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Inleiding
Het afgelopen jaar hebben wij uw gemeenteraad meermaals geïnformeerd over de ontwikkeling en
voortgang van het recreatiezoneringsplan voor de Veluwe. Wij zijn vanaf het allereerste begin
betrokken geweest bij de ontwikkeling en hebben – samen met onze gebiedspartners – uitgebreide
input geleverd voor de totstandkoming van het plan en de zoneringskaart. Dat resulteerde in
oktober van vorig jaar in een concept recreatiezoneringsplan, welke in december met uw
raadscommissie Ruimte is besproken. Ondertussen heeft het college van Gedeputeerde Staten het
ontwerp recreatiezoneringsplan ter inzage gelegd. In de memo informeren wij over onze reactie
(zienswijze) op het ontwerp.
Kernboodschap
Na de behandeling van het concept recreatiezoneringsplan in uw commissie Ruimte heeft het college
op uw advies per brief gereageerd op het concept recreatiezoneringsplan (bijlage 1). Na de ter
inzagelegging van het ontwerp zoneringsplan hebben wij een reactie op onze brief ontvangen van
het college van Gedeputeerde Staten (bijlage 2).
Deze brief van Gedeputeerde Staten is voor het college aanleiding geweest om als vervolg op de
bovengenoemde brief een formele zienswijze in te dienen (bijlage 3). Hieronder een aantal
overwegingen die ten grondslag liggen aan de zienswijze, zoals deze is geformuleerd:
- Ten opzichte van het concept recreatiezoneringsplan zijn er voor de gemeente Heerde geen
significante wijzigingen doorgevoerd in het ontwerp zoneringsplan. In onze reactie op het
concept zijn wij reeds akkoord gegaan met de zoneringskaart. Er zijn in de zienswijze dus
geen nieuwe inhoudelijke elementen toegevoegd ten opzichte van de reactie op het concept
recreatiezoneringsplan, die op uw advies naar Gedeputeerde Staten is verstuurd.
- De zienswijze is dus in lijn met het advies van uw commissie Ruimte. We kiezen er toch voor
om een zienswijze in te dienen, zodat we aan een aantal elementen uit de eerdere brief meer
duiding kunnen geven. In de zienswijze is bijvoorbeeld te lezen dat we nogmaals aandacht
vragen voor mogelijkheden om de zoneringskaart tussentijds te wijzigen, wanneer blijkt dat
de door ons voorgestelde onderzoeken nieuwe inzichten opleveren.
- In de vergadering van uw raadscommissie Ruimte in december is specifiek aandacht
gevraagd voor de rol van defensie bij recreatiezonering. Dit element hebben wij reeds
meegenomen in de reactie op het concept recreatiezoneringsplan. De reactie van
Gedeputeerde Staten daarop is positief. Immers, in het ontwerp recreatiezoneringsplan is
opgenomen dat er in samenwerking met defensie een onderzoek wordt gestart naar
mogelijke maatregelen op en rond de defensieterreinen. Hier vragen wij in de zienswijze
daarom niet nogmaals aandacht voor.

Dit sjabloon is bedoeld voor actieve informatieverstrekking aan de raad. Vragen hierover kunnen worden gesteld tijdens de
rondvraag van de eerstvolgende commissievergadering, of gevraagd kan worden de memo ter bespreking te agenderen voor
een eerstvolgende commissievergadering.

Vervolg
Met inachtneming van de zienswijzen wordt het recreatiezoneringsplan naar verwachting in mei
vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland. Vanaf dat moment kunnen
wij ook aan de slag met de in het recreatiezoneringsplan opgenomen (onderzoeks)maatregelen,
welke reeds met uw commissie Ruimte zijn besproken in december 2021.
Bijlagen:
1. Brief gemeente Heerde aan Gedeputeerde Staten ten aanzien van concept
recreatiezoneringsplan (januari 2022).
2. Reactie van Gedeputeerde Staten op brief gemeente Heerde over concept
Recreatiezoneringsplan (februari 2022)
3. Zienswijze gemeente Heerde op het ontwerp recreatiezoneringsplan (maart 2022)
4. Ontwerp recreatiezoneringsplan Veluwe, provincie Gelderland
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