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15.
Bestemmingsplan Nieuw Ennerveld

De raad van de gemeente Meerde in vergadering bijeen op 5 juli 2021, gehoord de beraadslaging,

overwegende dat:
- het zeer verheugend is, dat er na een moeizaam bestuurlijk voortraject eindelijk een evenwichtig
plan is voor een heel mooi en wervend huisjespark, waarbij optimaal rekening is gehouden met
de ligging in N2000 gebied;
- dat Ennerveld vermoedelijk ook foerageergebied is van zwarte Specht en wespendief;
- in de plan opzet ook maximaal is ingezet om met respect voor de natuur juist natuurkwaliteit toe
te voegen aan het Ennerveld als geheel
- het Ennerveld een gebied zal zijn met een natuurlijke identiteit, waarin de natuur leidend is;
- de nieuwe recreatieve ontwikkeling in aanzet groen en duurzaam zal zijn;
- het nieuwe en bestaande bosgebied verder geen wandelpaden zal hebben. Dit om het stiltegebied
van de beschermde vogels zoveel mogelijk te respecteren;
- omwonenden hebben aangegeven toch bezorgd te zijn voor verergering van de overlast en
vervuiling van het natuurgebied Ennerveld, zoals die nu al door hen wordt ervaren;
- door omwonenden zorg is uitgesproken of de recreanten van Nieuw Ennerveld allemaal wel met
evenveel respect zullen omgaan met de kwetsbare natuur;
- de druk op de natuur hoe dan ook door de aanwezigheid van mensen zal toenemen;
- dat de praktijk in andere natuurgebieden leert dat er altijd recreanten zijn die zich onvoldoende
realiseren dat zij zich begeven in een natuurgebied waar wilde dieren leven en bezoekers slechts
'te gast' zijn;
van mening dat:
- dat de primaire verantwoordelijkheid bij de bezoekers zelf ligt;
- het wenselijk is dat er een plan komt voor het faciliteren van goede voorlichting en educatie,
opdat bezoekers de waarde en de kwetsbaarheid van het natuurgebied gaan ervaren ;
- een vorm van toezicht en handhaving wordt geregeld;
verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
-

in contact te treden met de initiatiefnemer om afspraken te maken over de te onderscheiden
rollen inzake voorlichting, educatie, beheer en toezicht;
en de bevindingen en afspraken terug te koppelen aan de commissie Ruimte;

en gaat over tot de orde van de dag,
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Toelichting:
Tijdens de behandeling van plan Nieuw Ennerveld, zowel als het bespreken van het discussiestuk over
natuurbegraven op de Polberg/Winfried, is door meerdere inwoners gewag gemaakt van overlast en
vervuiling in dit gebied. Het zou goed zijn met dit signaal iets te doen, temeer omdat door de
voorgestelde plannen meer bezoekers naar dit natuurrijke gebied van Heerde/Wapenveld zullen
komen. We hopen hiervan positieve effecten te zien voor de lokale economie, maar willen mogelijke
negatieve neveneffecten zoals overlast en vervuiling zoveel mogelijk voorkomen.
Het maken van afspraken over voorlichting, educatie, beheer en toezicht zou dit in goede banen
kunnen leiden.
Coproductie inwoners?
Daarnaast is het denkbaar regelmatige bezoekers de kans te bieden om de verbinding met het
Ennerveld te versterken middels een gebruikersraad (naar voorbeeld Maashorst)
Immers, we willen als gemeente stimuleren dat inwoners actief participeren bij plannen.
Het is wenselijk dat de opzet en wijze waarop zo'n gebruikersraad zou kunnen functioneren als daar
voor gekozen wordt, in hoge mate zelf wordt bepaald door de deelnemers.
Daartoe zou het goed zijn als de gemeente in contact treedt met omwonenden en betrokken burgers
of, en op welke wijze zij een rol willen hebben bij het beschermen van de natuur op Ennerveld, al dan
niet middels een gebruikersraad.
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