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Op 5 februari stuurde u ons een brief over de recreatiezonering Veluwe. In die brief nodigt u ons 

uit om te reageren op de aanpak van de provincie en de inhoud van de concept zoneringskaart. 

Daarnaast geeft u ons de mogelijkheid groepen aan te leveren die betrokken moeten worden bij 

het proces van de recreatiezonering. 

 

Natuur en landschap behoren tot de kernkwaliteiten van onze groene gemeente. Dat maakt onze 

gemeente niet alleen uniek om in te wonen, maar ook erg aantrekkelijk om in te recreëren en 

toeristisch te verblijven. Het betrekken van inwoners en belanghebbenden bij processen en 

projecten hebben wij als gemeente hoog in het vaandel staan en verwachten we ook van andere 

partijen. 

 

Het uitgangspunt dat zonering van recreatie meerwaarde biedt aan zowel bescherming van de 

natuurwaarden in Natura2000-gebied Veluwe, als aan de recreatiemogelijkheden van onze 

gemeente, onderschrijven wij. 

Wij waarderen uw aanpak van de recreatiezonering. Enkele van onze medewerkers zijn goed 

betrokken bij het proces en zij geven aan dat aangegeven opmerkingen goed worden meegenomen 

in een constructieve samenwerking met provincie, buurgemeenten en met grondeigenaren en 

terreinbeherende organisaties die in onze gemeente actief zijn. Uw aanpak is een mooi voorbeeld 

van de samenwerking om de Veluwe op 1 te zetten. Wij vinden participatie erg belangrijk en 

pleiten er daarom wel voor in de komende uitwerkingsfase inwoners, waaronder omwonenden en 

ondernemers nauw te betrekken bij de maatregelen welke hun belang immers direct kunnen raken. 

Wij krijgen aanwijzingen dat het soms niet duidelijk is hoe en wanneer inwoners en ondernemers 

concreet kunnen participeren. 

 

De concept zoneringskaart is een goede aanzet. Op het eerste gezicht lijkt er weinig verschil te 

zitten met het huidige gebruik. De aanscherping naar een definitieve kaart en de uitwerking 

daarvan naar uitvoeringsmaatregelen kan op onderdelen spanningen opleveren. Wij gaan er van uit 

dat het gebruik en de toegankelijkheid van onze groene omgeving ook in de toekomst behouden 
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blijft. Wel maken wij ons zorgen over het feit dat nog niet alle onderdelen op de kaart zijn 

ingevuld, mede omdat betreffende eigenaren nog niet hun aandeel hebben kunnen of willen 

leveren. 

 

Een groot spanningsveld in onze gemeente betreft de projectafbakening. De recreatiezonering 

betreft slechts het Natura2000-gebied Veluwe. Maar zonering in het betreffende gebied kan 

gevolgen hebben voor druk op natuurgebieden elders, zoals in Natura2000-gebied Rijntakken, 

maar ook daarbuiten. Wij vragen u hiervoor oog te hebben en met ons mee te denken in 

oplossingen binnen dit project van de recreatiezonering, en/of via andere kanalen. 

 

Tenslotte vraagt u ons om suggesties aan te leveren voor inwonersgroepen en partijen om mee te 

denken. Wij denken hierbij met name aan de dorpsplatforms binnen onze woonkernen en enkele 

relevante belangengroepen op het gebied van groen, natuur en landschap. Wij zullen u ambtelijk 

de contactgegevens verstrekken. 

Dit thema heeft bijzondere aandacht binnen onze gemeente en raad. Wij vinden het van groot 

belang dat onze raadsleden actief bij het proces worden betrokken. Een informatieavond staat 

reeds gepland op 8 juni in aanwezigheid van uw projectleider. Wij willen tijdens deze avond 

bespreken welke mogelijkheden en kansen er liggen voor onze gemeente en de gemeenteraad  om 

maximaal invloed te hebben op het proces van de recreatiezonering. Wij hechten hier bijzonder 

aan en zullen de opbrengst van deze avond bij u onder de aandacht brengen zodat u deze mee 

kunt nemen in het vervolgproces van de recreatiezonering.  

 

Wij wensen u veel succes bij het vervolg van het proces van de recreatiezonering en blijven graag 

nauw betrokken. Alleen samen kunnen we een goede balans bewaren in het herstel van 

natuurwaarden, waar veel mensen van kunnen genieten. 

 

Hoogachtend, 
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