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Antwoord op de gestelde vraag/gevraagde informatie tijdens de vergadering van:
 de gemeenteraad
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 de Commissie Samenleving
van [Datum]
 de Commissie Ruimte
van [Datum]
 Themabespreking
van 21-03-2016
 Werkgroep [Werkgroep]
van [Datum]
 anders
Omschrijving van de vraag, het verzoek of de gewenste inlichtingen:
In de themaraad is het college gevraagd te komen met een uiteenzetting omtrent het project van de
landschapszone langs de Grote Wetering in het kader van de gebiedsontwikkeling VeessenWapenveld. In het bijzonder is gevraagd naar de rol van de gemeenteraad in dit project.
Antwoord (in te vullen door organisatie):
Het project Landschapszone Grote Wetering is opgenomen in het Advies Gebiedsontwikkeling. Het
Advies Gebiedsontwikkeling is door de gemeenteraad vastgesteld op 31 januari 2011. Daarbij zijn
ook de financiële gevolgen van het Advies Gebiedsontwikkeling door de gemeenteraad aanvaard. Op
basis van het Advies Gebiedsontwikkeling Veessen-Wapenveld heeft de provincie Gelderland een
subsidie aan de gemeente Heerde toegekend.
In de gebiedsontwikkeling is de landschapszone in twee delen opgedeeld. Het deel ten noorden van
de Kerkdijk is de verantwoordelijkheid van het Waterschap Vallei en Veluwe. Het zuidelijk deel is de
verantwoordelijkheid van de gemeente Heerde.
Voor de aankoop en inrichting van het zuidelijke deel van de landschapszone heeft de provincie een
miljoen euro ter beschikking gesteld. Er is geen gemeentelijke bijdrage. De gemeente heeft het
terrein inmiddels gekocht tegen de historische kostprijs van de grond (de prijs die het Rijk voor de
grond heeft betaald).
De realisatie van de landschapszone maakt onderdeel uit van het project van de hoogwatergeul
Veessen-Wapenveld. Omdat de aanbesteding van de hoogwatergeul op basis van EMVI is, moet de
aannemer met een ontwerp komen dat aan de vraagspecificatie voldoet. De vraagspecificatie is
opgesteld op basis van het convenant dat tussen gebiedspartijen, provincie en gemeente is
opgesteld. Agrarisch natuurbeheer is de basis van de landschapszone.
Het definitieve ontwerp is recentelijk aan de gemeente samen met de andere manifestpartners
gepresenteerd. Daarbij is opgemerkt dat op het gebied van nieuw aan te planten bosschages het
ontwerp niet voldoet aan de afspraken. Dit wordt besproken met de aannemer. De manifestpartners
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krijgen daarnaast nog kort de mogelijkheid op opmerkingen te maken. Hierop komt in ieder geval
een reactie van de projectorganisatie.
Directe invloed op de inrichting van het gebied heeft de gemeente niet. De gemeente heeft wel haar
wensen bekend gemaakt, maar de aannemer hoeft zich hieraan niet te houden. Wel maakt het
ambitiedocument dat ook door de raad is aangenomen, onderdeel uit van de vraagspecificatie. De
aannemer moet in ieder geval een ontwerp maken dat aan de vraagspecificatie voldoet.
De gemeente Heerde is als eigenaar van het zuidelijk deel van de landschapszone verantwoordelijk
voor het beheer. Het is de gemeente toegestaan om de landschapszone aan een derde over te
dragen indien het beheer als natuurgebied daarbij wordt zeker gesteld. Er heeft zich al een partij
gemeld die meerdere natuurterreinen in de omgeving in beheer heeft en het terrein met de
bijbehorende beheerverplichtingen wil overnemen.
De bestuurlijke rol van de gemeente Heerde in het kader van dit project is beperkt. Het doel van het
terrein (natuur) is vastgesteld in een manifest met de belanghebbende partijen en het
Inpassingsplan (rijksbestemmingsplan) en ook de bestuurlijke afspraak dat de gemeente dit terrein
koopt, is vastgelegd. De kosten bestaan uit de aankoop van de grond en de inrichting van het
gebied. De kosten van de inrichting zijn nog niet bekend. De gemeente heeft wel bepaald dat de
kosten niet meer mogen bedragen dan de bijdrage van de provincie (€ 1.000.000).
Zodra wij het definitieve ontwerp van de landschapszone ontvangen, zullen wij dat met de
gemeenteraad delen.
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