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Geacht college,
Op 11 januari jl. heeft u ons een reactie gestuurd bij het concept recreatiezoneringsplan Veluwe.
Het is goed te lezen dat u kunt instemmen met de voorliggende zoneringskaart en dat u uw
waardering uitspreekt voor de inzet die wij als provincie in 2021 hebben geleverd in een aanvullend
gebiedsproces voor het gebied Epe-Heerde-Hattem. Van onze kant bedanken wij u voor uw reactie
en uw constructieve inbreng bij het proces van afgelopen jaar en ook voor het betrekken van uw
raad daarbij.
Wij zijn het eens met uw constatering dat er nog een uitwerking nodig is van de
zoneringsmaatregelen in uw gemeentegebied en willen daar ook in de komende tijd waar nodig een
ondersteunende rol bij vervullen. Net als in de afgelopen periode lijkt het ons goed om voor de
onderlinge afstemming hierbij de andere partners in het afgelopen proces (gemeenten Epe en
Hattem, SBB en GLK) te betrekken. Als er uit dit proces een eventuele wijziging van de
zoneringskaart voortkomt, zullen wij met u bekijken hoe en wanneer deze door te voeren is.
Ook zijn wij het met u eens dat recreatiezonering slechts één van de middelen is om de balans
tussen mens en natuur op de Veluwe te herstellen. Als provincie werken wij daarom ook aan
natuurherstelplannen voor de Veluwe en willen wij onze initiatieven waar nodig en mogelijk
verbinden met plannen en initiatieven in uw gemeente e.o.. Tevens zijn wij voornemens een
onderzoek te starten i.s.m. Defensie naar de mogelijke verstoring door militaire oefeningen op de
Veluwe. Wij houden u van de uitkomsten daarvan op de hoogte.

Datum

2 februari 2022
Zaaknummer

2019-012790
Blad

2 van 2

Tenslotte benoemt u dat er ten behoeve van recreatieve beleving ook aandacht nodig is voor de
randgebieden van de Veluwe en verwijst u o.a. naar het recente masterplan IJsselvallei. De ambitie
om ook de randgebieden bij de bescherming van natuur en de ontwikkeling van recreatie te
betrekken onderschrijven wij. We werken dit jaar daartoe bijvoorbeeld aan studies naar
systeemherstel in deze zgn. overgangsgebieden, met een bredere scope dan alleen natuur. In de
uitvoeringsfase die daarop volgt willen wij hiermee tevens een bijdrage leveren aan het
verminderen van stikstofdepositie in het kader van de Gelderse Maatregelen Stikstof. Verder zijn
wij al op verschillende manieren in contact met de partners van het door u genoemde Masterplan.
Dit blijven wij ook de komende periode doen, om waar mogelijk kansen op concrete uitvoering
richting de gestelde doelen samen te benutten.
Tot slot: Wij zullen vanaf 17 februari 2022 het recreatiezoneringsplan gedurende 6 weken ter
inzage leggen door middel van een zienswijzeprocedure. Mocht u aanleiding zien om nog nader te
reageren op de inhoud van dit plan, dan zien wij uw reactie graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Ernst Boere
Teammanager Natuur

