop hetbij elkaar brengenvan
terreineigenaren,
gemeenten
en diversemaatschappelijke
organisatiesop hetniveauvan detotale
Veluwe.De recreatiezonering
kan alleenslagendooreengoede
Veluwsesamenwerking.
Ter
aanvullingopdezebredeVeluwsesamenwerking
is onderuw leiding- en naar onzetevredenheid
in hetvoorjaarvan 2021 gestartmet eenaanvullend
gebiedsproces
voordeomgeving
Epe-HeerdeHattem. Dit procesheefttot overeenstemming
en samenhang
geleidin de wijze waaropdezonesop
de zoneringskaart
in onsgebiedzijn aangeduid.

V

Bovendien
heeftdeze'eerstefase' van hetgebiedsproces
hetgesprekoverde mogelijkte treffen
zoneringsmaatregelen
opganggebracht. Bewustnoemen
wij heteeneerstefase, aangezien
dit
gebiedsproces
in onzeogenzekernogniette eindeis; wij zien hetals startschotom in
samenwerking
met onzegebiedspartners
verderte werkenaan eensamenhangend
pakketaan
zoneringsmaatregelen.
Wij rekenen
op uw betrokkenheid
en ondersteuning
bij hetvervolg.
Dat brengtons ook bij eente makenvoorbehoud
ten aanzienvan dezoneringskaart.
In bijlage
zevenvan hetrecreatiezoneringsplan
zijn de voorgenomen
zoneringsmaatregelen
van alle
terreineigenaren
opgenomen
in eentabel. Ook degemeente
Meerdeheefteenaantal (te
onderzoeken)
zoneringsmaatregelen
opgevoerd.
Zoals zichtbaar is in detabel op pagina78vergt
eenbelangrijkdeelvan onzezoneringsmaatregelen
nogonderzoek.
Deze onderzoeken
naar
haalbaarheid,samenhang
met anderemaatregelen
in hetgebieden (maatschappelijk)draagvlak
kunnen
in theorietot nieuweinzichtentenaanzienvan dezoneringskaart
leiden.Wij vragenu hier
flexibel meeom te gaan dooreventuele
toekomstige
wijzigingen
in dezoneringskaart
toete staan/
te overwegen.
Het gaat dan tenslotteom inhoudelijke
verbeter- en verdiepingsslagen
van de
zoneringskaart.
Voortswillenwij benadrukken
dat recreatiezonering
weliswaar eenbelangrijkmiddel,maar
tegelijkertijd
slechtséénvan de middelen
is om de balans tussenmensen natuuropdeVeluwete
herstellen.
Ook andereprovincialenatuurherstelplannen,
gemeentelijke
beheerplannen
ende
ontwikkeling
van ontvangstlocaties
dragendaar aan bij. Wij pleitendaarom vooren willenwerken
aan detotale, integraleontwikkeling
van hetgebied.Alleenals maatregelen
voortkomend
uit al deze
programma'swordenmeegenomen,
kan in samenhang
aan de (kwalitatieve)ontwikkeling
van het
gebiedgewerktworden.De gemeente
Meerdeis reedsaan deslag gegaanmet dezeaanpakdoor
hetontwikkelen
van eenintegraleset aan maatregelen
vooronsgebied(bijlage 1).Wij hopen
dat
ookde provincieGelderland
detotale, integraleontwikkeling
als uitgangspunt
neemtbij de
toekomstige
aanpakop deVeluwe.
Als onderdeel
van ons pleidooi
vooreenintegraleaanpakheeftdegemeenteraad
van Meerde
aandachtgevraagdvoorde betrokkenheid
van Defensiebij detotstandkoming
en uitvoering
van het
recreatiezoneringsplan.
SpecifiekomdathetArtillerieSchietkamp(ASK) deelsbinnenonze
gemeentegrenzen
gelegen
is. Uit bijgevoegde
memo (bijlage 2) blijkt naar onzetevredenheid
dat
dezebetrokkenheid
er ookis. Wij gaan ervan uit dat hierde komende
periode
verderinvullingaan
gegeven
wordt.
Tot slot zijn wij van meningdat oplossingsrichtingen
voorhetcreërenvan eenbetere balans tussen
mens en natuurop deVeluwenietalleenop hetVeluwemassief
zelf gezochtmoetenworden.Ook
ontwikkelingen
in de prachtigerandgebieden
van deVeluwe,waaronderde IJsselvallei, bieden
kansenvoorhetverminderen
van dedrukopdeVeluwe.Daarom werkt de gemeente
Meerdein
opdracht
van de VeluweAlliantiesamen met verschillende
partnersaan eenmasterplanvoorde
IJsselvallei. Met hetmasterplanbeogenwe deIJsselvalleieeneconomische
en ruimtelijke
kwaliteitsimpulste geven,waardoorhetgebied(ook) aantrekkelijker
wordtvoorspecifiekevormen
van toerisme.Dit biedt kansenvoorspreiden
van toeristenvan deVeluwenaar de IJsselvalleien
levertdaarmeeeen(impliciete)bijdrageaan recreatiezonering
en natuurherstel
op deVeluwein
brederezin. Als u met onsvan meningdat deverdereontwikkeling
en uitvoering
van het
masterplanIJsselvallei dezekansenbiedt vooronzeopgaven
op voordeVeluwe,gaan we uiteraard
graag verdermet u in gesprekoverde invullingdaarvan.
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