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16 augustus 2017
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Raads- en commissieleden via de raadsinfo
Landschapszone Grote Wetering

Antwoord op de gestelde vraag/gevraagde informatie tijdens de vergadering van:
 de gemeenteraad
van [Datum]
 de Commissie Samenleving
van [Datum]
 de Commissie Ruimte
van [Datum]
 Themabespreking
van [Datum]
 Werkgroep [Werkgroep]
van [Datum]
 anders
Omschrijving van de vraag, het verzoek of de gewenste inlichtingen:
T 2016-03-21 terugkoppeling agendering landschapsontwikkeling Grote Wetering
Antwoord (in te vullen door organisatie):
Eind 2016 hebben wij u ingelicht over de stand van zaken van de Landschapszone langs de Grote
Wetering. Wij hebben toen aangegeven dat er nog geen Uitvoeringsontwerp gereed was en dat een
gesprek heeft plaatsgevonden met de Manifestpartners. Op basis van dit gesprek mochten de
partners nog een keer reageren op het definitief ontwerp. Verder hebben wij meegedeeld dat het
zuidelijk deel door de gemeente is aangekocht met de subsidiegelden van de provincie.
Wij hebben opmerkingen gemaakt en vragen gesteld over mogelijkheden van het agrarisch
natuurbeheer, de recreatieve voorzieningen en de inrichting van het gebied. Voor zover relevant
heeft de projectorganisatie Veessen-Wapenveld onze opmerkingen doorgegeven aan de Combinatie
IJsselweide. Voor zover bekend hebben de andere manifestpartners niet gereageerd.
In mei 2017 hebben wij u in een update meegedeeld dat het Uitvoeringsontwerp is ontvangen en
beoordeeld werd. Van het Uitvoeringsontwerp is geen pdf-bestand beschikbaar. Wij hebben daarom
een tekening van het definitief ontwerp bijgevoerd. Deze geeft een goed beeld van de inrichting.
Op 31 juli 2017 heeft de eindopname plaatsgevonden. De inrichting is grotendeels gereed en het
kantoor van de Combinatie IJsselweide is verwijderd met alle daarbij behorende verhardingen. Uit
de eindopname is naar voren gekomen dat een aantal zaken, zoals afwerking en afwatering nog
aandacht behoeft. Dit is doorgegeven aan de projectorganisatie Veessen-Wapenveld.
De gemeente ontvangt nog een afrekening van het Rijk voor de inrichting van het zuidelijk deel van
de landschapszone. De gemeente heeft voor deze kosten een subsidie ontvangen van de provincie.
Afspraak is dat de kosten van de inrichting en de aankoop samen niet meer kunnen bedragen dan
de maximale subsidie van de provincie (€ 1.000.000). Vooralsnog lijkt dit bedrag ruim voldoende
om de kosten te dekken.

Dit sjabloon is ontwikkeld om te rapporteren over toezeggingen die niet in het verslag verwerkt kunnen worden dan wel
informatie actief te verstrekken. Als over de beantwoording/informatie vragen zijn, kunnen deze gesteld worden tijdens de
rondvraag van de eerstvolgende commissievergadering Ruimte of Samenleving.

Het noordelijk gedeelte van de
landschapszone (vanaf de Kerkdijk) wordt
door het Rijk binnenkort te koop
aangeboden. Afspraak daarbij is dat de
recreatieve mogelijkheden daarbij
gehandhaafd blijven. Ook moet de koper
het beheer uitvoeren volgens het
beheerplan. Dit beheerplan is overigens
nog niet gereed. Als er geen koper wordt
gevonden voor het noordelijk gedeelte,
komt het in beheer bij het Waterschap
Vallei en Veluwe.
Het gedeelte ten zuiden van de Kerkdijk
is eigendom van de gemeente Heerde.
Wij overwegen ook de gronden te koop
aan te bieden, waarbij wij bij de verkoop
een partij zullen kiezen die de nodige
ervaring heeft met het beheer van
dergelijke agrarische natuurgronden en
die de nodige garanties wil bieden voor
het beheer en onderhoud. Wij gaan er
daarbij vanuit dat de koper dat doet
zonder subsidies van de overheid.
De natuurvriendelijke oever met het
onderhoudspad is overigens eigendom
van het Waterschap Vallei en Veluwe. Zij
dragen ook zorg voor het beheer.
Aanvullende voorzieningen.
Een van de andere projecten in het kader
van de Gebiedsontwikkeling VeessenWapenveld is het inrichten van een
kanoroute. Een groot deel daarvan wordt
in of aan de Grote Wetering gerealiseerd.
Daarnaast worden in deze zone ook nog
aanvullend visvoorzieningen en
picknickplaatsen ingericht. Dit project
wordt in de tweede helft van 2017
uitgevoerd.
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