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Gaan voor Gaaf omgevingsbeleid
Gelderse en ook landelijke organisaties maken
zich zorgen over het omgevingsbeleid in relatie
tot het voorkómen van achteruitgang van natuur
en landschap. De biodiversiteit staat onder druk
van droogte, intensief grondgebruik,
onvoldoende veerkrachtige natuurgebieden,
versnippering en depositie van stikstof.
Waardevolle landschappen staan onder druk van
vele ruimteclaims. De landschapskwaliteit is
gebonden aan de ondergrond en daarom niet
zonder meer vervangbaar. Weidevogelgebieden
bijvoorbeeld zijn gelegen in open landschap met
relatief hoge grondwaterstand. Die
omstandigheden zijn een voorwaarde voor
succes van weidevogels.
Hoe komen we tot een omslag naar verbetering
voor natuur en landschap?
Ambities Kadernota moeten doorwerken in
uitvoering
De Kadernota bevat over het algemeen goede
ambities voor de diverse thema’s. Cruciaal echter
is de doorwerking.
Decentralisatie van beleid voor natuur en
landschap kan alleen als de provincie regisseert
en reguleert. Hiervoor moeten heldere kaders
worden ontwikkeld. Het vigerend beleid voor
Groen Ontwikkelzones heeft in de praktijk niet
altijd geleid tot de gewenste bescherming en
verbetering. De biodiversiteit staat nog altijd
onder druk en de uitstraling van omliggende
gebieden heeft daar wezenlijke invloed op. Er is
derhalve aanleiding om resultaten van het
huidige beleid op zijn effectiviteit te beoordelen
en op grond van de bevindingen te verbeteren.
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Verordening
Wij missen enkele prioritaire aandachtspunten
voor de omgevingsverordening. Vooral met
betrekking tot herstel van omgevingscondities,
behoud landschap en versterking van de groenblauwe dooradering van het witte gebied. Het
laten vervallen van Nationale landschappen
vinden wij zeer prematuur. En de laatste stap in
het omgevingsbeleid is handhaving; hier vinden
wij meer inzet nodig.
Co-creatie
De opgelopen vertraging kan goed benut worden
voor overleg met de partners. Om te komen tot
effectieve inrichting van de verordening. Wij
leveren graag een bijdrage gericht op
bescherming en verbetering van biodiversiteit en
landschappen.

Stikstofaanpak integraal en
doelgericht
Gelderland heeft ambitie voor de gebiedsaanpak
stikstof. Dat is een goede zaak!
Wij brengen graag onze ideeën voor integrale
ontwerpprincipes t.b.v. gebiedsaanpak Gelderse
Maatregelen Stikstof naar voren. De stikstofproblematiek beperkt zich overigens niet alleen
tot Natura2000-gebieden. Ook overige natuur
kan, vanwege aanwezigheid van bepaalde
soorten, vegetaties, bodemsamenstelling en/of
hydrologische situatie, stikstofgevoelig zijn.
Bovendien kunnen stikstofoxiden in de lucht
effect hebben op de volksgezondheid.
Wij vragen om specifieke, gefaseerde doelen vast
te stellen voor de reductie van stikstofdepositie
op kwetsbare natuur.
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Meekoppelen andere gebiedsdoelen
Herstel van de natuur vraagt een
samenhangende integrale aanpak gericht op
herstel van de diverse basiscondities, zoals de
water- en bodemkwaliteit in relatie tot stikstof
maar ook vermindering van negatieve invloeden
zoals bijvoorbeeld via verstoring of via gebruik
van bestrijdingsmiddelen op naastgelegen
gronden. Wij vragen om een integrale
benadering waarin het watersysteem,
landschapskwaliteit, klimaatadaptatie en
mogelijk energie-initiatieven of volksgezondheid
worden meegekoppeld. Ook verdient het
aanbeveling de opgave voor nieuwe bossen te
betrekken, omdat deze behalve voor klimaat en
biodiversiteit ook een gunstig effect kunnen
hebben op vermindering van stikstofdepositie op
kwetsbare natuur.
(Ver)nieuw(d) instrumentarium
Deze ambitie vraagt om de inzet van zowel
bestaand als nieuw (te ontwikkelen)
instrumentarium voor grondbeleid en
herverkaveling. Dit voor zover nodig aan de tijd
aangepast. Wij zijn graag betrokken in de
voorbereiding van nieuwe instrumenten.
Duurzame bedrijfsvoering
Zorg dat investeringen voor economisch herstel
ook na de coronacrisis integraal en duurzaam
worden ingezet volgens bovenstaande
ontwerpprincipes. Natuurinclusief ondernemen
kan een sturend principe worden in alle
sectoren. Zorg voor regelruimte en
experimenteerruimte.
Maatregelen moeten door grondeigenaren
kunnen worden ingepast in een duurzame
bedrijfsvoering.
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