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Aanleiding/ overwegingen
Vanaf 16 februari mag er weer drijfmest uitgereden worden. Dit gebeurt in Doorwerth op Hoog 
Oorsprong op monotone graslanden die in de stikstofgevoelige Veluwe liggen en bovendien zelf ook 
aangewezen zijn als Natura2000, de hoogste graad van natuurbescherming die we in Nederland 
kennen.

Vragen1

Vraag 1 Bent u het met ons eens dat het uitrijden van drijfmest in stikstofgevoelige natuur ongewenst is?
Antwoord Ja, dat is het college met u eens.

Vraag 2 Bent u het met ons eens dat alle gebieden die aangewezen zijn als Natura2000 zouden moeten 
bijdragen aan instandhoudingsdoelstellingen zoals die voor het betreffende gebied zijn 
aangewezen?

Antwoord Ja, dat is het college met u eens.

Vraag 3 Er zijn mogelijkheden om d.m.v. ander agrarisch gebruik vriendelijker voor de natuur te zijn. Een 
gebruik dat niet gericht is op maximale grasproductie (met slechts één grassoort), maar op een 
rijkere biodiversiteit met meer bloemen en insecten. Gezien de ligging nabij Doorwerth zijn er 
wellicht mogelijkheden om dit in participatie met inwoners te doen. Welke rol wil en kan de 
gemeente spelen in het stimuleren van de beweging naar natuurvriendelijker beheer en 
burgerparticipatie?

Antwoord De Provincie is als bevoegd gezag de eerstaangewezen overheid om hier actie op te ondernemen. 
Daarbij kan de gemeente op dit gebied geen rol op zich nemen omdat de ambtelijke capaciteit 
hiervoor niet aanwezig is. .

Vraag 4 De betreffende gronden zijn weliswaar aangewezen als Natura2000, maar maken geen deel uit van 
het Gelders NatuurNetwerk. Door deze gronden wel als GNN aan te wijzen kunnen middelen 
beschikbaar komen om een natuurvriendelijker beheer van de grond te krijgen, waarmee 
bijvoorbeeld leefgebieden van de bedreigde Grauwe klauwier en ernstig bedreigde Draaihals 
verbeterd kunnen worden. Wil de wethouder er bij de provincie voor ijveren deze gronden wel als 

1 Formuleer de schriftelijke vragen kort en duidelijk. Het antwoord volgt binnen 30 dagen nadat de 
vragen zijn ingediend bij de griffie.
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GNN aangewezen te krijgen?
Antwoord Doordat de Provincie besluiten neemt over aanwijzen van gronden als GNN, kan het college  alleen 

in algemene zin met de Provincie het gesprek voeren over de ontwikkeling van natuur binnen en 
buiten het GNN. Er ligt hier tevens een belangrijke rol voor de eigenaar van de gronden. 

Vraag 5 Gezien de landelijke discussie over stikstof zal er veel in beweging komen de komende jaren. Bent u  
bereid een gesprek met de provincie Gelderland en de betreffende eigenaar, te weten het Geldersch  
Landschap & Kasteelen, te initiëren om de situatie aan te kaarten, te verleiden samenwerking met 
inwoners te zoeken en samen een beweging naar ander gebruik te stimuleren, zelfs faciliteren, al 
dan niet d.m.v. een gebiedsproces?

Antwoord De Provincie is op dit punt al zeer actief en Gelders Landschap en Kastelen is bijvoorbeeld in de 
uiterwaarden bij Doorwerth al gronden aan het omvormen naar Natuur. In algemene zin wil het 
college het gesprek met GLK en de Provincie voeren over welke maatregelen er genomen worden en 
wanneer die op stapel staan. De gemeente Renkum heeft te weinig ambtelijke capaciteit om aan 
een gebiedsproces deel te nemen, laat staan een gebiedsproces te faciliteren.

Vraag 6 Wat zou u verder bij kunnen en willen dragen om deze situatie een kant op te buigen waardoor de 
natuur beter beschermd wordt?

Antwoord Het college wil op eigen gronden het beheer zo inrichten dat biodiversiteit een centrale rol speelt bij 
het beheer. Natuurlijk zullen wij elke kans aangrijpen om daar waar we invloed hebben op de 
Provincie en TBO’s, deze invloed aan te wenden ten behoeve van natuurontwikkeling. Maar er zijn 
ook andere belangen die aandacht verdienen zoals die van agrariërs die pachten van 
terreinbeheerders.
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