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Zienswijze op het ontwerp recreatiezoneringsplan Veluwe

Geacht college,
Op 12 januari jl. hebben wij per brief gereageerd op het concept recreatiezoneringsplan voor de
Veluwe. Vervolgens ontvingen wij op 2 februari een reactie van uw college op onze brief. Allereerst
willen wij u daarvoor bedanken. In de brief zet u uiteen op welke wijze u aan de slag gaat of wil met
de door ons gemaakte opmerkingen en gedane suggesties. Ook beschrijft u dat het ontwerp
recreatiezoneringsplan per 17 februari 2022 ter inzage ligt en dat er mogelijkheid is tot het indienen
van een zienswijze. Middels deze brief maken wij van deze mogelijkheid gebruik. Hierin schenken
wij met name aandacht aan de elementen die in onze voorgaande briefwisseling reeds aan de orde
zijn geweest.
Allereerst willen wij nogmaals benadrukken dat wij positief gestemd zijn over de door u gekozen
aanpak de afgelopen periode. We hebben samen met u en andere gebiedspartners constructief
gewerkt aan een recreatiezoneringskaart waar wij tevreden mee kunnen zijn. Bovendien is er een
(samenwerkings)basis gecreëerd om de komende jaren in gezamenlijkheid met onderzoek naar en
uitvoering van zoneringsmaatregelen aan de slag te gaan.
Diezelfde waardering spreken wij uit ten aanzien van verschillende onderdelen uit uw brief van 2
februari jl. De gemeenteraad van Heerde heeft onder andere aandacht gevraagd voor de rol van
defensie bij de recreatiezonering. Wij zijn verheugd om te lezen dat hier ook aandacht aan wordt
besteed in het ontwerp recreatiezoneringsplan.
Voorts willen wij – voortbordurend op onze briefwisseling van de afgelopen maanden - een tweetal
inhoudelijke elementen uit het recreatiezoneringsplan nogmaals voor het voetlicht brengen. De
eerste heeft betrekking op de integraliteit van de aanpak in de ‘uitvoeringsfase’ van het
recreatiezoneringsplan. Onder andere in paragraaf 2.2 van het ontwerp zoneringsplan wordt hier
aandacht aan besteed. Beschreven staat dat recreatiezonering deel uitmaakt van een bredere
aanpak op de Veluwe voor verbetering van natuurkwaliteit. Woorden van vergelijkbare strekking

vinden wij terug in paragraaf 9.6, waar u ingaat op het belang van samenhang met andere opgaven
uit de Veluwe-op-1 agenda (ontvangstlocaties, recreatieve infrastructuur etc.). Hoewel wij in de
praktijk steeds meer zien dat er in samenhang gewerkt wordt aan de verschillende opgaven, lezen
wij in het recreatiezoneringsplan minder terug over de wijze waarop in de uitvoeringsfase invulling
gegeven wordt aan die integrale aanpak. Onze vraag aan u is of hier een specifieke aanpak voor
wordt ontwikkeld? En of de provincie Gelderland voornemens is hier een coördinerende rol in te
spelen? Wij zijn van mening dat er alleen aan de kwalitatieve ontwikkeling van het gebied gewerkt
kan worden als maatregelen voortkomend uit de verschillende programma’s in samenhang
beoordeeld en uitgevoerd worden.
Ons tweede aandachtspunt heeft betrekking op de mogelijkheden die er zijn om het
recreatiezoneringsplan en de zoneringskaart in de loop van de uitvoeringsfase bij te kunnen sturen.
In onze ogen blijft het na vaststelling namelijk ook van belang om daar mogelijkheden voor te
creëren. In het ontwerp recreatiezoneringsplan geeft u aan dat deze bijsturing mogelijk gaat
plaatsvinden na 6 jaar, gekoppeld aan de evaluatie het beheerplan Natura 2000 voor de Veluwe. Wij
zijn van mening dat er ook op andere momenten mogelijkheden geschapen zouden moeten worden.
Net als veel andere terreineigenaren heeft ook de gemeente Heerde een aantal
onderzoeksmaatregelen opgevoerd in het ontwerp recreatiezoneringsplan. Deze onderzoeken gaan
over haalbaarheid van maatregelen, (maatschappelijk) draagvlak en de samenhang met andere
(zonerings)maatregelen. Deze onderzoeken kunnen leiden tot nieuwe inzichten, die bijsturing van
het zoneringsplan of de -kaart zinvol of zelfs noodzakelijk kunnen maken. In paragraaf 9.1 van
ontwerp recreatiezoneringsplan beschrijft u dat de meeste onderzoeken en aanvullende
gebiedsprocessen naar alle waarschijnlijk in 2023 zijn afgerond, waardoor het grootste deel van de
zoneringsmaatregelen in beeld is. Wellicht is dat het een logisch moment om ook het zoneringsplan
en de -kaart nog eens tegen het licht te houden. Of om in ieder geval een mogelijkheid te creëren
om dat te kunnen doen.
Ten slotte willen wij de zoneringsmaatregelen die in bijlage 5 van ontwerp recreatiezoneringsplan
zijn opgenomen niet onbenoemd laten. Wij zijn verheugd te lezen dat onze voorgestelde
(onderzoeks)maatregelen zijn overgenomen in het ontwerp recreatiezoneringsplan en zien er naar
uit om deze in samenwerking met u voor te bereiden en uit te voeren. Tegelijkertijd blijven we in
Heerde ook via de andere programma’s op de Veluwe werken aan de kwalitatieve ontwikkeling van
het gebied met als doel het creëren van een betere balans tussen mens en natuur.
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