
 

Raad 31 maart 2021 

Ingetrokken door indieners. 

                                                                                                               
Motie Natuurzones voor balans tussen mens en wild leven 
 
De raad van de gemeente Renkum, in vergadering bijeen op 31 maart 2021,  
 
Constaterende dat 

- De natuur door de inwoners van onze gemeente als ons grootste “kapitaal” wordt gezien; 
- Historisch gezien onze groene omgeving een trekpleister is voor toerisme en recreatie; 
- Bekend is dat door diverse maatschappelijke factoren als industrie, verkeer, landbouw, de 

biodiversiteit in Nederland onder grote druk staat en alleen de schaarse natuurgebieden nog 
een veilige haven vormen voor veel planten en dieren; 

- Mede door de maatregelen tegen verspreiding van Covid-19 steeds meer mensen tijd 
doorbrengen in de natuur en hun aanwezigheid druk legt op de flora en fauna; 

- Door de provincie Gelderland een concept-recreatiezonering voor de Veluwe is opgesteld, 
waarop de raad voor 1 januari 2022 een zienswijze dient te geven; 

- Nog dit jaar de Omgevingsvisie moet worden vastgesteld; 
 
Overwegende dat 

- Het een verrijking is dat steeds meer mensen genieten van een wandeling of fietstocht in een 
van de Renkumse natuurgebieden; 

- Toeristisch Platform Lage Veluwe zich inzet voor een warme ontvangst van de toerist, door 
betere beheersing en gebruik van onze natuur voor diverse recreatieve doeleinden; 

- Bescherming van de kwaliteit van die gebieden belangrijk is voor de biodiversiteit en om er in 
de toekomst ook nog van te kunnen genieten; 

- Als sommige gebieden door natuurbeheerders, waaronder de gemeente, minder makkelijk 
bereikbaar worden gemaakt voor dagrecreatie, er ook alternatieven geboden moeten 
worden voor recreëren en genieten van de groene omgeving; 

- De gemeente geen financiële middelen heeft om een gedetailleerde recreatiezonering op te 
stellen, maar wel relevante partners kan betrekken om te komen tot een visie op hoofdlijn 
die als leidraad kan dienen voor de opstelling van de gemeente; 

 
Draagt het college op 

1. Na te gaan of en zo ja welke wenselijke belasting van de bijzondere natuurgebieden 
vastgesteld kan worden voor inwoners uit onze gemeente, toeristen en overige recreanten;  

2. Mogelijkheden te onderzoeken om de recreatieve mogelijkheden in onze gemeente te 
vergroten, zodat er voldoende ruimte is om van het groen te genieten voor inwoners, 
toeristen en recreanten, zonder substantiële schade voor de natuur; 

3. Voor de onder 1 en 2 genoemde onderdelen op zo kort mogelijke termijn in gesprek te gaan 
met natuurorganisaties, terreinbeheerders, de Provincie en andere relevante partners;  

4. De mogelijke uitkomsten van de onder 3 genoemde gesprekken onderdeel te laten zijn van 
de zienswijze op de provinciale recreatiezonering en het proces van het komen tot de 
Omgevingsvisie;  

 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Fractie GroenLinks Fractie VVD Fractie PvdA 
 
De motie vreemd is gezien de omstandigheden rondom Covid-19 niet voorzien van handtekeningen. 

 


