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Omgevingsvisie
Wij complimenteren de provincie met de leidende principes voor een Duurzaam Gaaf Gelderland en de thema’s energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie, biodiversiteit,
wonen en werken. We doen hierbij een aantal verbetervoorstellen, rekening houdend met de
aanpak om niet alles dicht te willen reguleren, maar in het besef dat er acties nodig zijn om
ons Gelderland gaaf te houden. Ten slotte treft u vier voorstellen voor Amendementen aan.
Energie
De opgave voor energietransitie vraagt alle
creativiteit en ondernemerschap van publieke en private partijen om te realiseren. De
Provincie heeft een belangrijke faciliterende
rol en motie 38 biedt een financieel kader.
Wij vragen om nadrukkelijker de regie te
nemen. De opgave is te groot om pas in 2030
te bezien of we de ambities gaan halen.
Om voortvarend naar realisatie te gaan is
regie nodig, om te beginnen op tussendoelen voor 2023. Wij vragen de Provincie
daarop te acteren.
De provincie erkent dat niet alle gebruik van
biomassa zonder meer als duurzaam aangemerkt kan worden.
Wij vragen u voor biomassa motie 17M26
van 24 mei 2017 in de Omgevingsvisie en/of
verordening te vertalen.
Water
De klimaatverandering en de droogte vragen
om herijking van bescherming en gebruik van
ons grondwater. Inzet op water vasthouden,
waterbesparing, minder onttrekkingen, ontstening en afkoppeling.
Wij vragen u om in de Omgevingsvisie extra
aandacht te besteden aan vasthouden en
spaarzaam gebruiken van water als onderdeel van zowel het water- als klimaatbeleid.
Stilte en donkerte
Voor diverse gebieden in Gelderland zijn
stilte en donkerte als kernkwaliteiten
benoemd in de Omgevingsverordening.

Vanwege toenemende verstedelijking en
nieuwe vormen van recreatie staan deze
kwaliteiten onder druk. Daarom is het van
belang om deze kernkwaliteiten niet alleen
te beschermen maar ook te versterken.
Lawaai-activiteiten passen hier niet en
kunnen worden geconcentreerd op minder
gevoelige locaties.
Wij verzoeken u een ruimtelijke zonering
rond gevoelige gebieden in de Omgevingsvisie op te nemen voor bescherming en versterking van de kernkwaliteiten stilte en
donkerte.
Biodiversiteit
Wij zijn teleurgesteld dat uw ambitie voor
het realiseren van Natura 2000-doelen beperkt blijft tot 75% in 2050. De biodiversiteit
staat onder druk en voortvarend realiseren
van de Natura 2000-doelen is daarom van
groot belang.
2050 is nog ver weg, wij vragen u daarom
om deze ambitie te verhogen naar 100%.
Biodiversiteit is niet beperkt tot beschermde
natuurgebieden. Juist ook overige gronden in
het landelijke gebied en de overgangen naar
stedelijk gebied vervullen een belangrijke rol
als leef- en foerageergebied voor tal van
soorten. De biodiversiteit staat er sterk
onder druk, zoals wij u hebben laten zien
tijdens de Statenledenexcursie dit voorjaar.
Daarbij gaat het om aantasting van
landschapselementen en intensivering van
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grondgebruik, waardoor ook de mogelijkheden voor migratie van planten en dieren
steeds verder worden beperkt.
We vragen u in de Omgevingsvisie de uitdrukkelijke ambitie op te nemen dat de
Provincie samen met particulieren, agrariërs
en andere overheden het landschap beter
gaat beheren en herstellen. Dit mede ten
behoeve van het behalen van de biodiversiteitsdoelen.
Wij stellen voor om in de Omgevingsvisie de
basis te leggen voor een op te zetten provinciaal landschapsfonds.

Handhaving
Wij missen actieve handhaving van de RO-,
natuur- en milieuwetgeving door de provincie wat betreft de bescherming van natuur
en landschap. Bijvoorbeeld bij aantasting van
natuurgebieden, houtopstanden of andere
landschapselementen. Of daar waar sprake is
van ruimtelijke plannen die voorbij gaan aan
de beschermingskaders van de Omgevingsverordening.
Wij vragen u om in de Omgevingsvisie meer
prioriteit te geven aan handhaving door de
provincie via zowel het RO-spoor als het
spoor van de natuur- en milieuwetgeving.

Wij pleiten voor een ecologische verbinding
over de A1 bij Terschuur.

Omgevingsverordening
Wij hebben geconstateerd dat in de definities aanpassingen zijn gedaan die belangrijke gevolgen
met zich meebrengen. Daarbij gaat het om de definitie van Groene Ontwikkelzone en om de
definitie voor Nationaal Landschap. De wijzigingen zijn wellicht niet inhoudelijk bedoeld en in
het voornemen tot actualisatie van de Verordening niet gemotiveerd, maar zullen ongewijzigd
wel kunnen leiden tot ongewenste interpretaties. Wij verzoeken u de definitie te herzien.
Groene Ontwikkelingszone
De Groene Ontwikkelzone is gedefinieerd als
de aanwezige kwaliteiten in het desbetreffend gebied. De opgave tot ontwikkeling van
deze kwaliteiten is uit de verordening verdwenen. De naam Ontwikkelzone dekt de
lading niet meer. Groene Ontwikkelzones
vormen de overgangsgebieden tussen
natuurgebieden en tussen natuur en witte of
rode gebieden. Daarom zijn ze essentieel als
buffers en landschappelijk raamwerk. Voor
het kerndoel biodiversiteit is deze ontwikkelingsopgave cruciaal. Bovendien kan deze in
belangrijke mate ondersteunend zijn voor
klimaatadaptatie en waterbeheer.
We verzoeken u dan ook om de definitiewijziging artikel 1.1 GO niet goed te keuren
en de Groene Ontwikkelingszone te definiëren als ‘gebied met een andere hoofdbestemming dan natuur dat ruimtelijk is vervlochten met het Gelders natuurnetwerk,

waaronder weidevogelgebieden en rustgebieden voor winterganzen, en waar ingezet wordt op versterking van de samenhang tussen inliggende en aangrenzende
natuurgebieden’.
Nationaal Landschap
Door de definitiewijziging voor Nationaal
Landschap verdwijnt de huidige begrenzing
van alle Nationale Landschappen in Gelderland. Slechts de rafelrandjes blijven over als
zijnde begrensd en dan zijn er hier feitelijk
geen Nationale Landschappen meer. Dat kan
niet de bedoeling zijn. De Landschappen
vormen een entiteit en identiteit, een landschapsecologische vervlochten eenheid met
regionale herkenbaarheid, die we niet van de
kaart willen vagen.
We verzoeken u om de definitiewijziging
artikel 1.1 Nationaal Landschap niet over te
nemen.
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Suggestie Amendementen Omgevingsvisie
Stilte en donkerte zonering Omgevingsvisie
Voor diverse gebieden in Gelderland zijn stilte en donkerte als kernkwaliteiten benoemd in de
Omgevingsverordening. Vanwege toenemende verstedelijking en nieuwe vormen van recreatie
staan deze kwaliteiten onder druk. Daarom is het van belang om deze kwaliteiten niet alleen te
beschermen maar ook te versterken. Wij vragen u stilte en donkerte als kernkwaliteit te
ontwikkelen middels een ruimtelijke zonering rond gevoelige gebieden. Lawaai-activiteiten
passen hier niet en kunnen worden geconcentreerd op minder gevoelige locaties.

Biomassa Vertaling motie 17M26 van 24 mei 2017 in omgevingsvisie en/of verordening
De Provincie erkent dat niet alle gebruik van biomassa zonder meer als duurzaam aangemerkt
kan worden. De Provincie houdt in de Omgevingsvisie en het daaruit voortvloeiende beleid hier
rekening mee door alleen ruimte te bieden aan energieopwekking uit biomassa als deze een
innovatief en tijdelijk karakter heeft en er geen hoogwaardiger toepassing van de biomassa
mogelijk is.

Ecoduct Terschuur
Teneinde de barrièrewerking van de A1 in de Gelderse vallei te slechten en natuurambities te
verwezenlijken om de Veluwe te verbinden met de Utrechtse Heuvelrug wordt het ecoduct bij
Terschuur weer opgenomen in het Ontsnipperingsprogramma Gelderland.

Suggestie Amendement Omgevingsverordening
Groene Ontwikkelingszone
De Groene Ontwikkelzone wordt gedefinieerd als...’gebied met een andere hoofdbestemming
dan natuur dat ruimtelijk is vervlochten met het Gelders natuurnetwerk, waaronder
weidevogelgebieden en rustgebieden voor winterganzen en waar wordt ingezet op versterking
van de samenhang tussen inliggende en aangrenzende natuurgebieden’.
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