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Recreatiezonering Veluwe

Beste raadsleden,
Zoals u weet heeft Provincie Gelderland het initiatief genomen voor een recreatiezoneringsplan
Veluwe. Deze recreatiezonering maakt onderdeel uit van een serie herstelprogramma’s om de
natuur op de Veluwe te verbeteren. De Provincie introduceert de recreatiezonering als volgt:
‘Steeds meer mensen genieten van de prachtige natuur op de Veluwe. Dat bezoek heeft een
keerzijde. Want dieren worden verstoord door recreatie, verkeer, werkzaamheden en
evenementen, of worden overreden. Ze trekken zich op een steeds kleiner leefgebied terug. Het
evenwicht tussen natuur en recreatie is uit balans.
Daarom werken provincie, gemeenten, grondeigenaren en recreatieondernemers aan
recreatiezonering voor de hele Veluwe. Niet alles kan overal. We benoemen zones voor
verschillende vormen van gebruik. In sommige delen beschermen we kwetsbare dieren en planten
door ze rust en ruimte te geven. En het wordt duidelijker waar u kunt wandelen, fietsen of
paardrijden en waar evenementen en activiteiten zijn. Zo beschermen we de natuur, én kunt u van
de natuur blijven genieten en wilde dieren tegenkomen.’
Sinds het begin van het proces werken onze medewerkers (natuur en landschap en recreatie en
toerisme) constructief samen met Provincie, natuurorganisaties en andere partners (waaronder die
van de Veluwe Alliantie) aan de recreatiezonering. Het doel daarbij is om omstandigheden voor de
natuur te verbeteren, zonder dat dit ten koste gaat van de recreatieve mogelijkheden. Sterker nog,
waar mogelijk proberen we de kansen te benutten om de recreatieve potenties te verbeteren.
Recreatie en toerisme is een belangrijke sector binnen onze gemeente. Niet alleen op economisch
gebied en wat werkgelegenheid betreft, maar recreatie en toerisme is ook van groot belang voor
onze inwoners en draagt bij aan de leefbaarheid van onze kernen. Hier liggen nog veel kansen die
we kunnen benutten. We streven naar een kwalitatieve en duurzame groei van deze sector,
waarbij we ons groene karakter willen benutten en verder versterken.
Zo gebruiken we het recreatiezoneringsplan als onderlegger bij de ontwikkeling van een
wandelnetwerk, mountainbikeroutes, ruiterpaden en andere routestructuren. Onze plannen om een
Veluwe-Top (of een aantal kleinere ontvangstlocaties) te realiseren in onze gemeente is een
voorbeeld hoe we bezoekersstromen proberen te reguleren.
Daar waar de natuur het aan kan, willen we onze inwoners en bezoekers volop van de natuur laten
genieten, terwijl we in andere gebieden geen ontwikkelingen toestaan die recreanten aantrekken
en we alle ruimte geven aan flora en fauna.
Op dit moment is het recreatiezoneringsplan voor de Veluwe in concept gereed. De provincie heeft
ons om reactie gevraagd en die hebben we gegeven in bijgevoegde brief (Bijlage). Graag willen we

Memo
ook u als gemeenteraad in het proces meenemen. Daarvoor is een informatieavond gepland op 8
juni a.s.. De projectleider van Provincie Gelderland zal u op die avond informeren over het proces
en de inhoud van de recreatiezonering. Hij zal u daarbij inzicht geven in de formele
besluitvormingsprocedure van de Provincie Gelderland en de verdere planning toelichten. Uiteraard
kunt u op die avond uw wensen, bedenkingen en suggesties over de zonering aangeven.
Tevens zullen we u op die avond bijpraten over de ontwikkelingen op het gebied van recreatie en
toerisme en vragen we uw input bij de recreatievisie die we aan het opstellen zijn.
Het recreatiezoneringsplan is gericht op het Natura2000-gebied Veluwe. Maar onze gemeente kent
meer gebieden met natuurwaarden die geschikt en aantrekkelijk zijn voor recreatie. Ook daar
hebben we wellicht wensen om recreatie en natuur beter te zoneren. Helaas valt dat buiten het
werkgebied van het provinciale project Recreatiezonering voor de Veluwe. De Regio ArnhemNijmegen heeft in de opgave Ontspannen Regio, binnen het speerpunt duurzaam toerisme, voor
2022 ook als actiepunt opgenomen om de recreatiedruk beter te spreiden. Hierbij wordt samen
met de provincie en de ervaringen die worden opgedaan op de Veluwe onderzoek gedaan naar
druk en draagkracht voor inwoners en natuur.
Een deel van uw raad heeft het initiatief genomen om wensen te inventariseren die meegenomen
kunnen worden in het provinciale project van de recreatiezonering op de Veluwe, dan wel in een
nog op te stellen gemeentelijke visie of in de gemeentelijke Omgevingsvisie. We gaan graag op 8
juni met u in gesprek over deze wensen. Daarnaast willen we deze avond met u bespreken welke
alternatieve stappen er zijn in de geest van de voorstellen en wensen die u in een eerdere
besproken en aangehouden motie hebt geuit. We willen graag duidelijke procesafspraken met u
maken op welke momenten en wijzen we u betrekken bij de voorgenoemde trajecten. Op deze
wijze wil het college aansluiten op de behoeften van uw raad en eventuele consequenties van deze
stappen bespreken en heeft u als raad ook helderheid hoe u uw betrokkenheid kunt invullen.
Tenslotte hopen wij u allen te ontmoeten tijdens de informatieavond van 8 juni a.s., om van
daaruit te werken aan een mooie gemeente waar iedereen kan genieten en recreëren in onze
mooie natuurlijke omgeving.
Met vriendelijke groet,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM
De secretaris,

de burgemeester,

M.G.M. (Maurits) van de Geijn

A.M.J. (Agnes) Schaap

Heeft u technische vragen over dit onderwerp? Dan kunt terecht bij onze medewerkers:
-

Toerisme, recreatie, economie: Sandra Meullenbruck s.meullenbruck@renkum.nl

-

Natuur en landschap: André Menting a.menting@renkum.nl

Informatie over de recreatiezonering:
-

https://magazine.gelderland.nl/zonering-veluwe

-

www.recreatiezoneringopdeveluwe.nl
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