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-----1 – Beleidsprogramma Klimaat
We zijn positief over het feit dat Gelderland de inspanningen intensiveert om de klimaatdoelstellingen te
halen!
We vragen uw aandacht voor:
-

Ruimtelijk beleid voor wind en zon.
Dit gaat niet goed. Zonder bijsturen eindigen we in een confettilandschap waar niemand blij van
wordt. Er is regie nodig: we pleiten voor bovenregionale regie van de provincie voor wind. Alleen
dan kunnen enkele grotere energielandschappen met wind worden gerealiseerd en voorkomen
we talrijke losse molens in het landschap. Ook vragen we een effectievere provinciale inspanning
om tot implementatie van de zonneladder in gemeenten te komen.

-

Energiebesparing
Wij maken ons zorgen over de te geringe voortgang met betrekking tot energiebesparing. De
gebouwde omgeving is niet de enige sector die daarvoor een aandeel moet leveren, maar wel
een relevante. En dat - conform het Klimaatakkoord – woonlastenneutraal. Wij stellen dat ‘geen
spijt’-verduurzaming van (met name oudere) woningen zeer noodzakelijk is. Op die manier
besparen we direct energie en verminderen we CO2-uitstoot, terwijl we stapsgewijs naar geheel
fossielvrij ontwikkelen.

------
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2 – Gelderse Maatregelen Stikstof
Doen we genoeg? Dat is de vraag die voorligt. Volstaan de aanpak en maatregelen van de provincie en
het Rijk om een houdbaar antwoord op het PAS-debacle te geven? De Veluwe en de natuur in de
Achterhoek ondervinden naar verwachting in 2025 nog veel te veel depositie van stikstof. Daarmee
ontstaat nog geen ‘stikstof-ruimte’ voor nieuwe vergunningen. Het is daarom nodig om:
- de maatregelen te optimaliseren en gebruik te maken van kennis omtrent emissiereductie en
depositie-vracht op kwetsbare natuur, en
- gelijktijdig is ook optimalisatie van maatregelen voor natuurherstel nodig, zodat de veerkracht
van de natuur verbetert.
Zie voor meer informatie en gerelateerde aandachtspunten onze speciale editie van 11 januari 2021.

-----3 – Actualisatie Omgevingsverordening
In de komende maand bespreekt de Staten de actualisatie van de omgevingsverordening. De Gelderse
natuur- en milieuorganisaties maken zich zorgen over de voorgestelde veranderingen binnen de
bescherming van natuur en landschap. Na indiening van de zienswijze en het lezen van de reactienota
van Gedeputeerde Staten willen we u het volgende meegeven:
-

Het Gelders Natuur Netwerk
We roepen Provinciale Staten op om in het GNN niet te experimenteren met afwijkingsregels en
artikelaanpassingen om ontwikkelingen mogelijk te maken. We vragen u het huidige
beschermingsregime in de verordening voor het GNN ongewijzigd te continueren. De natuur is
bij deze bescherming is gebaat. Experimenten die daar afbreuk aan doen bedreigen de goede en
duurzame bescherming van natuurkwaliteit en biodiversiteit (waar het GNN juist voor bedoeld
is!). Het vigerend beleid biedt al de mogelijkheid voor passende ontwikkeling van gevestigde
bedrijven die omsloten zijn door GNN. Mitigerende en compenserende maatregelen zijn een
papieren werkelijkheid. Behoud het principe dat de natuur onvoorwaardelijk beschermd is
binnen het GNN, ontwikkelingen kunnen ook prima buiten het natuurnetwerk landen.

-

De weidevogelgebieden
Wij zien de intentie om een betere bescherming van weidevogelgebieden te realiseren, uiteraard
zijn we hier blij mee. Het voorstel dat er nu ligt geeft echter geen duidelijkheid over de
doorwerking naar bestemmingsplannen en herstelopgaven (de bestaande ontwikkeldoelen GO).
Dan gaat het ten eerste over wat er inhoudelijk precies in een bestemmingsplan moet komen te
staan; ten tweede over de termijn waarop bestemmingsplannen moeten zijn aangepast aan de
verordening; en ten derde op welke manier gewerkt gaat worden aan de herstelopgaven.
De populatie weidevogels verkeert in diepe crisis, de noodzaak tot bescherming en herstel van
weidevogelgronden is hoog. Er moet daarom helderheid zijn over de termijn dat gemeenten de
noodzakelijke adequate actualisaties moeten hebben doorgevoerd. We verzoeken U deze zaken
volledig en helder te borgen in de omgevingsverordening.

-

De Nationale Landschappen
We vragen u om pas in de volgende actualisatie van de omgevingsverordening (actualisatie 8)
een totale en integrale afweging voor landschap op te nemen. In de voorliggende actualisatie
(actualisatie 7) worden al wel algemene afwijkingsregels opgenomen, terwijl de integrale
landschapsafweging nog ontbreekt. Deze is momenteel in voorbereiding door Gedeputeerde
Staten. Wij stellen daarom voor om het bestaande beschermingsregime voor de Nationale
Landschappen nu te continueren in afwachting van de uitkomsten van dat totale en integrale
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traject. Voor de beste afweging en uitkomst voor het landschap en bijbehorende biodiversiteit
verzoeken wij u de alvast opgenomen algemene afwijkingsregels voorlopig nog niet van
toepassing te verklaren voor de Nationale Landschappen.

-----4 – Uitvoeringsprogramma Bomen en bos
Natuur en Milieu Gelderland is positief over de koers in het nieuwe beleid voor bomen en bos. We
vragen wel uw aandacht voor:
- een hogere ambitie nieuw bos, met name buiten het Gelders Natuur Netwerk, waar slechts 500
hectare nieuw bos is gepland. Dat is wel heel teleurstellend. Bos, stedelijk uitloopgebied,
ecologische verbindingen en landschapselementen dragen aan meerdere maatschappelijke
doelen bij. In totaal vier- à vijfduizend hectare vinden we een passend ambitieniveau voor deze
grote provincie.
- eenduidige regels en toegankelijke regelingen voor grondeigenaren, omdat het realiseren van
nieuw bos vaak complex en kostbaar is en deze grondeigenaren.
- bescherming van het bestaande bos en de landschapselementen, ook buiten natuurgebieden, en
actieve monitoring en handhaving van de uitvoering van compensatieverplichtingen.
Voor wat betreft het onderdeel landschapselementen merken wij op dat aandacht hiervoor in de vorm
van een Landschapsfonds tevens bijdraagt aan de opgaven voor bijvoorbeeld klimaatadaptatie en de
Regionale Energiestrategieën. Wij vragen u de ambitie van tien procent groenblauwe dooradering vast te
leggen in de omgevingsverordening. Graag wijzen wij op de Stimuleringsregeling Landschap zoals die in
Noord-Brabant van kracht is en vragen wij u een soortgelijk instrument in het leven te roepen.

-----5 – Biodiversiteit in het omgevingsbeleid
Met uitzondering van de gemeente Ede zijn er – voor zover wij weten – geen overheden die vragen om
een biodiversiteitstoets* bij omgevingsplannen en -vergunningen. Wij zouden graag zien dat de provincie
andere overheden stimuleert om een biodiversiteitstoets een plek te bieden in het omgevingsbeleid en
deze in het eigen omgevingsbeleid ook toe te passen.
* In een biodiversiteitstoets wordt bekeken op welke wijze een plan bijdraagt aan het versterken van de
biodiversiteit, bijvoorbeeld kansen voor natuurherstel, mogelijkheden voor het inpassen van bomen en
landschapselementen en de aanleg van migratiezones. Deze toets gaat dus verder dan een toets Wet
Natuurbescherming.

------

Meer weten? Neem contact op met directeur Petra Souwerbren
06 23055791 - p.souwerbren@natuurenmilieugelderland.nl

