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1. Agrifood – grondbeleid hard nodig
Het programma Agrifood gaat terecht in op de relatie met de aanpak voor stikstof, biodiversiteit en
toekomstbestendigheid voor landbouwbedrijven. Net als LTO vragen wij om hiervoor passend
instrumentarium in te zetten.
Wij maken ons zorgen over het voornemen om de Strategische grondaankopen te beëindigen. Wij
voorzien de behoefte aan gebiedsgerichte kavelruil, om te beginnen in overgangszones rond kwetsbare
natuur. Wij voorzien ook behoefte aan aanvullende regelingen voor bedrijfsbeëindiging en -verplaatsing,
allereerst in relatie tot de gebiedsgerichte aanpak stikstof. En wij voorzien dat strategische
grondaankopen zullen helpen bij (gebiedsgerichte) extensivering van bedrijven voor een
natuurinclusieve en grondgebonden bedrijfsvoering. Wij denken dat kavelruil, regelingen voor
bedrijfsbeëindiging en -verplaatsing en strategische grondaankopen essentieel zijn voor het realiseren
van de provinciale ambities voor een duurzame en toekomstbestendige landbouw. We vragen
Provinciale Staten om hierin te voorzien.
------

2. Recreatiezonering en gebiedsagenda Veluwe
We delen uw zorg om de afnemende biodiversiteit op de Veluwe. We zijn daarom positief over het
uitgangspunt van het plan om de natuur en het landschap op de Veluwe in stand te houden en te
versterken. Uiteraard zijn de gebiedsaanpak stikstof en het tegengaan van verdroging van groot belang
voor de biodiversiteit. We doen drie aanbevelingen om de Veluwe Agenda met name voor het
versterken van de natuur verder aan te scherpen.
Aanleg extra bos
Het programma Vitaal Landschap richt zich ‘op het versterken van de ruimtelijke kwaliteit waar natuur
en landschap een recreatieve waarde hebben. We willen de recreatieve beleving van het landschap voor
zowel bewoners als bezoekers vernieuwen en verrijken. Denk bijvoorbeeld aan de groene
(uitloop)gebieden rond de steden en dorpen’.
Wij stellen voor om in overgangszones rond de Veluwe en rond kernen extra bos aan te leggen. Daar kan
een deel van de dagrecreatie worden opgevangen. Tegelijkertijd draagt nieuw bos bij aan de
doelstellingen voor ecologische verbindingszones, CO2-opslag en stikstofbuffering.

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

Inzet toeristenbelasting voor versterking natuur
Via de Regiodeal komen middelen vrij om onderdelen van de Veluweagenda uit te voeren. Wij snappen
dat toerisme daarbij een belangrijk focuspunt is. Het gaat om ‘de kip met de gouden eieren’. De kip moet
dan ook goed verzorgd en beheerd worden.
Wij stellen voor om de toeristenbelasting over de bestedingen vanuit deze sector te laten terugvloeien
ten behoeve van de natuur. Het bestaande Veluwefonds kan hier mogelijk voor worden gebruikt.
Meer gebieden autovrij / wegen teruggeven aan de natuur
Wij delen het belang om de druk op kwetsbare gebieden van de Veluwe te verminderen door instelling
van recreatiezones. De ambitie om de Veluwe beter bereikbaar te maken met de auto vinden we een
zorgelijk punt. De goede bereikbaarheid met de auto draagt juist bij aan de tè grote druk op kwetsbare
gebieden van de Veluwe.
Wij stellen voor om weggedeelten te amoveren en terug te geven aan de natuur. Daarmee voorkomen
we verstoring, versnippering, verkeersslachtoffers, uitstoot en kunnen stille kernen worden gerealiseerd.
Die ambitie zien we graag opgenomen in de agenda.
------

3. Inbreng Rondetafel Energietransitie
Voor de Rondetafel Energietransitie op 10 maart jl. hebben wij een uitgebreide schriftelijke inbreng
geleverd. U vindt deze brief hier.
------

4. Aanvalsplan landschapselementen
Op 11 maart heeft het landelijke Deltaplan Biodiversiteit, waar wij deel vanuit maken, het Aanvalsplan
Landschapselementen gepresenteerd. Dit plan biedt ook voor de provincie Gelderland concrete ambitie
en handvatten voor het versterken van landschapselementen.
Landschapselementen zijn de ‘kleine elementen’ die een landschap zijn karakteristieke identiteit geven:
oevers, houtwallen, sloten, poelen, bermen, akkerranden, bosjes, hagen etc. In de afgelopen eeuw is
zestig procent (!) van deze karakteristieke elementen uit ons landschap verdwenen.
Door in te zetten op het versterken van landschapselementen wordt een bijdrage geleverd aan grote
maatschappelijke opgaven, zoals klimaatadaptatie, biodiversiteitsherstel, tegengaan van verdroging, de
bossenstrategie, natuurinclusieve landbouw, vastleggen van stikstof en CO2 en het behoud van de
streekeigen landschappen.
We nodigen u dan ook uit om met dit plan aan de slag te gaan. Wij zijn van harte bereid hierin een
voortrekkersrol op ons te nemen.
U vindt het plan hier.

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

