Raad 29 september 2021
Motie vreemd is aangenomen met
17 stemmen voor (GL VVD PvdA
D66 CDA) en 5 stemmen tegen
(PRD GB).
Motie vreemd inzake recreatiezones in de gemeente Renkum
De raad in vergadering bijeen op 29 september 2021
Constaterende dat:
•
•

•
•
•
•
•
•

Er op 15 juli 2021 een bijeenkomst is gehouden, georganiseerd door enkele raadsleden, met
als thema ‘balans tussen natuur en toerisme/recreatie’;
Deskundigen van de zijde van ondernemers, dorpsraden, natuurbeheer, recreatie, toerisme
en natuureducatie die avond adviezen hebben geformuleerd over buitengebieden waar
toerisme mogelijk is en waar betere bescherming van de natuur is gewenst;
Het verslag van die bijeenkomst is verschenen in de vorm van de nota ‘Recreatiezones in de
gemeente Renkum’;
De provincie Gelderland recreatiezonering als een van de middelen inzet om de natuur op de
Veluwe te herstellen;
De Provincie Gelderland haar voorstel inzake recreatiezonering in januari 2022 zal
vaststellen;
De Provincie Gelderland de gemeenten heeft uitgenodigd een reactie (zienswijze) op haar
voorstel in te dienen;
Na vaststelling van de omgevingsvisie door de Raad, de inhoud van de visie verder
uitgewerkt in programma’s en (uitvoerings-)projecten
Een overkoepelende visie van de gemeente Renkum op toerisme nog in ontwikkeling is.

Overwegende dat:
•
•
•
•
•
•
•

Enerzijds natuur een van de grootste waarden is van de gemeente Renkum, anderzijds
toerisme en recreatie een belangrijke bron van inkomsten is;
Tijdens de corona-lockdown zeer veel mensen in de Renkumse natuur ontspanning en vertier
hebben gezocht;
Het provinciale beleid erop gericht is toerisme en recreatie meer over de Veluwe te spreiden;
De Provincie Gelderland zich met de recreatiezonering beperkt tot de Natura2000-gebieden;
Ook niet-Natura2000-natuurgebieden in onze gemeente aandacht behoeven o.a. omdat ze
soms anders gebruikt worden dan het bestemmingsplan aangeeft;
De recreatiezonering die de Provincie aanbrengt van invloed zal zijn op toerisme en
recreatie;
Sommige gebieden in Gemeente Renkum wellicht geschikt zijn (te maken) voor recreatie om
zo de gebieden met kwetsbare natuur te ontlasten.

Draagt het college op:
De resultaten van deze avond, vastgelegd in de nota ‘Recreatiezones in de gemeente Renkum’ mee
te nemen in:
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•

een voorstel voor een te geven gemeentelijke reactie op de plannen van de provincie inzake
recreatiezonering;
en de (verdere) ontwikkeling van het gemeentelijk toeristisch beleid;
en de uitwerking van de omgevingsvisie.

En gaat over tot de orde van de dag.
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