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Aanwezige Statenleden in Subcommissie Gedachtenwisseling Streekplan:   
W. Spinhoven – voorzitter, F. Gimbel (Groen Links), A. van der Kolk (CU), Stallaert (VVD), M. 
Vreman (CDA) 
 
De voorzitter opent de bijeenkomst, heet de aanwezigen welkom, legt de werkwijze van 
vanavond uit, licht toe hoe verder de procedure m.b.t. de totstandkoming van het nieuwe 
streekplan zal verlopen, vraagt of eenieder de intekenlijst heeft ingevuld/alsnog wil invullen 
(i.v.m. toezending verslag). Gewezen wordt ook op de extra door GS te organiseren bijeenkomst 
over ‘permanente bewoning’ van recreatieverblijven op 25 april a.s. in De Molen te Harskamp 
(aanvang 19.00).  
De voorzitter legt uit dat de bedenkingen bij de Statenleden bekend zijn zodat verwijzing 
daarnaar en/of herhaling daarvan niet nodig is/zijn en geeft vervolgens het woord aan: 
 
0115 Derksen 
Hij heeft een veehouderij in het Waalspronggebied en is van mening dat zowel gemeente als 
provincie slecht meewerken aan het vinden van oplossingen voor agrariërs die hun bedrijf nog 
volop uitoefenen in dat gebied. Grond elders schijnt voor hem niet beschikbaar te zijn. Hij stelt 
als alternatief voor woningbouw te plegen in de vlekken F37 en F38.  
 
0175 De Bruijn, Gemeente Wijchen  
Wil mogelijkheid van bebouwing tot aan de Drutenseweg. Dit betreft het gebied ter hoogte van 
de Loonse Waard tot aan de A326. Geen windenergie plannen in de directe omgeving van een 
woongebied (langs A50 ter hoogte van Niftrik en Hernen). Graag ruimtelijke mogelijkheden 
waarborgen m.b.t. zoekzone bedrijventerreinen nabij A73. Graag meer communicatie vanuit 
provincie m.b.t. retentiegebied. Meer helderheid over ruimtelijke mogelijkheden t.a.v. mantelzorg. 
Evt. verlegging EVZ Heumen/Horssen t.b.v. andere ruimtelijke claims. GROEN LINKS informeert 
naar het wonen betreffende mantelzorg en CDA vraagt aan te geven wat de correctie van de 
begrenzing van het stedelijk gebied behelst. VVD tenslotte wil weten of m.b.t. hoogwater 
duidelijkheid wordt gevraagd over de afstemming tussen de Integrale Verkenning Maas en het 
ontwerp-streekplan of dat andere oplossingen worden gevraagd dan in de Integrale Verkenning 
staan genoemd. In het kader van de mantelzorg woont de verzorger in een woning naast 
diegene die zorg nodig heeft. De gevraagde correctie betreft een aanpassing op de kaart, die bij 
de notitie is gevoegd en die duidelijk aangeeft wat de bedoeling is. Er is goed en duidelijk 
kaartmateriaal voorhanden voor wat betreft de hoogwatersituatie bij Rijn en Waal. Voor de 
Maasgemeenten  bestaat echter nog geen kaartmateriaal en is er nog volop discussie gaande. 
De gemeente Wijchen vreest daardoor in het ontwerp-streekplan tussen de wal en het schip te 
vallen.  
 
0316 Walet, Gemeente Nijkerk 
In Regio Vallei In Perspectief heeft Nijkerk opvangtaak voor woningbouw en bedrijfsterreinen. 
Ook vanuit het Eemlandse een extra opvangtaak. In streekplan echter geen enkele 
(sub)regionale rol. Dat is toch wel het minste. Nu wordt de gemeente aan zijn lot overgelaten. 
Basis voor verstedelijkingsopgave dient alleen betrekking te hebben op Gelderse gemeenten en 
niet gecombineerd met Utrechtse. Doortrekking van de A30 naar de A28 bij Horst dient geregeld 
te worden. Evenals een adequate ontsluiting van Hoevelaken en de tweede aansluiting op de 
A28 bij de kern Nijkerk. 
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0350 Snijheesterkwekerij Schimmel 
Hij bezit in de nabijheid van Apeldoorn een kwekerij van snijheesters door middel van teelt in de 
volle grond zonder gebruikmaking van kassen. Hij heeft goede toekomstperspectieven maar hij 
heeft er bezwaar tegen dat zijn bedrijf is opgenomen in het groenblauwe raamwerk, waardoor 
zijn bedrijfsvoering zal worden belemmerd. Hij is van mening dat de agrarische sector dient te 
worden meegenomen in de nieuwe economische dragers.  
 
0347 en 0353  Van de Ham en Sas 
Bezwaar wordt gemaakt tegen de voorgenomen woningbouw aan de westzijde van de IJssel. 
Het argument dat het gebied weinig tot geen landschappelijke waarde heeft bestrijden zij. 
Bovendien zal de voorgenomen woonwijk begrensd worden door een natuurgebied. Er is een 
goed alternatief voorhanden in de vorm van de locatie Nijbroek, dat een veel minder kwetsbaar 
gebied is, waar goede voorzieningen kunnen worden getroffen en waar de infrastructuur al 
grotendeels aanwezig is. Daarnaast wordt bezwaar gemaakt tegen de combinatie 
IJselsprong/bypass. De plaats waar bebouwing is gepland geldt nu als vluchtplaats voor dieren 
bij hoogwater.  
 
0399 Gemeente Voorst 
Bypass Zutphen is inwisselbaar voor dijkverlegging Cortenoever en Voorster Klei. Bypass 
Deventer valt volstrekt buiten de planperiode van dit streekplan en kan en mag geen ruimtelijke 
beperking opleveren voor betr. gebied. Zorg dat vrije keuze op termijn nog mogelijk is v.w.b. 
stedelijke uitbreiding ten oosten van Deventer en Zutphen of ten westen van IJssel. Men gaat 
ervan uit dat het woningbouwprogramma zoals neergelegd in de ‘Ruimtelijke toekomstvisie 
Voorst 2030’ en geaccordeerd door de Stedendriehoek, kan worden gerealiseerd. Belangrijk zijn 
voorts verbreding A1 en extra brug bij Deventer als ook de A50. Daarnaast aandacht voor en in 
tijdsplanning opnemen in het Prov. Wegenstructuurplan de N344-N345 en de N348. Hier vraagt 
met name de Stedendriehoek om. Betere ontsluiting ook bij aansluitingen grenzend aan 
Stedendriehoek. V.w.b. Glastuinbouw is het beter zoeklocaties aan te wijzen waarbij ook 
duurzaamheid aan de orde is. Functieverandering agrarische bedrijven behoeft een duidelijke 
uitwerking. Meer ruimte voor nieuwe landgoederen om te veel verstening in het buitengebied te 
voorkomen. Verder wordt nog gevraagd ook ruimte te geven aan de kleinere kernen om een 
bedrijfsterrein aan te leggen dat mede belangrijk is voor de leefbaarheid en het verenigingsleven 
van deze kernen. Naar aanleiding van een vraag van het CU over de uitwisselbaarheid van de 
bypass Zutphen wordt uitgelegd dat dit in het kader van Ruimte voor Ruimte zal leiden tot meer 
ruimte. Het is mogelijk dat in die situatie nieuwe locaties eerder dan verwacht vrijkomen.  
 
0405 Werkgroep Zicht op Zutphen 
Er zijn grote bedenkingen tegen woningbouw op de westoevers van de IJssel welke plannen als 
te ambitieus en te grootschalig worden ervaren. De term “dubbelstad” wordt genoemd. De 
ontwikkelingsvisie tot 2020 van Zutphen pleit voor een kleinschalige uitbreiding van woningbouw 
in De Hoven. Daarnaast is het bedenkelijk dat het ontwerp-streekplan zoveel overlaat aan de 
regio’s zelf.  
 
0699 Van Moorsel, Transport en Logistiek Nederland 
Het ontwerp-streekplan biedt ruimte voor vestigingsmogelijkheden en uitbreiding van de sector. 
Bezwaar bestaat tegen de maximale maat van 0,25 ha voor de perceelsgrootte. Verzocht wordt 
om 1 ha toe te staan. Daarnaast wordt gevraagd de eis van de verklaring van geen bezwaar los 
te laten aangezien het ontwerp-streekplan geen uitzondering maakt. Daarnaast wordt gevraagd 
de mogelijkheid op te nemen dat niet alleen loonbedrijven maar ook veetransportbedrijven zich 
in het multifunctionele gebied kunnen vestigen en hen niet door te verwijzen naar 
bedrijfsterreinen, waar zij zich niet op hun plaats voelen. 
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0755 Woningstichting Nijkerk 
De bedenkingen zijn gericht tegen de geringe mogelijkheden tot woningbouw in Nijkerk waardoor 
niet aan de woningbehoefte kan worden voldaan. Het gaat om een behoefte van 1500 woningen, 
waarvan 15% reeds een woning bezit, maar 85% helemaal niets heeft. Alleen voor de WERV-
gemeenten geldt een bundelingsopgave. Inwoners van Nijkerk kunnen dan alleen nog voor een 
woning terecht in Ede.  
Daarnaast is niet duidelijk wat wordt bedoeld met woningcontingenten. De indruk bestaat dat er 
toch weer een begrenzing in het aantal woningen wordt aangebracht. CU vraagt aan te geven 
waar het gevoel omtrent de woningcontingenten uit voortkomt. Geantwoord wordt dat de 
vertaling van het begrip woningcontingenten gevarieerd wordt geïnterpreteerd en dat daar geen 
duidelijkheid over bestaat.  
 
0815 Boomkwekerij Schimmel 
Het betreft  een kleinschalige boomkwekerij in Apeldoorn Noord. Er wordt gebruikgemaakt van 
kassen om de bomen te laten overwinteren en van teeltondersteunende voorzieningen. Het 
bedrijf valt in het rode raamwerk en is daarbij aangewezen op glastuinbouwgebied. Dat zal 
problemen opleveren, aangezien het bedrijf nauwelijks energie gebruikt en vanwege de gesloten 
bedrijfsvoering een eigen watervoorziening heeft. Het bedrijf beschikt over een kas van 4000 m² 
en is zodanig goed ingepast in het landschap dat de kas nauwelijks te zien is.  
 
0876 Steenkamer 
De bedenkingen zijn gericht tegen het opnemen van een transferium in het ontwerp-streekplan, 
waardoor de reeds bestaande grote verkeersdruk op de omliggende wijken fors zal toenemen. 
Een ander bezwaar betreft de inkrimping van het Centraal Veluws Natuurgebied. Er is een 
convenant gesloten waarbij is overeengekomen dat het parkeren op eigen terrein van Burgers 
Zoo en het NOM zal worden opgelost, zodat inkrimping CVN zowel als een transferium niet 
nodig zullen zijn.  
 
0956 Dorpsraad Schaarsbergen 
De bedenkingen betreffende het transferium zijn gelijk aan voorgaande bedenkingen. Tevens 
wordt bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen afsluiting van de Deelenseweg voor alle verkeer 
behalve voor langzaam verkeer vanwege een Ecologische Verbindingszone. Een goede noord-
zuidverbinding verdwijnt daarmee. Getwijfeld wordt aan de toegevoegde waarde van de EVZ.  
 
1112 VERON, Verenigde Ondernemers Boven-Betuwe 
De vereniging vertegenwoordigt 170 ondernemers in Lingewaard. De bedenkingen betreffende 
infrastructuur. De nieuwe stadsbrug zal waarschijnlijk weinig oplossen en daarom is het zorgelijk 
dat voor doortrekking van de A 73  geen ruimte is opgenomen in het ontwerp-streekplan terwijl 
de verkeersproblematiek groter en groter wordt. Verder wordt verzocht voor zowel 
bedrijventerrein Agropark II als Pannenhuis II andere activiteiten dan alleen 
tuinbouw/agrobusiness toe te laten, aangezien daar grote vraag naar is. VVD vraagt of de 
beperking, die thans op Pannenhuis II ligt,  wordt opgelegd door het streekplan of het 
bestemmingsplan. Daar kan geen gedetailleerd antwoord op worden gegeven, maar spreker 
geeft aan dat ged. Peters tijdens de inspraakbijeenkomst heeft laten weten dat alleen tuinbouw 
zal worden toegestaan.  
 
1244 Sybrandy, KVK Veluwe en Twente  
De SoPaG-partners hebben een uitvoerige reactie gegeven, waarvan KvK een thema heeft 
uitgewerkt. Dit betreft de keuze voor het regionale bedrijventerrein in de Stedendriehoek. De 
voorkeur van het bedrijfsleven gaat uit naar De Grote Kar, in tegenstelling tot het ontwerp-
streekplan dat zich heeft uitgesproken voor de locatie Beekbergen. Deze keuze is gebaseerd op 
de ruimtelijke perspectievennota van de regio, die echter nog niet door gemeenteraden is 
vastgesteld. Ook de SMB, waarin De Grote Kar slecht scoort op punten als waterberging en 
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EVZ, is nog niet door de gemeenteraden vastgesteld. Om aan te tonen dat De Grote Kar de 
beste locatie is heeft KvK opdracht gegeven aan het bureau TAUW te onderzoeken wat de 
mogelijkheden zijn voor De Grote Kar als regionaal bedrijventerrein. De uitkomst van het 
onderzoek laat een genuanceerd beeld zien: De Grote Kar is in te passen; de problemen zijn op 
te lossen en het terrein komt aan alle voorkeursargumenten tegemoet.  
 
0965 en 1250 Gelderse Milieu Federatie 
Er is een enquête gehouden onder burgers over de waardering van de landschappen met als 
uitkomst een hoge waardering. Het ontwerp-streekplan biedt veel ruimte tot ontwikkeling, 
hetgeen goed kan uitpakken voor natuur en milieu. Het kan ook een handreiking zijn in de zin 
van de compositiekaart en uitwerking van omgevingseisen alsmede ter versterking van de 
ruimtelijke kwaliteit. Het is echter niet duidelijk hoe de gemeenten hiermee om zullen gaan en 
daarom wordt gepleit een kwaliteitsparagraaf op te nemen zoals ook een waterparagraaf is 
voorgeschreven. Een ander bezwaar betreft de SMB over het Rivierengebied. De begrenzing 
van het waterbergingsgebied kan beter gebeuren door het accent te verleggen naar vasthouden 
en verbreden. Tenslotte is er een bedenking inzake de essentiële beleidsuitspraak water. In het 
regionale bergingsgebied wordt functieverandering uitgesloten. Gepleit wordt voor een 
versoepeling van de beleidslijn waardoor veel meer van buitendijks gebied kan worden 
afgehaald.  
 
000? Van Baarsen 
Zij is gekant tegen de plannen in de Stedendriehoek om op grote schaal woningbouw te plegen 
aan de westoever van de IJssel. Zij vindt een dubbelstad niet aanvaardbaar. Momenteel is het 
woningbouwplan Teuge in aanbouw, waarvan indertijd bij de besluitvorming is toegezegd dat dit 
het laatste plan zou zijn de komende 10 jaar. VVD vraagt naar de herkomst van deze 
toezegging. Volgens inspreker staat het vermeld in de Visie van Zutphen tot 2020 dat mede na 
veelvuldig overleg met bewoners tot stand is gekomen.  
 
De voorzitter vraagt de aanwezigen of men voldoende de gelegenheid heeft gehad om naar 
voren te brengen wat men wilde en sluit, na geconstateerd te hebben dat niemand meer het 
woord wenst te voeren, vervolgens de bijeenkomst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanwezige Statenleden in Subcommissie Gedachtenwisseling Streekplan:   
A. Westerneng – voorzitter, H. Ros (CDA), J. Huurman-Sobczak (PvdA), C. Bieze (VVD), M. 
Kroes (VVD), M. Schuurman (CU) 
 
De voorzitter opent de bijeenkomst, heet de aanwezigen welkom, legt de werkwijze van 
vanavond uit, licht toe hoe verder de procedure m.b.t. de totstandkoming van het nieuwe 
streekplan zal verlopen, vraagt of eenieder de intekenlijst heeft ingevuld/alsnog wil invullen 
(i.v.m. toezending verslag). Gewezen wordt ook op de extra door GS te organiseren bijeenkomst 
over ‘permanente bewoning’ van recreatieverblijven op 25 april a.s. in De Molen te Harskamp 
(aanvang 19.00).  
De voorzitter legt uit dat de bedenkingen bij de Statenleden bekend zijn zodat verwijzing 
daarnaar en/of herhaling daarvan niet nodig is/zijn en geeft vervolgens het woord aan: 
 
0009 Huijbregts 
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Is tegen de kwalificatie ‘parel’ voor de golfbaan De Piekenwaard. Het gebied, gelegen in de EHS, 
wordt gekenmerkt als nieuwe natuur. Hiervoor geldt de nee, tenzij-benadering. Spreker wil graag 
uitbreiding van negen holes tot een achttien holes golfbaan. Op basis van met name argumenten 
op ecologisch en geomorfologisch gebied wil De Dorpswaard, golfvereniging, een beroep doen 
op de nee, tenzij clausule. 
 
0035 Den 
Pleit voor een ecologische verbindingszone, wil terug naar het historisch gegeven van de 
watergang “Lede of Leigraaf” 
 
0046 Wijnakker 
Betreurt dat het Nederlandse antennebeleid niet is opgenomen in het ontwerp Streekplan. Stelt 
dat er een beleidsplan hierover ontwikkeld dient te worden, dat toegevoegd wordt aan het 
Streekplan.  
 
0047 Coöperatie de Valk Wekerom 
De lijn dat het reconstructieplan leidend is en het Streekplan volgend, moet onverkort gevolgd 
worden. Vrijkomende agrarische gebouwen moeten niet in hun mogelijkheden beperkt worden. 
 
0149 Brautigam 
Spreekt namens het Angerenplatform. Wijst op de gevaren voor het gebied en dan met name 
Angeren van de Betuwelijn en de toekomstige doortrekking van de A15. Dit stukje groen moet 
bewaard blijven, dus Bergerden II moet hier niet komen. Het gebied Angeren-Huissen zou dan 
ook de status van een verwevingsgebied moeten krijgen.  
 
0168 van Eekhout, BOL Bemmelse Organisatie Ladies  
Stelt voor om in het Streekplan recreatieve wandelroutes Arnhem-Nijmegen v.v. ( ‘het Bolpad”) 
toe te voegen. Meer info zie uitgave BOL. 
 
0215 Landgoed Hoog- Deelen 
Wil graag dat het landgoed opgenomen wordt op de signaleringskaart. Pleit voor een open en 
innovatief plan en dat het landgoed ondergebracht wordt in de EHS-verweving. 
 
0252 Kuster 
Is tegen Bergerden II. Angeren heeft al voldoende, wordt ingesloten en kan geen kant meer op. 
Er is in het gebied veel weerstand tegen deze glastuinbouwlocatie. Het is teveel op een plek en 
het wordt ervaren als een overval. 
 
0279 Bussink  
Als agrariër mag je steeds minder nevenactiviteiten hebben. Er worden nadere eisen aan 
glastuinbouw gesteld, natuur en planten moeten daar aan gekoppeld worden. Vraagt om 
duidelijkheid wat er op het platteland mag komen 
 
0299 Wateler 
De Eerbeekse Poort moet ook een EVZ worden. Ligt in het gebied tussen Eerbeek-Zuid en Laag 
Soeren. Doel: migratie van edelhert via de Eerbeekse Poort tussen het CVN en IJsselvallei.  
 
0300 Klaassen, NOC*NSF  
Papendal is onderdeel van de sport en technologie-as Enschede-Papendal-Eindhoven. In het 
Streekplan is er echter nauwelijks aandacht voor sport en de ruimtelijke vertaling daarvan. Ook 
van het door Papendal opgestelde Masterplan (waarnaar ook wordt verwezen) zien we niets 
terug. Spreker benadrukt het economische en lokale belang van sport. En zorg ervoor dat het 
streekplan aansluit bij de ontwikkelingen van Arnhem. 
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0306 Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn 
Is tegen het bedrijventerrein Beekbergen. Het open landschap, de huidige situatie dus, moet 
behouden blijven 
 
0331 Koers 
In het Streekplan wordt een verkeerde landschappelijke keuze gemaakt, met name de bypass 
ter hoogte van Deventer. Het Streekplan gaat uit van bepaalde bevolkingsprognoses, die 
inmiddels veranderd zijn. De ruimte is te beperkt voor 3000 woningen 
 
0406 Smits, Wijkraad Alteveer-’t Cranevelt te Arnhem  
In het ontwerp Streekplan is te lezen dat er tussen Burgers Zoo en het Openluchtmuseum(NOM) 
plannen zijn voor een transferium en een hotel. Dit zal leiden tot meer congestie, grotere 
geluidsbelasting en luchtvervuiling. Het gaat ook helemaal voorbij aan het convenant tussen 
GAAN (Groene Alliantie Arnhem Noord), Burgers Zoo en het NOM. De plannen voor een 
transferium zijn inmiddels ook door de Raadscommissie VROM op 1 december 2003 
afgeschoten. Daarom is dit onderdeel van het Streekplan ondoordacht en onzorgvuldig. Spreker 
pleit er dan ook voor dit onderdeel te schrappen uit het ontwerp Streekplan.  
 
0422 Gorter, Gelders Particulier Grondbezit  
86% van het Gelders particulier grondbezit liggen binnen de EHS. Eeuwenlang wordt het 
economisch en ecologisch element toegepast, een samengestelde doelstelling wordt in stand 
gehouden. In het Streekplan moet ruimte zijn voor een flexibel beleid. EHS-verweving wordt 
toegejuicht. Daarentegen is er onduidelijkheid over begrenzing, de NSW-waardige landgoederen 
moeten meegenomen worden. 
 
0428 Bekker, Vereniging Eigenaren ‘Oude Land’ 
Spreekt over het gebied Doornspijk. Moerasontwikkeling dient niet gerealiseerd te worden. Dit 
gebied is nu belangrijk voor weide en watervogels. Er moet duidelijk worden gekozen voor een 
optie, het mag niet gebeuren dat de ene doelsoort de andere opeet. Het is een 
miljoeneninvestering, die niet onverantwoord mag plaatsvinden.  
 
0578 Van Boeijen 
Is tegen Bergerden II. Er is goed alternatief in het gebied Bergerden-A325. Namens Raad en 
College van B& W van Lingewaard spreekt de heer Gerdsen in. Een projectmatige ontwikkeling 
lukt niet. Wijst op het alternatief, waar ook ontsluiting gerealiseerd kan worden. 
 
0597 Maasman 
Spreekt zijn grote zorg uit over het glastuinbouwproject Bergderden II. 
 
0645 Kniestedt Jacobs & Duijs Advocaten 
Spreekt over een innovatieplatform en Food valley. Deze sector moet veel meer gestimuleerd 
worden  mist concrete stimulansen in het Streekplan. Verwacht meer ruimtelijke handvaten. 
 
0653 Kniestedt Jacobs & duijs Advocaten / Puttersbosch 
De 80 hectare moet voor particuliere grondbezitters behouden blijven. Zij zijn de economische 
dragers, dagrecreatie is dat niet. Er moet geen IJzeren Gordijn zoals de EHS komen, pleit voor 
meer flexibiliteit. Daarom reële economische dragers, zoals bv. functiewijziging bij oude 
gebouwen. 
 
0702 Den Bruinen 
Er moeten andere gebieden gebruikt worden als waterberging. 
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0846 Camping Bad Hoophuizen 
Voelt zich overvallen door allerlei organisaties. Vraagt of alles onder een noemer gebracht kan 
worden. Spreekt over een rietkraag als nieuwe natuur, wat een lang leven beschoren is. 
 
0930 Teeuwsen ook namens 0936 en 0939 
Vertegenwoordigt drie melkveehouderijen. In het Ontwerp Streekplan is een veelheid van 
functies, spreker wordt er duizelig van. Zijn cliënt is in 1994 uitgekocht( Bijsterhuizen) en moet nu 
vrezen voor de toekomst van zijn bedrijf vanwege de robuuste EVZ. Dringt erop aan dat er goed 
bekeken wordt of alle functies verenigbaar zijn. De investeringen staan onder druk, er zijn geen 
waarborgen aanwezig, het lijkt op willekeur. De gevolgen moeten onder ogen worden gezien 
 
0936 Teeuwsen 
Het melkveehoudersbedrijf van zijn cliënt valt binnen het regionale waterbergingsgebied. 
Spreker vindt dit geen verstandige keuze. Is een belemmering voor het bedrijf, kan een keer per 
jaar rampzalige gevolgen hebben. Er zijn geen waarborgen, verwacht rechtszekerheidsbeginsel 
in het Streekplan. 
 
1041 Stichting Milieuvrienden Duiven 
In de compositiekaart ook Duivense Broek toevoegen. In dit gebied geen windturbines plaatsen,  
tast het open karakter van het landschap aan. 
 
1158 Bewonersvereniging Immenberg 
Is tegen de groei/krimpvisie over de verblijfsrecreatie op de Veluwe. Spreekt zorg uit over 
uitbreidingsmogelijkheden voor verblijfsrecreatie in Beekbergen e.o. CVN zal hieronder lijden, 
terwijl het in het geheel aangeduid wordt als Habitatrichtlijngebied. Bestrijdt het onderscheid in 
deze tussen kwetsbaar en niet kwetsbaar. Heeft ook zorg over de compensatieregeling. Leidt tot 
een kwalitatief verlies. Positioneer verblijfsrecreatieterreinen die willen uitbreiden vanuit 
recreatie- en natuurbelang juist buiten het CVN.  
 
1179 Wischmann 
Spreekt over het Hazeleger. Hebben in het verleden veel GS-vrijheid gehad, permanent wonen 
werd in 1987 toegestaan. In het streekplan in 1996 echter niet. Daar is destijds bezwaar tegen 
gemaakt. Maar er werd gezegd dat we daar rustig konden wonen. De gemeente heeft in 2002 in 
het bestemmingsplan dit buitengebied bestemd als woongebied. Door de Raad van State is 
inmiddels al twee keer een GS-besluit vernietigd. Vindt het een treurige zaak dat in dit streekplan 
niets over Hazeleger is opgenomen. Verwacht van PS dat ze GS corrigeren. 
 
1242 LTO Noord Overbetuwe 
De land- en tuinbouw zorgen voor 11% van de werkgelegenheid in Gelderland. Constateert een 
overgang van boekhouden naar partnership. Signaleert twee knelpunten: de kennisintensieve 
teelt in het rode raamwerk, is onaanvaardbaar, past niet. Ook moet er gestuurd worden op 
oppervlaktenorm ipv kwaliteit. Pleit ook voor sturen op beeldkwaliteit en landschappelijke 
inpassing.  
 
0011 Weijers Giesbeek 
Heeft bezwaar tegen waterbergingsgebied. Onze gebouwen liggen op maaiveld/ 
Waterschap/landschap, de intekening moet geschrapt worden. Heeft geen bezwaar tegen de 
waterlopen. 
 
0429 Van der Zijden 
Is verbaasd dat het transferium nog in het Streekplan staat. Er is geen noodzaak, er is een 
convenant en de Arnhemse politiek ziet het ook niet zitten. Daarom transferium Arnhem Noord 
uit het streekplan. 
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0723 Reijmers 
Het gebied Voortschreve (Renkum) is een geomorfologisch gebied en ooit een buitenplaats. De 
natuurlijke omgeving gaat echter hard achteruit, verloedering slaat toe. De stuwwal moet 
bewaard blijven, Het gebied moet teruggebracht naar bosgebied.  
 
0887 Wind, Staatsbosbeheer 
Pleit voor internationalisering van de EVZ. Zijn slechts ten dele opgenomen. Natuur bij  de stad, 
is de uitdaging in het gebied Arnhem-Nijmegen. Van de Oost-west strook langs de Linge is 
weinig te vinden in het streekplan. Wil graag toevoegen aan het streekplan Velpse uiterwaarden 
en Renkumse Poort. Benadrukt belang van multifunctionele gebieden, met name het cultuur-
historische aspect. Sturing en aandacht hieraan geven vanuit de provincie.  
 
0955 Lambregts 
Spreekt over golfbaan. Wil graag maatwerk, daarom uitbreiding en niet de nee, tenzij-clausule in 
het Streekplan.  
 
1085 Hubing, gemeente Millingen 
Refereert aan de brief van 1 maart. Ons voorontwerp buitengebied ligt al 1 jaar bij de provincie. 
Streekplan mag geen kwelling zijn, gemeente moet nog gehoord worden. Wat betreft 
bedrijventerreinen is maatwerk toevoegen ook mogelijk. Erg belangrijk voor de plaatselijke 
werkgelegenheid. Spreker benadrukt belang van duurzame energie en is positief over 
zoekgebieden windenergie. 
 
0056 Van den Beemd 
Spreekt over gebied Zuidwest Bemmel. Is wel verstedelijkt, de zichtlijnen bewijzen het. Daarom 
oranje intekening veranderen in groen om zo robuuste evz te realiseren.  
 
1100 Van Hoof (Burgers Zoo) ook namens de heer Vaessen (NOM) 
Is zeer tevreden, met name over EHS en CVN. In het streekplan worden geen nieuwe partijen 
binnengehaald. Pleit ervoor dat de Veluwnaar moet kunnen blijven leven op de Veluwe, daarom 
afweging ecologie en economie van groot belang. 
 
De voorzitter vraagt de aanwezigen of men voldoende de gelegenheid heeft gehad om naar 
voren te brengen wat men wilde en sluit, na geconstateerd te hebben dat niemand meer het 
woord wenst te voeren, vervolgens de bijeenkomst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanwezige Statenleden in Subcommissie Gedachtenwisseling Streekplan:   
E. Rutting – voorzitter, M. Rutgers (CDA), C. Haubrich (PvdA), G. Holdijk (SGP) 
 
De voorzitter opent de bijeenkomst, heet de aanwezigen welkom, legt de werkwijze van 
vanavond uit, licht toe hoe verder de procedure m.b.t. de totstandkoming van het nieuwe 
streekplan zal verlopen, vraagt of eenieder de intekenlijst heeft ingevuld/alsnog wil invullen 
(i.v.m. toezending verslag). Gewezen wordt ook op de extra door GS te organiseren bijeenkomst 

 
Beknopt verslag van de gedachtenwisselingsbijeenkomst ontwerp-Streekplan 2005      
gehouden woensdag 30 maart 2005 in het provinciehuis te Arnhem (Statenzaal)  
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over ‘permanente bewoning’ van recreatieverblijven op 25 april a.s. in De Molen te Harskamp 
(aanvang 19.00).  
De voorzitter legt uit dat de bedenkingen bij de Statenleden bekend zijn zodat verwijzing 
daarnaar en/of herhaling daarvan niet nodig is/zijn en geeft vervolgens het woord aan: 
 
0112 Wijma, Veluwse Golfclub 
Wil graag in streekplan gewaarborgd zien dat uitbreiding van de golfbaan tot een 18-holes-baan 
mogelijk is. Haubrich (PvdA) vraagt wat bedoeld wordt met saldobenadering. Antwoord: als er 
bos verdwijnt dan zal elders evenveel worden teruggeplant. 
 
0196 Zomerdijk, burgemeester gemeente Duiven 
Heeft zorgen over verloedering van het buitengebied. Als het gaat om gebouwen die agrarische 
functie verliezen gaat het streekplan niet ver genoeg. Zoals  bijvoorbeeld de max. oppervlakte 
van 200 m2. de gemeente Duiven gaat nu al veel verder nl. tot 500 m2. Op zijn minst in het 
streekplan gelijkschakelen met regelingen die gemeenten al kennen. Gebouwen die hun functie 
al verloren hebben worden niet in aanmerking genomen. Het gaat nu in het ontwerp-streekplan 
nog slechts om nog vrijkomende bebouwing. Graag meer snelheid en flexibiliteit in procedures 
en criteria. M.b.t. glastuinbouw: graag ook oppervlakte gesloopt glas meenemen. Ook meer recht 
doen aan hervestiging van glastuinbouwers. Mogelijkheid geven om verder te gaan dan 3 ha. 
 
0331 Koers, Rossen (0330), Berends en Lamers (0338), Sas (0347), v.d. Ham en 
Hermelink (0353), Seine (0487), Vos (0540), Brugman en Groenenberg (0547), Efde (0550) 
Indieners wonen in Stenen Kamer/De Hove bij gemeente Deventer. Het gebied 
(Voorst/Deventer-Overijssel) lijkt een vergeten gebied. Laat de cultuurhistorische waarde hiervan 
niet verloren gaan.  
 
0428 Bekker, Vereniging Eigenaren Oude Land 
Waardevolle gebied, de oeverstrook ten noorden van Doornspijk, is buiten beschouwing gelaten 
als waardevol aardkundig/geomorfologisch gebied. Gaarne als zodanig in streekplan opnemen 
ter voorkoming dat deze oever vergraven wordt. 
 
0448 Groeninx van Zoelen 
Bypass bij Zutphen past beste voor iedereen. Maar provincie maakt niet echt een keuze. Raadt 
aan om regio-advies PKB Ruimte voor de Rivier volledig in het streekplan door te laten werken. 
Met deze bypass wordt ook het grootste waterstandverlagingseffect behaald. Neem nu robuuste 
maatregelen die 50 tot 100 jaar mee kunnen. Indiener zegt nog met de afzonderlijke fracties 
contact op te zullen nemen. 
 
0562 Wijkraad Brakkenstein 
Vraagt waarom gebied De Driehuizen niet als groen-blauw raamwerk is ingekleurd op kaart.  
 
0703 Hoogveld, Camping Recreatiecentrum De Overbetuwe (en Chaletpark de 
Olmenhoeve) 
Ingediende bedenking is wel duidelijk. Maar wil nog eens onderstrepen dat bezwaar bestaat dat 
bij huidige plannen uitbreiding voor het bedrijf onmogelijk is of slechts onder zeer moeilijke 
omstandigheden. 
 
0819 Vereniging Voorster Klei Watervrij i.o. 
Voorsterklei is gebied met grote landschappelijke waarde sinds 1350. Veel kosten aan besteed. 
Veertien huizen worden onbewoonbaar. De Bandijk wordt afgegraven. De vereniging heeft met 
een alternatief bedacht om het buitendijks op te lossen. Rijkswaterstaat ziet er wel perspectief in 
en rekent e.e.a. nu in ieder geval voor de vereniging door. De bypass wordt afgewezen. 
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Haubrich (PvdA) vraagt of de dijkteruglegging op de kaart is ingetekend. Antwoord: ja, met een 
heel klein blauw streepje.  
 
0830 Deelregio Vallei In Perspectief 
Streekplan gaat uit van accent op de regio. De deelregio VIP is van mening dat afspraken tussen 
de provincie en de (WGR-) regio eigenlijk alleen kunnen worden gemaakt als de regio ook 
inderdaad in staat is die namens de regio te maken. Zoals de constellatie nu is kunnen formeel 
alleen afspraken met de afzonderlijke gemeenten worden gemaakt. E.e.a. zou voor problemen 
kunnen zorgen. Graag aandacht daarvoor. Er wordt voorbij gegaan aan het feit dat het 
noordelijke deel van de Vallei op meerdere fronten een behoorlijke potentie heeft op het gebied 
van verstedelijking. M.n. gem. Barneveld heeft op gebied van bedrijvigheid een regionale functie. 
Dat blijft in het geheel wat onderbelicht. Ook met het oog op bewoningspotentieel. Pleit ervoor 
om in ieder geval doortrekking A30 alvast in streekplan aan de orde te laten komen.   
 
0834 Berns en Mikx, Stichting Dorpsraad Lent 
Niet eens met dijkteruglegging Lent zoals aangegeven op themakaart 7. Hier moeten 50 huizen 
voor weg. Berns zegt een goed alternatief te hebben. Bij laag water ziet hij hoeveel 
stroombelemmerende obstakels zich in de Waal bevinden. Haal die weg en bagger de 
gigantische hoeveelheden zand weg. Aanvullingen Aanvulling Mikx: graag nadere verklaring van 
‘structurele veiligheid op lange termijn’ (pr. 2.4.1). Wordt het voor Lent wel veiliger als de dijk 
dichter bij het dorp wordt gelegd? Kunnen robuuste ingrepen nog wel flexibel zijn? Aangeraden 
wordt het onderdeel Water 2.4 grondig te herzien.  
 
0906 Ebbink 
Verwijst naar de vele stukken en het al langlopende proces. Waar het op neer komt is dat zijn 
pluimveebedrijf moest stoppen i.v.m. pseudo-vogelpest. Het is niet meer mogelijk het bedrijf 
weer op te starten. Men woont in een waardevol cultuurlandschap. Daarom het plan om het 
bedrijf te slopen en daarvoor bebouwing en natuur terug te geven. Alleen is een impasse 
ontstaan vanwege botsend provinciaal en gemeentelijk beleid.  
 
1128 Wabeeke, Gelders Genootschap 
Vraagt aandacht voor veranderingen in het buitengebied en vooral voor hoe en kwaliteit. Geen te 
cijfermatige benadering maar maatwerk op locatie. Kortom graag kwaliteitsborging. Vraagt hoe 
kwaliteitsteams zullen worden uitgewerkt. Laat geen wildgroei aan teams ontstaan en bedenk: 
het Gelders Genootschap is al zo’n team. Haubrich (PvdA) vraagt of e.e.a. is uitgewerkt in de 
schriftelijke bedenking. Antwoord: ja, althans aanknopingspunten gegeven. 
 
0919 De Kruijff, gemeente Barneveld 
Spreekt evenals zojuist  Deelregio Vallei In Perspectief (0830) over bevoegdheidsperikelen. 
Benieuwd hoe RUP’s ‘hardheid’ zullen krijgen.  Graag meer nuancering m.b.t. functieverandering 
gebouwen. Wijst op Transferium Barneveld Noord, regionale functie en spoorverbinding.  
 
1236 CUMELA Nederland 
Benadrukt belang van differentiëren t.a.v. functieverandering gebouwen. 
Uitbreidingsmogelijkheden die nu worden geboden zijn te gering voor de leden van CUMELA. 
Verlies regio-eigenheid niet uit oog. 
 
1249 Donders, Meijnerswijk BV 
Er is sinds 1998 niet meer overlegd met eigenaren van gebied Meijnerswijk. Belang van het 
voorzien van de stad van goed ontsloten bouwlocaties en van een lange-termijnvisie.  
 
1307 Vereniging Toer de Boer op 
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Vraagt ook om maatwerk bij functieverandering. Leden van de vereniging zijn agrariërs met 
kleinschalige activiteiten. Zadel hen niet op met te veel investeringen. Stel wel kwalitatieve 
criteria. Aan de commissieleden wordt een folder uitgereikt. 
 
0011 Weijers, Giesbeek 
M.b.t. Ruimte voor de Rivier: belangrijk om bestaande landschap te behouden. 
 
1310 en 1314 Eggink Rentmeesters 
Wijst op belang van maatwerk (ook door gemeenten) en kwaliteit in 
landschapsontwikkelingsplannen. 
 
1311 Barthen, ’t Bonte Paard Didam 
Maten bij functieverandering zijn te krap. Laat gemeente het regelen. 
 
1313 Segers 
Ondervindt moeilijkheden om zijn agrarisch hulpbedrijf te vestigen in buitengebied omdat het 
nieuwe streekplan dit niet toelaat bij leegkomende agrarische bebouwing zonder bouwperceel. 
Deze locaties zijn echter voor zijn bedrijf interessant. Wil dat het streekplan kaders gaat beiden 
om leegkomende agrarische bebouwing met of zonder bouwperceel voor functiewijziging in 
aanmerking te laten komen. 
 
0789 Aalderink, LTO Noord Lochem 
De term maatwerk is al vaak gevallen. Spreker sluit zich daar bij aan. Geef gemeenten de 
ruimte. De gebiedsmakelaar in een gemeente loopt nogal een vast op procedures en regels. 
Verwacht voorts problemen t.a.v. ‘robuuste verbindingszones’ i.p.v. EVZ 38 op de kaart. 
 
Bakker, Buunderkamp te Wolfheze (geen bedenking ingediend) 
Merkt op dat op een drietal streekplankaarten De Buunderkamp (een woonkern met een groot 
hotel) verkeerd staat aangeduid. Op de Beleidskaart: aangemerkt als waardevol landschap. 
Moet zijn bebouwd gebied (grijs). Op de Beschermingskaart: niet aangemerkt. Moet zijn Kernen 
(grijs). Op de Compositiekaart: aangemerkt als natuurgebied. Moet zijn Overige Kernen (licht 
rood). Op alle drie genoemde kaarten ontbreken Telefoonweg en Parallelweg. 
 
De voorzitter vraagt de aanwezigen of men voldoende de gelegenheid heeft gehad om naar 
voren te brengen wat men wilde en sluit, na geconstateerd te hebben dat niemand meer het 
woord wenst te voeren, vervolgens de bijeenkomst.  
 
 
Arnhem, 15 april 2005 -   De secretaris van de Subcommissie Gedachtenwisseling Streekplan 
 
 
Ter informatie: 
• 24 mei 2005 - Gedeputeerde Staten stellen, t.b.v. besluitvorming door Provinciale Staten,  naar 

aanleiding van de bedenkingen een reactie en eventuele wijzigingsvoorstellen vast. Deze zullen 
ook worden geplaatst op de provinciale internetsite (www.gelderland.nl)  

• 15 juni 2005 - Behandeling in Statencommissie Ruimtelijke Ordening 
• 29 juni 2005 - Behandeling en vaststelling van het streekplan door Provinciale Staten  
 
 
 
Over de inhoud van dit verslag kan niet worden gecorrespondeerd/gediscussieerd. Het wordt gezonden aan degenen die 
deze avond (blijkens de intekenlijsten) aanwezig waren, de leden van de Commissie Ruimtelijke Ordening en aan 
Gedeputeerde Staten.Evt.op of na deze avond nader overgelegde stukken zijn waar nodig bij het maken van dit 
beknopte verslag gebruikt en zijn voor PS en GS beschikbaar via de Griffie resp. de afd. REW/RO. De verslagen van alle 
vier gedachtenwisselingsavonden worden geplaatst op de provinciale internetsite: www.gelderland.nl. Zie bij ‘Streekplan'.  


