
De rol van de overheid (groep) 

Verantwoordelijkheid (50) 

Bij wie ligt de verantwoordelijkheid? 

‘Samen voor ons eigen’; er is onvoldoende samenwerking en interactie tussen gemeente, 
landeigenaren, bewoners en ondernemers om de kwaliteit van het drinkwater hoog te 
houden. 

Als beheersgemeente zou het beter zijn als de gemeente een richting aangeeft wat we willen 
met betrekking tot het trekken van toeristen. 

Als bewoners worden we niet altijd goed op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 

Als de gemeente wat meer betrokken zou zijn bij de ontwikkelingen die spelen, zou het 
makkelijker zijn om dingen geregeld te krijgen. In de beleidsvorming zit het wel, maar de 
uitvoering verloopt heel stroperig. Dit zou dus versneld moeten worden.  

Als je naar opeenvolgende collegevoorstellen kijkt, zie je dat er veel aandacht is voor 
werkgelegenheid en andere standaard thema’s, maar te weinig voor hetgeen de gemeente 
‘bezit’. De gemeente Rheden bezit iets unieks en laat de kans onbenut om zich te richten op 
het groene en recreatieve karakter. Niet op 10 paarden wedden, maar ergens voor staan.  

Bezoekers van landgoederen realiseren zich niet altijd dat ze op 'privéterrein' zijn en 
veroorzaken regelmatig overlast. 

Bij veel initiatieven zijn grootgrondbezitters en gemeente bereid om mee te werken, maar 
veelal wordt er niet nagedacht over wie de beheerskosten gaat betalen. Dit komt meestal 
voor rekening van de grootgrondbezitters. Voorbeelden zijn het aanleggen van een fietspad 
en bijkomende zaken als de zorgplicht van routes. 

Boeren moeten volgens hun pachtcontract voldoen aan verschillende beheerverplichtingen, 
zoals het onderhouden van een haag die op het land staat. Het is daarom niet aantrekkelijk 
om sommige akkers te pachten. 

De beweging van groot wild tussen de Veluwe en de IJsselvallei is een aandachtspunt voor 
de toekomst. Een probleem voor boeren is namelijk dat je herten krijgt op het land bij hoge 
dichtheden. Een ander probleem is dat boeren bang zijn dat herten ziekten overbrengen.  

De diversiteit (van bijvoorbeeld de beplanting) binnen de landgoederen neemt af zodra de 
grond in handen komt van één eigenaar en dit heeft gevolgen voor de flora en fauna (er 
wordt dan beheert op dezelfde manier). 

De gemeente betaalt niet mee aan hondenvoorzieningen op de landgoederen, terwijl ze er 
wel mee adverteren. 

De gemeente richt zich nog onvoldoende op internationaal niveau (toerisme). Het gebied 
zelf is er ook nog onvoldoende op ingericht (informatievoorzieningen, website, 
bewegwijzering, etc.). 

De gemeente staat voor een ‘groene’ gemeente, maar er wordt niet meegedacht als ik met 
een groen idee kom. 



De gemeente zou een faciliterende rol moeten hebben door kennis bij te dragen bij 
ontwikkeling van initiatieven. 

De gemeente zou meer lef moeten hebben en zou een sterk punt moeten maken: er is 
genoeg ruimte voor plekken waar zorgfuncties ontwikkeld kunnen worden. 

De grenzen van het waterwingebied zijn niet altijd even scherp of ze zijn in de loop der tijd 
verschoven. Hierdoor komt besmet hemelwater, via infiltratiesystemen in de randzones, 
direct bij het grondwater. 

De illusie van participatie is dat je de bevolking er wel bij kunt betrekken, maar dat de start 
in zo'n proces niet gelijk is (vanwege bijvoorbeeld kennisachterstand). 

De interpretatie van bewonersinitiatieven moet niet altijd te letterlijk genomen worden. De 
deskundigheid bij bewoners ontbreekt af en toe, maar het komt toch in een visie terecht. 

De last van de maatschappelijke openstelling van landgoederen wordt weleens onderschat. 
Alles moet maar kunnen. 

De samenhang tussen ecologische veerkracht en sociale veerkracht ontbreekt. Er is een 
waaier aan producten, maar het komt nu niet in de (lokale) dorpen terecht. De gemeente 
zou hier beleid over moeten hebben. 

De samenhang tussen grote beheerspartijen en/of grondbezitters is ingewikkeld (om 
bijvoorbeeld iets te kunnen regelen). 

De visie over hoe je omgaat met drukte is belangrijk. De gemeente zou bijvoorbeeld geen 
(grote) evenementen meer op zondag plaats moeten laten vinden, want op drukke 
zondagen zijn er al 8000 bezoekers op de Posbank op 1 dag.  

Doordat gronden en deels ook schuren gepacht worden, is het lastig om knopen door te 
hakken en investeringen te doen (zoals zonnepanelen of asbestverwijdering). Het is niet 
altijd duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de kosten. 

Er heerst onder ondernemers een gemis aan betrokkenheid en kennis van ambtenaren. De 
gemeente zou zelf meer betrokken moeten zijn in plaats van alles uit te besteden aan 
derden, zodat de gemeente beter weet wat er speelt. 

Er is geen goede afstemming tussen eigenaren van de grond en degenen die beslissingen 
maken. Hierdoor worden kosten afgeschreven op de eigenaren. 

Er is geen heldere visie vanuit de gemeente, iedereen kiest zijn eigen weg. Hierdoor ontstaan 
ontwikkelingen die als ‘stuurloos’ gezien worden. Als gemeente moet je hier een antwoord 
op hebben. Echter als je in de visie te strikt ben, dan zet je ontwikkelingen juist op slot. 

Er is geen samenwerking met Rijkswaterstaat om de haven op diepte te houden. Terwijl ze 
wel in de buurt baggeren.  

Er is geen toezicht op de ‘nazorg’ bij ontwikkelingen van initiatiefnemers. Er wordt veel tijd 
gestoken in planvorming, maar niet in de naleving van afspraken (en dat is buiten te zien), 
terwijl aantasting van aardkundige waarden, flora-fauna of bomen onomkeerbaar zijn. 
Voorbeelden hiervan zijn vitaliteitsproblemen van bomen of het afsterven van bijzondere 
bomen. 

Er is geen waarderingssysteem voor ‘ecosysteemdiensten’ voor bijen. Belangen verschillen 
soms. Bijvoorbeeld; er is net ingezaaid, maar er komen klachten van hondenbezitters dat het 



zaaisel te hoog is. Er is dus een klein spanningsveld met andere belangen, zoals het uitlaten 
van honden. 

Er is veel recreatief verkeer, maar het nieuw aangelegde fietspad (in de Havikerwaard) is te 
smal. Dit heeft te maken met de ligging van het fietspad op verschillende 
eigendomsgronden. Kijk over de grenzen, zodat je elkaars belangen ziet. Er wordt te snel in 
oplossingen gedacht, zonder buiten de kaders te kijken. Het zijn dan vaak snelle beslissingen 
die gemaakt worden, zonder dat het doordacht is. 

Er liggen zeker kansen voor ontwikkelingen in de recreatieve sector. Het toeristisch 
ontwikkelingsplan heeft de belofte in zich om iets aan te zwengelen. Toch duurt het lang iets 
voor elkaar te krijgen. De gemeente zou een stabiele lijn moeten trekken in haar beleid voor 
het veranderende toeristische landschap op de langere termijn. 

Er moet een kwaliteitsslag gemaakt worden voor de verblijfsplekken (overnachten). Het 
aanbod als totaal is wel goed, maar het wordt niet goed benut. 

Er worden soms keuzes gemaakt door het publiek die eigenlijk gemaakt zouden moeten 
worden door experts. Hierdoor worden soms keuzes gemaakt die bijvoorbeeld niet zozeer 
goed zijn voor de natuur, maar goed voelen. 

Het beleid zou meer gericht moeten zijn op de bijzondere dingen die je hier hebt. 

Het buitengebied is van ons allemaal, er mag geen monopolie komen van een partij. Het 
spanningsveld zit bijvoorbeeld halverwege de Posbank (bij het bezoekerscentrum) waar het 
veel te druk is. Dit gaat ook andermans gronden aan, terwijl nu met name één partij invloed 
hierop heeft. 

Het gebruik van gemeenschappelijke gronden wordt niet altijd goed gehandhaafd. Een 
voorbeeld hiervan is het Rozendaalse Veld, het grootste aaneengesloten 
hondenlosloopgebied. Hier doet zich nu het probleem voor dat veel hondenuitlaatservices 
hierheen gaan, met grote roedels honden. Dit kan intimiderend zijn voor particulieren die 
met hun eigen hond willen wandelen. Er zouden goede afspraken gemaakt moeten worden 
met de hondenuitlaatservices om iedereen van het gebied te laten genieten. 

Het is jammer dat de gemeente weinig interesse heeft in de haven. 

Het is onduidelijk wie voor welk bord verantwoordelijk is. Hier zouden eenduidige regels 
voor moeten zijn die de wirwar aan borden oplost. Er moet een plan voor getrokken 
worden. 

Het is verkeerd om ‘de gewone man’ bij alle beslissingen naar zijn mening te vragen. Je moet 
hierin altijd eerlijk zijn wat wel en niet kan, want je mist expertise bij de bevolking. 

Hoe ga je om met problemen in een natuurgebied als hufterigheid, vernielingen, 
criminaliteit, een teveel aan mensen en dumpingen van rotzooi? 

Hoe moeten we omgaan met de ‘nazorg’ met betrekking tot initiatiefnemers? Hoe deal je 
hiermee als gemeente? Er vindt nauwelijks controle plaats op de naleving van afspraken 
zoals op de compensatie van aanplant van landschapselementen en beheer. 

Hoe willen we, gemeente en waterschap, samenwerken bij de planvorming omgevingsvisie 
en –plan? Bijvoorbeeld door het inrichten van een backoffice. 

Iedereen doet zijn eigen ding, hierdoor is er geen eenheid. Eenheid geeft kracht. 



Ik geloof niet in het koppelen van routes, want zonder koppeling behoud je juist de eigen 
identiteit van de verschillende routes en gebieden. De meerwaarde om routes en andere 
dingen samen te voegen binnen gebieden is niet voor iedereen van belang. 

Kan het bekensysteem meer als geheel beschouwd worden? Verschillende eigenaren zitten 
niet met elkaar om de tafel. Zo kan de verwaarlozing van een stuk (een deel van de beek) het 
debiet aantasten, waardoor ergens anders de gebruiksmogelijkheden minder worden. 

Op dit moment heeft iedere grondeigenaar zijn eigen regels en moet je bij iedere eigenaar 
apart iets regelen. Er is een betere afstemming nodig tussen de grootgrondbezitters en de 
gemeente om bijvoorbeeld een route door het gebied uit te stippelen of om een evenement 
te organiseren. 

Rond een beek spelen verschillende belangen zoals ecologie, hydrologie, cultuurhistorie en 
andere belangen. Deze belangen zijn vaak tegenstrijdig (bijvoorbeeld het bronbos bij 
Middachten) en vaak zijn er meerdere eigenaren. Worden die afwegingen wel goed 
gemaakt?  

Soms moet je accepteren dat iets wat je wil organiseren niet altijd georganiseerd kan 
worden.  

Wat is de rol van de cultuurhistorische commissie in de nieuwe omgevingsvisie? 
Voor elke stap is een monumentenvergunning nodig en de cultuurhistorische commissie zit 
daar ook nog tussen. De boel mag niet op slot als het aan ons ligt. Je moet mee met de tijd. 

We willen toe naar een circulaire economie in 2050. In het Nationaal Grondstoffenakkoord 
staan afspraken om de Nederlandse economie steeds meer te laten draaien op herbruikbare 
grondstoffen. De gemeente Rheden heeft als doelstelling om te komen tot 75% 
afvalscheiding (is in lijn met de landelijke doelstelling). Deze (mogelijke) ontwikkeling zal ook 
z’n beslag hebben op het buitengebied (zoals de productie van andere gewassen en 
grondstoffen). Hoe kunnen we hier mee omgaan?  

 

 

Deskundigheid (24) 

De af- en aanwezigheid van kennis bij de verschillende partijen.  

 

Als de gemeente wat meer betrokken zou zijn bij de ontwikkelingen die spelen, zou het 
makkelijker zijn om dingen geregeld te krijgen. In de beleidsvorming zit het wel, maar de 
uitvoering verloopt heel stroperig. Dit zou dus versneld moeten worden.  

Als ondernemer krijg je niet het idee dat je de gemeente als partner hebt, maar meer het 
idee dat ze je onder de duim houden. Het gevoel van trots ontbreekt. 

Bij de gemeente ontbreekt kennis en daarmee een zekere vorm van begrip om een 
paardenfokkerij te ontwikkelen. Dat lijkt soms tegen te werken.  

De expertise van de imker wordt niet voldoende benut door de gemeente. Er is te weinig 
kennis over de aanplant voor bijen.  

De gemeente is niet flexibel. Bij de bouw van een kippenhok gaan alle remmen erop. Als 
vergunningaanvrager moet je veel tijd stoppen in onderzoeken om te laten zien wat de 



milieueffecten zijn. Hoewel die effecten laag kunnen zijn, wordt er alsnog niet altijd 
meegewerkt. 

De gemeente kan geen garantie geven of je na het doen van kostbaar onderzoek, naar 
mogelijkheden van vernieuwingen binnen je bedrijf, wel door mag gaan met ontwikkelen. Je 
gooit hiermee dus ook geld weg.  

De gemeente stelt in het beeldkwaliteitsplan linten voor als afscheiding. Ik kom zelf met een 
voorstel voor meidoornhagen, maar ik heb wel tijd (en ruimte) nodig om dit te kunnen 
ontwikkelen en die krijg ik niet. Deze hagen passen veel beter in het landschap. 

De gemeente zou een faciliterende rol moeten hebben door kennis bij te dragen bij 
ontwikkeling van initiatieven. 

De gemeente zou meer moeten weten wat er speelt en hoe de paardenfokkerij werkt. Het 
belangrijkste probleem is dat de gemeente niet altijd voldoende kennis heeft. Hierdoor kost 
het veel moeite om samen tot een goede oplossing te komen. Waarom nodigen we de raad 
en het ambtelijk apparaat niet eens uit om te komen kijken op het bedrijf? 

De interpretatie van bewonersinitiatieven moet niet altijd te letterlijk genomen worden. De 
deskundigheid bij bewoners ontbreekt af en toe, maar het komt toch in een visie terecht. 

De wildtunnel, die onder de A348 doorgaat, is veel te klein voor een edelhert of een ree. Dit 
had in het verleden grootser aangepakt moeten worden. 

Er bestaat soms onvrede over de inzet van financiële middelen door de overheid. Stelt de 
overheid wel de juiste prioriteiten als het gaat om het inzetten van geld? In het buitengebied 
spelen erg veel belangen door elkaar. Is het wel altijd de overheid die dit moet financieren? 
Laat je kansen onbenut door een geldkwestie? 

Er heerst onder ondernemers een gemis aan betrokkenheid en kennis van ambtenaren. De 
gemeente zou zelf meer betrokken moeten zijn in plaats van alles uit te besteden aan 
derden, zodat de gemeente beter weet wat er speelt. 

Er is aan het begin van een ontwikkeltraject geen duidelijkheid of je tot een oplossing kunt 
komen en er is aan het begin geen duidelijkheid of het traject een kans van slagen heeft. Er 
is meer openheid gewenst en processen zouden sneller moeten gaan. 

Er is geen heldere visie vanuit de gemeente, iedereen kiest zijn eigen weg. Hierdoor ontstaan 
ontwikkelingen die als ‘stuurloos’ gezien worden. Als gemeente moet je hier een antwoord 
op hebben. Echter als je in de visie te strikt ben, dan zet je ontwikkelingen juist op slot. 

Er is veel recreatief verkeer, maar het nieuw aangelegde fietspad (in de Havikerwaard) is te 
smal. Dit heeft te maken met de ligging van het fietspad op verschillende 
eigendomsgronden. Kijk over de grenzen, zodat je elkaars belangen ziet. Er wordt te snel in 
oplossingen gedacht, zonder buiten de kaders te kijken. Het zijn dan vaak snelle beslissingen 
die gemaakt worden, zonder dat het doordacht is. 

Er worden soms keuzes gemaakt door het publiek die eigenlijk gemaakt zouden moeten 
worden door experts. Hierdoor worden soms keuzes gemaakt die bijvoorbeeld niet zozeer 
goed zijn voor de natuur, maar goed voelen. 

Er wordt niet meegedacht in successen. Soms heb je een experiment nodig. Als het dan goed 
gaat zou je iets kunnen doen met het gedogen van regels. 



Het beeldkwaliteitsplan, opgesteld door de gemeente, lijkt gericht op hobbymatige 
paardenhouders of pensions. De randvoorwaarden binnen dit plan maken het onmogelijk 
om bedrijfsmatige aanpassingen te doen voor een groot bedrijf. 

Het beleid en de wet- en regelgeving loopt achter op maatschappelijke ontwikkelingen.  

Het enge van participatie is dat er dingen besloten worden waar niet iedereen het mee eens 
is. Degenen die hard roepen, krijgen hun zin. 

Het is verkeerd om ‘de gewone man’ bij alle beslissingen naar zijn mening te vragen. Je moet 
hierin altijd eerlijk zijn wat wel en niet kan, want je mist expertise bij de bevolking. 

Hoe willen we, gemeente en waterschap, samenwerken bij de planvorming omgevingsvisie 
en –plan? Bijvoorbeeld door het inrichten van een backoffice. 

Omdat veel van de projecten op het vakantieoord in een korte periode geregeld en 
uitgevoerd moeten worden (namelijk in de winter), zouden processen sneller moeten 
kunnen binnen de gemeente. 

 

 

Maatwerk (30) 

 

Als biologisch bedrijf zitten we ver onder de mestproductie. Er is geen uitzondering voor 
biologische boeren om ergens anders mee te kunnen compenseren (andere uitstoot). 

Als je meer bouwmogelijkheden hebt dan nu, bijvoorbeeld voor een verbreed bedrijf in het 
buitengebied, zou het makkelijker zijn om zo’n bedrijf te runnen en te ontwikkelen. Nu zoek 
je als eerste binnen de planologische mogelijkheden.   

Bedrijven willen veelal uitbreiden, maar er is niks mogelijk. Er zou beter bekeken moeten 
worden hoe dit op eigen terrein zou kunnen. 

Bij grote aanvragen en projecten heb je contact met verschillende disciplines en ambtenaren 
binnen de gemeente. Je moet zelf uitzoeken waar je moet zijn en dit houdt het proces op.  

Dat wat boven gebeurt (op bestuurlijk niveau), zie je beneden niet terug. 

De collectieven beheerpakketten van natuur in het agrarisch gebied zijn te veel top-down 
geworden.  

De gemeente is niet flexibel. Bij de bouw van een kippenhok gaan alle remmen erop. Als 
vergunningaanvrager moet je veel tijd stoppen in onderzoeken om te laten zien wat de 
milieueffecten zijn. Hoewel die effecten laag kunnen zijn, wordt er alsnog niet altijd 
meegewerkt. 

De gemeente staat voor een ‘groene’ gemeente, maar er wordt niet meegedacht als ik met 
een groen idee kom. 

De gemeente stelt in het beeldkwaliteitsplan linten voor als afscheiding. Ik kom zelf met een 
voorstel voor meidoornhagen, maar ik heb wel tijd (en ruimte) nodig om dit te kunnen 
ontwikkelen en die krijg ik niet. Deze hagen passen veel beter in het landschap. 

De gemeente zou creatiever om moeten gaan met het verlenen van vergunningen, om zo 
het gebruik in de winter of het najaar meer te stimuleren. 



De visie zou op lange termijn in de breedte moeten denken, zodat ad hoc beslissingen en 
oplossingen worden voorkomen. Ad hoc beslissingen leveren een zooitje op (zoals de 
parkeerplaats op de Posbank). 

Door de manier waarop we omgaan met regels (regels vertragen de processen) kan er niet 
snel genoeg gereageerd worden op nieuwe ontwikkelingen.  

Door de veranderende structuur van de zorg wil de bank geen lening verstrekken. Het is heel 
moeilijk om een zorgcontract (voor bijvoorbeeld zorgwoningen naast de boerderij) te krijgen 
als je geen locatie hebt, maar je kunt geen locatie hebben als je geen geld hebt. 

Er bestaat soms onvrede over de inzet van financiële middelen door de overheid. Stelt de 
overheid wel de juiste prioriteiten als het gaat om het inzetten van geld? In het buitengebied 
spelen erg veel belangen door elkaar. Is het wel altijd de overheid die dit moet financieren? 
Laat je kansen onbenut door een geldkwestie? 

Er is geen goede afstemming tussen eigenaren van de grond en degenen die beslissingen 
maken. Hierdoor worden kosten afgeschreven op de eigenaren. 

Er is nu een beperkte ontwikkelruimte voor recreatieve bedrijven en dit staat innovatie in de 
weg. 

Er is veel recreatief verkeer, maar het nieuw aangelegde fietspad (in de Havikerwaard) is te 
smal. Dit heeft te maken met de ligging van het fietspad op verschillende 
eigendomsgronden. Kijk over de grenzen, zodat je elkaars belangen ziet. Er wordt te snel in 
oplossingen gedacht, zonder buiten de kaders te kijken. Het zijn dan vaak snelle beslissingen 
die gemaakt worden, zonder dat het doordacht is. 

Er wordt niet meegedacht in successen. Soms heb je een experiment nodig. Als het dan goed 
gaat zou je iets kunnen doen met het gedogen van regels. 

Er zijn nu maar 3 natuurcollectieven in heel Gelderland. Een lokaal collectief is te veel werk 
en te ingewikkeld voor de regelgeving. Hier liggen zeker kansen. 

Gemeente en bewoners kunnen bepaalde initiatieven toejuichen, maar lopen soms vast in 
hun eigen regelgeving, waardoor experimenten niet gedragen worden. Hiermee jaag je 
mensen juist in het harnas. 

Het beeldkwaliteitsplan, opgesteld door de gemeente, lijkt gericht op hobbymatige 
paardenhouders of pensions. De randvoorwaarden binnen dit plan maken het onmogelijk 
om bedrijfsmatige aanpassingen te doen voor een groot bedrijf. 

Het beleid van de gemeente is te behoudend op het gebied van vernieuwingen en 
ontwikkelingen ten aanzien van de natuur. 

Het is moeilijk om als ondernemer te ‘verbreden’ op verschillende vlakken, er zitten veel 
regels aan vast waardoor je beperkt wordt. Je kunt bijvoorbeeld niet zomaar vlees van 
stieren verkopen aan restaurants, omdat er een aparte vergunning voor nodig is. 

Het natuurbeheer is te veel door bureaus ingevuld en te weinig door de boeren zelf. 

Hoe ga je om met een industriebestemming in de uiterwaarden, zoals bij het terrein van De 
Groot? Industrie is mijns inziens een bestemming die niet past in dit rivierenlandschap, naast 
een te ontwikkelen natuurgebied de Velperwaarden en liggend in het rivierklimaatpark. Er 
ligt hier een grote ambitie voor natuur en recreatie. 



Ik heb 11 jaar moeten vechten voor het realiseren van overnachtingsvoorzieningen en dat 
vind ik lang. 

Initiatieven zouden veel meer van onderaf moeten komen om beter aan te sluiten bij de 
wensen van betrokkenen en om het draagvlak te vergroten, dit gebeurt nu niet genoeg. 

Omdat veel van de projecten op het vakantieoord in een korte periode geregeld en 
uitgevoerd moeten worden (namelijk in de winter), zouden processen sneller moeten 
kunnen binnen de gemeente. 

Samen doen zou meer een uitgangspunt moeten zijn, nu werkt ieder voor zich. 

Veel gronden en panden zijn door een erfenis verkregen en hierdoor zit het vermogen in de 
gronden en panden. Eigenaren hebben niet altijd voldoende kasgeld om aanpassingen aan 
(vervallen) panden te bekostigen. Dit kan leiden tot verpaupering en verval in het landelijk 
gebied. 

 

 

Ruimtelijke ordening (167) 

 

’s Nachts is de mooiste tijd om door het bos te lopen, maar dat mag niet en dat is jammer. 

Aan één zijde van de Broekdijk van Spankeren ligt een natuurgebied waar met zorg mee om 
wordt gegaan, maar de agrarische grond aan de andere kant is minstens net zo mooi. Hier 
moeten ze ook van afblijven, maar heeft geen status voor behoud.  

Als beheersgemeente zou het beter zijn als de gemeente een richting aangeeft wat we willen 
met betrekking tot het trekken van toeristen. 

Als de recreatiedruk te hoog is, is het niet aantrekkelijk meer. 

Als Geërfden worden wij niet altijd direct betrokken bij nieuwe plannen. Als er plannen zijn 
om iets te doen met vierkante meters grond zouden de Geërfden van Velp hier als eerste bij 
betrokken willen worden om als partner mee te kunnen denken. Als dit niet gebeurd is dit 
een gemiste kans. 

Als inwoners van Spankeren zijn wij bezorgd over de toekomst van vrijkomende agrarische 
bebouwing en erven. Ook speelt de zorg voor de verpaupering en het verval hiervan.  

Als je de parels openstelt, wat zijn dan de economische benefits ten opzichte van de slijtage? 

Als je meer bouwmogelijkheden hebt dan nu, bijvoorbeeld voor een verbreed bedrijf in het 
buitengebied, zou het makkelijker zijn om zo’n bedrijf te runnen en te ontwikkelen. Nu zoek 
je als eerste binnen de planologische mogelijkheden.   

Als je naar opeenvolgende collegevoorstellen kijkt, zie je dat er veel aandacht is voor 
werkgelegenheid en andere standaard thema’s, maar te weinig voor hetgeen de gemeente 
‘bezit’. De gemeente Rheden bezit iets unieks en laat de kans onbenut om zich te richten op 
het groene en recreatieve karakter. Niet op 10 paarden wedden, maar ergens voor staan.  

Als je windmolens op de verkeerde plekken neerzet, schaden ze de ecologische systemen 
(bijvoorbeeld slaapplaatsen en fourageergebieden van vogels). 



Bezoekers van landgoederen realiseren zich niet altijd dat ze op 'priveterrein' zijn en 
veroorzaken regelmatig overlast. 

Bij Landgoed Beekhuizen is te sterk ingezet op het landschapsplan van Spaan, waardoor er 
niets te zien is van de (vroegere) waterindustrie. De verschillende historische lagen zijn hier 
onvoldoende zichtbaar. 

Bij de gemeente ontbreekt kennis en daarmee een zekere vorm van begrip om een 
paardenfokkerij te ontwikkelen. Dat lijkt soms tegen te werken.  

De Beekhuizenseweg geeft stank en geluid in het bos, dat is jammer. 

De beweging van groot wild tussen de Veluwe en de IJsselvallei is een aandachtspunt voor 
de toekomst. Een probleem voor boeren is namelijk dat je herten krijgt op het land bij hoge 
dichtheden. Een ander probleem is dat boeren bang zijn dat herten ziekten overbrengen.  

De bossen van de Veluwe worden niet optimaal gebruikt, met name door de 
ontoegankelijkheid en door onbekendheid. Dit is jammer. 

De eigenaren van de landgoederen hebben veel invloed op ontwikkelingen, zoals 
bijvoorbeeld woningbouw. Deze impact is soms overheersend. Ze bezitten veel grond en 
hebben andere belangen dan de dorpsgenoten. 

De gemeente heeft met name in het buitengebied enkele grote stukken grond. Is het echter 
nodig deze stukken in bezit te houden? 

De gemeente richt zich nog onvoldoende op internationaal niveau (toerisme). Het gebied 
zelf is er ook nog onvoldoende op ingericht (informatievoorzieningen, website, 
bewegwijzering, etc.). 

De gemeente stelt in het beeldkwaliteitsplan linten voor als afscheiding. Ik kom zelf met een 
voorstel voor meidoornhagen, maar ik heb wel tijd (en ruimte) nodig om dit te kunnen 
ontwikkelen en die krijg ik niet. Deze hagen passen veel beter in het landschap. 

De gemeente zou meer lef moeten hebben en zou een sterk punt moeten maken: er is 
genoeg ruimte voor plekken waar zorgfuncties ontwikkeld kunnen worden. 

De groene lijnen in de omgeving worden in stand gehouden (deze lopen ook door in het 
dorp), maar de andere (nu) groene verbindingen in het dorp niet. Hierdoor gaan deze groene 
verbindingen verloren en dat is jammer.  

De huidige infrastructuur is niet geschikt voor weggebruikers met scootmobiels en 
duofietsen. Dit zou aangepast kunnen worden.  

De intensieve zorg en dementie mag geïsoleerder liggen. We moeten accepteren dat we 
meer ‘dwalende’ mensen met een polsbandje tegen kunnen komen. 

De landbouw die er is, moet biologisch worden. Je lost daarmee verschillende dingen op. De 
ecologische veerkracht is nu niet goed. Kan het systeem na een verstoring weer terugkomen 
naar een balans?  

De natuurwaarden in het landelijk gebied worden verkwanseld, dit komt door de verdere 
schaalvergroting. De groenblauwe dooradering verandert; kavels worden groter en de mest 
komt bijna tot op de sloot. Daar komt geen patrijs meer broeden. 



De parkeerplaatsen rondom het nationaal park zijn een probleem. Door te weinig ruimtelijke 
spreiding zijn de parkeerplaatsen op sommige dagen enorm druk en zitten mensen elkaar in 
de weg. 

De recreatie in het gebied de Veluwezoom is nu vooral gericht op de Posbank, maar er is 
veel meer te bieden. Daarnaast is ook de spreiding onvoldoende. 

De recreatie is op dit moment niet goed verspreid binnen de waterwingebieden, het gebied 
wordt te veel belast. Met name het parkeren van auto’s heeft aandacht en spreiding nodig. 

De recreatieve druk in sommige gebieden is zo groot dat recreanten, bewoners en de natuur 
elkaar in de weg zitten.  

De regio Arnhem heeft behoefte aan dure woonmilieus. Wil Rheden ruimte bieden voor de 
directeuren, als uitloopgebied voor Arnhem?   

De regio Arnhem zou zich meer kunnen richten op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid 
die groen en duurzaam gerelateerd zijn. 

De regionale vraag is: wat is het belang van een hoge woonkwaliteit en wordt dat wel 
gedeeld?  

De samenhang tussen ecologische veerkracht en sociale veerkracht ontbreekt. Er is een 
waaier aan producten, maar het komt nu niet in de (lokale) dorpen terecht. De gemeente 
zou hier beleid over moeten hebben. 

De schaalvergroting in de landbouw gaat door, maar de Rhedense boeren willen niet 
stoppen. Hoe kunnen we de boeren accommoderen? 

De spoorlijn werkt als een barrière; gevoelsmatig en feitelijk. 

De spreiding van recreatie is nu niet goed in tijd, ruimte en thema. 

De toeristisch-recreatieve verbinding tussen het dorp en de Veluwe kan beter, er is 
onvoldoende 'traffic'. Je zou dit meer langs de middenstand willen leiden. 

De verbinding voor fietsers tussen water en land (de IJssel en de Veluwe) naar het dorp 
Rheden kan veel beter dan nu, dit is een ongebruikte kans. 

De visie over hoe je omgaat met drukte is belangrijk. De gemeente zou bijvoorbeeld geen 
(grote) evenementen meer op zondag plaats moeten laten vinden, want op drukke 
zondagen zijn er al 8000 bezoekers op de Posbank op 1 dag.  

De visie zou op lange termijn in de breedte moeten denken, zodat ad hoc beslissingen en 
oplossingen worden voorkomen. Ad hoc beslissingen leveren een zooitje op (zoals de 
parkeerplaats op de Posbank). 

De wildtunnel, die onder de A348 doorgaat, is veel te klein voor een edelhert of een ree. Dit 
had in het verleden grootser aangepakt moeten worden. 

De woningen die de landgoedeigenaren willen bouwen vinden wij als dorpsbewoners niet 
geschikt; ze zijn te duur en het type woningen is al overheersend in het dorp. Hier houden ze 
geen rekening mee. 

Denk ook aan het geluid van motoren op de Posbank, dat hoor je van verre. Dergelijk geluid 
past niet bij de sfeer van natuur en recreatie die je daar wilt.  



Diverse elementen (zoals drukke wegen en gevaarlijk transport over het spoor) in het 
waterwingebied brengen risico's met zich mee en vormen een bedreiging voor de kwaliteit 
van het grondwater. 

Door de veranderende structuur van de zorg wil de bank geen lening verstrekken. Het is heel 
moeilijk om een zorgcontract (voor bijvoorbeeld zorgwoningen naast de boerderij) te krijgen 
als je geen locatie hebt, maar je kunt geen locatie hebben als je geen geld hebt. 

Door klimaatverandering wordt vernatting voorzien. Dit resulteert, volgens onderzoek van 
Deltares, in een grondwaterspiegelstijging van ca. 0,5 meter. Dit is goed voor het 
natuurherstel, maar kan een last zijn voor de woningen. 

Doordat de wet met betrekking tot de bodem vervalt gaan de bodemtaken naar de 
gemeente. Het is nu niet duidelijk waar de kwaliteit aan moet voldoen en hoe moet er 
gesaneerd moet worden? Dit moet terugkomen in de omgevingsvisie. 

Dorpen hebben elk hun eigenheid. Er treedt verrommeling op daar waar je van het ene dorp 
naar het andere dorp gaat. Grenzen vervagen ruimtelijk en de grens tussen stad en land is 
minder goed herkenbaar. Deze grenzen tussen stad en land kunnen scherper. 

Een ‘unique sellingpoint’ van dit gebied is dat er in één zo'n klein gebied alles terug te vinden 
is voor iedere doelgroep. Dit moet verder ontwikkeld en gepromoot worden. 

Een (eventuele) ecologische verbinding van de Veluwe naar de IJssel wordt continu 
verstoord door 3 barrières (trein, auto en snelweg). Kan de provinciale weg geknipt worden 
om de herten van de weg te houden? 

Een belangrijke scheiding tussen het bebouwde gebied en het buitengebied is belangrijk om 
het buitengebied te beschermen. Steeds meer delen van het buitengebied worden bebouwd 
en hierdoor vervaagt de grens hiertussen. 

Een grondwaterbeschermingsgebied wordt door velen (met name grondgebruikers) als iets 
nadeligs gezien. Dit komt onder andere door het niet kunnen gebruiken van bemesting- en 
beschermingsmiddelen en doordat er verdroging op kan treden.  

Er bestaat soms onvrede over de inzet van financiële middelen door de overheid. Stelt de 
overheid wel de juiste prioriteiten als het gaat om het inzetten van geld? In het buitengebied 
spelen erg veel belangen door elkaar. Is het wel altijd de overheid die dit moet financieren? 
Laat je kansen onbenut door een geldkwestie? 

Er is een invaarverbod op de plas tegenover Dieren ingesteld. Dit beperkt de mogelijkheden 
van ‘waterspel’ aanzienlijk. De IJssel en het Apeldoorns Kanaal zijn geen alternatief. Je kunt 
er bijvoorbeeld niet zeilen.  

Er is een vlak fietsgebied (in de Havikerwaard) langs het water en de landgoederen, dit 
wordt niet goed benut. 

Er is geen ‘welkomstgevoel’ voor recreanten en toeristen. 

Er is geen heldere visie vanuit de gemeente, iedereen kiest zijn eigen weg. Hierdoor ontstaan 
ontwikkelingen die als ‘stuurloos’ gezien worden. Als gemeente moet je hier een antwoord 
op hebben. Echter als je in de visie te strikt ben, dan zet je ontwikkelingen juist op slot. 

Er is geen waarderingssysteem voor ‘ecosysteemdiensten’ voor bijen. Belangen verschillen 
soms. Bijvoorbeeld; er is net ingezaaid, maar er komen klachten van hondenbezitters dat het 



zaaisel te hoog is. Er is dus een klein spanningsveld met andere belangen, zoals het uitlaten 
van honden. 

Er is nu een beperkte ontwikkelruimte voor recreatieve bedrijven en dit staat innovatie in de 
weg. 

Er is nu geen tot weinig contact met de rivier en dat is jammer.  

Er is nu geen visie voor iedere beek en hierdoor kun je niet goed inspelen op kansen en 
initiatieven die spelen. 

Er is weinig ‘reuring’ in het dorp en dit mag meer worden. De parkeerplaats bij de snelweg 
zou verbeterd kunnen worden met een ‘TOP’ en een fietsenknooppunt. Dit kan ook 
stimulerend werken voor de ondernemers in het dorp. 

Er komen aanvragen binnen voor zorgvastgoed omdat er een goed verdienmodel ligt voor 
ontwikkelaars in het duurdere segment. De vraag is echter niet lokaal. Ontwikkeling lijkt een 
beetje op de kantorenmarkt van enige jaren geleden: elk jaar een nieuw glimmend kantoor 
langs de snelweg en een overschot aan lege gedateerde kantoren die nog niet afgeschreven 
zijn, op plekken vaak geschikter zijn dan de nieuwe. Hoe ga je hiermee om?    

Er liggen zeker kansen voor ontwikkelingen in de recreatieve sector. Het toeristisch 
ontwikkelingsplan heeft de belofte in zich om iets aan te zwengelen. Toch duurt het lang iets 
voor elkaar te krijgen. De gemeente zou een stabiele lijn moeten trekken in haar beleid voor 
het veranderende toeristische landschap op de langere termijn. 

Er worden met name problemen geconstateerd aan de randen, daar waar de landgoederen 
en aanliggende kernen elkaar raken. Het zijn problemen als hondenstront en het dumpen 
van afval. Als er druk komt op een gebied, zijn landgoedeigenaren de klos. 

Er wordt heel hard gewerkt aan ‘instandhouden’, maar het gebeurt onvoldoende. Het 
gebeurt maar op sommige plekken goed. De diagnose is dat we niet genoeg bezig zijn met 
continuïteit.  

Er wordt onvoldoende richting gegeven aan de ontwikkeling van de gebieden tussen de 
dorpen. Qua dynamiek liggen hier grote kansen, omdat er nog niets vastligt. 

Er wordt veel afgesnoept van de landbouwgrond, met name door de omvorming naar 
natuurontwikkeling. 

Er zijn nu geen voorzieningen bij het water, zoals aanlegplaatsen of horeca. Het water kan 
meer gebruikt worden. Dit kan nu niet zomaar mogelijk worden gemaakt, je komt in allerlei 
gemeentelijke procedures terecht. Dit wordt versterkt door de extra regels vanuit de 
overheid (Rijkswaterstaat). 

Er zijn nu te weinig en te geconcentreerde toegangspoorten het gebied in, waardoor 
mensen niet overal (kunnen) komen. 

Er zou een zoneringsmodel (opdeling in een drukke en een rustige zone) moeten komen. 
Faciliteiten reageren nu niet voldoende op dit model. 

Herbestemmen van leegstaand karakteristiek vastgoed is een opgave op zich. Dit komt door 
verschillende aspecten; zoals de kwetsbare omgeving, de monumentale waarde, de politieke 
gevoeligheid en de financiële haalbaarbeid. De verschillende beleidsregels en wetgeving 
maken het er niet makkelijker op. Je beweegt uiteindelijk met de ruimte die je hebt en dus 
hoe meer regels, hoe kleiner de bewegingsruimte en hoe complexer de opgave. Moeten we 



dan niet als gemeente zorgen voor zo min mogelijk regels/beleid en juist maatwerk inzetten 
om de herbestemmingsopgave zoveel mogelijk een kans van slagen te geven? 

Het beeldkwaliteitsplan, opgesteld door de gemeente, lijkt gericht op hobbymatige 
paardenhouders of pensions. De randvoorwaarden binnen dit plan maken het onmogelijk 
om bedrijfsmatige aanpassingen te doen voor een groot bedrijf. 

Het beleid en de wet- en regelgeving loopt achter op maatschappelijke ontwikkelingen.  

Het beleid van de gemeente is te behoudend op het gebied van vernieuwingen en 
ontwikkelingen ten aanzien van de natuur. 

Het beleid zou meer gericht moeten zijn op de bijzondere dingen die je hier hebt. 

Het bijzondere cultuurhistorisch erfgoed in Rheden is van ons allemaal en zou daarom beter 
bekend moeten worden in het hele land. Dit moet wel op een passende manier gebeuren 
met een bescheiden gebruik. 

Het bos is ook een natuurgebied, daardoor mag je meestal niet van de paden af. Op deze 
manier is het geen echt struingebied, de beleving van het bos is niet zo sterk als zou kunnen.  

Het bos is ook een natuurgebied. Daardoor mag je ‘s nachts niet het bos in. Maar juist 
nachtelijk gebruik van een bos is een bijzondere beleving. Het is jammer dat je dat dus niet 
kunt meemaken. 

Het buitengebied is van ons allemaal, er mag geen monopolie komen van een partij. Het 
spanningsveld zit bijvoorbeeld halverwege de Posbank (bij het bezoekerscentrum) waar het 
veel te druk is. Dit gaat ook andermans gronden aan, terwijl nu met name één partij invloed 
hierop heeft. 

Het buitengebied wordt ingenomen door de stad en daar is geen rem op. 

Het doel van Landgoed Biljoen is het erfgoed bewaren voor de volgende generatie. Daar 
waar het kan: openstellen. Hoe zorgen we ervoor dat de kwaliteit niet slechter wordt voor 
de volgende generatie? Wat is een goede balans? 

Het functieveranderingenbeleid biedt kans om de behoefte aan landelijk wonen in te vullen; 
welke woningtypen kies je als een dergelijke kans zich voordoet? 

Het functieveranderingenbeleid van de gemeente wordt als complex ervaren. Werkt het 
huidige functieveranderingenbeleid en dan met name de financiële vertaling hiervan nog 
wel goed of is dit beleid inderdaad te complex? 

Het huidige beleid denkt vanuit publieke voorzieningen, maar niet vanuit een 
‘vanzelfsprekende infrastructuur’ die er al is, zoals ontmoetingsplekken. 

Het is belangrijk dat er een betere spreiding komt met betrekking tot recreatie om de drukte 
op piekmomenten beter op te kunnen vangen (spreiding in tijd en ruimte). 

Het is jammer dat de gemeente weinig interesse heeft in de haven. 

Het Kraaienbos in Spankeren is klein, maar echt een gebruiksbos. Zulke mogelijkheden zou je 
ook in het ‘grote bos’ willen hebben, al was het maar hier en daar. 

Het waterschap wil het waterpeil in de Ellecomse Polder verhogen. Er gaan verschillende 
verhalen in de rondte over wat de effecten zijn op de huizen in en rond Ellecom. Bewoners 



worden niet betrokken bij de ontwikkelingen die spelen en zijn het vertrouwen kwijt in het 
waterschap. 

Het zou goed zijn als er kleine creatieve bedrijfjes zouden komen langs het Apeldoorns 
Kanaal, die komen voor de plek. Deze kunnen aangetrokken worden door onze groene 
gemeente en de groene plek. Oude bedrijfslocaties zouden kansen kunnen bieden voor deze 
nieuwe bedrijfjes. 

Hoe behouden en versterken we een vitaal en levendig buitengebied? Dit als gevolg van de 
afnemende beweiding, de afnemende aantrekkelijkheid voor flora en fauna en de 
vermindering van de beleefbaarheid en de economische waarde als gevolg van het 
herbestemmen naar wonen in plaats van bedrijvigheid. 

Hoe borg je de veiligheid in de natuurgebieden van de Veluwezoom in relatie tot 
natuurbrand? De recreatie neemt toe, oefent grote druk uit op het gebied en er zijn tal van 
activiteiten in het gebied. Wordt er voldoende rekening gehouden met veilige inrichting van 
terreinen en activiteiten (afstand tot het bos) en met de bereikbaarheid van hulpdiensten in 
geval van calamiteiten? Er moet rekening gehouden worden met de bestaande risico’s en de 
ontwikkeling daarvan. 

Hoe borg je de veiligheid in het overgangsgebied (o.a. uiterwaarden) van Veluwezoom naar 
de IJssel in relatie tot de overstromingsrisico’s (hoogwater, extreme neerslag) als gevolg van 
o.a. de klimaatveranderingen? 

Hoe borgen we de kwaliteit van het buitengebied zodat het bijdraagt aan een gezond leven 
(uitnodigend tot gezond gedrag: recreëren in het groen, bewegen zoals fietsen en 
wandelen)? 

Hoe en waarin veranker je ruimtelijke kwaliteit? Wellicht een zonering van gebieden voor 
herstel en behoud? En andere delen met meer transformatie ruimte? 

Hoe ga je om de waterkwaliteit in relatie tot diffuse bronnen als riolering, overstorten en de 
landbouw? En is de omgevingsvisie hiervoor het juiste middel? 

Hoe ga je om met de consequenties van de toename van het goederenvervoer? Er is een 
extern veiligheidsrisico in verband met bereikbaarheid spoorlijn en het is een risico voor 
omwonenden. Er is een toename van hinder door trillingen en geluid en daaraan 
gerelateerde gezondheidsklachten, daar waar mensen in de nabijheid van de spoorlijn 
wonen. 

Hoe ga je om met de functiewijziging van agrarisch naar wonen met mogelijke 
nevenactiviteiten (zorg, etc.) in relatie tot de aanwezige veiligheids- en gezondheidsrisico’s 
als ook bereikbaarheid en bestrijdbaarheid hulpdiensten? Dergelijke functiewijzigingen 
leveren de nodige uitdagingen op die een gemeente bewust moet afwegen. Er moet 
bijvoorbeeld sneller gehandeld worden bij een gebouwen met een zorgfunctie. 

Hoe ga je om met de risico’s van activiteiten met gevaarlijke stoffen nu de omgevingswet 
een nieuw (afwegings)instrument - schillenmodel - heeft geïntroduceerd (omgevingswet als 
kans)?  

Hoe ga je om met de schaalvergroting van de landbouw? Schaalvergroting kan een probleem 
zijn in kleinschalige, waardevolle landschappen of in ons groene erflandschap met lanen. 
Denk hierbij aan inpassing van nieuwe schuren, uitbreidingen van erven, inpassing van 
nieuwe wegen en verbredingen van wegen in combinatie met lanen. 



Hoe ga je om met een industriebestemming in de uiterwaarden, zoals bij het terrein van De 
Groot? Industrie is mijns inziens een bestemming die niet past in dit rivierenlandschap, naast 
een te ontwikkelen natuurgebied de Velperwaarden en liggend in het rivierklimaatpark. Er 
ligt hier een grote ambitie voor natuur en recreatie. 

Hoe ga je om met problemen in een natuurgebied als hufterigheid, vernielingen, 
criminaliteit, een teveel aan mensen en dumpingen van rotzooi? 

Hoe ga je om met vermesting, verdroging en versnippering? De landbouw is de sleutel om 
dit probleem op te lossen; hier moet dus beleid voor komen. Zodoende kan ook de natuur 
versterkt worden. 

Hoe ga je om met wateroverlast, verdroging en hittestress in het buitengebied als gevolg van 
de klimaatverandering?  

Hoe gaan we in het buitengebied van belang zijnde gezondheidsaspecten bepalen? 

Hoe gaan we in het landelijk gebied de effecten van de klimaatverandering opvangen zoals 
bosbranden, hittestress, watertekort, wateroverschot en waterberging? 

Hoe gaan we om met het in stand houden van de hoge ruimtelijke kwaliteit van de 
gemeente waarvoor de cultuurhistorische kwaliteit een onmisbare ondergrond vormt? Hier 
moet je heel veel voor doen. 

Hoe gaan we om met het verlies van biodiversiteit? Naar verwachting is de situatie in 
Rheden in lijn met de landelijke trends en ontwikkelingen waarbij gezegd wordt dat het 
aantal boerenlandvogels sterk terugloopt. Enkele oorzaken hiervan zijn het verdwijnen van 
leefgebied, intensief landgebruik, verdroging, vermesting, bestrijdingsmiddelen, invasieve 
soorten en klimaatverandering. Kunnen we door duurzame gebiedsontwikkeling het verlies 
aan biodiversiteit tegengaan? 

Hoe gaan we om met klimaatverandering en hoe maken we het buitengebied 
klimaatbestendig? In Rheden zullen de uiterwaarden vaker overstromen en we kunnen te 
maken krijgen met wateroverlast. Gevoelige gebieden hiervoor zijn de Velperwaarden en de 
Havikerwaard. Ook verdroging in landbouw en natuur, erosie en natuurbranden zijn thema’s 
in het kader van klimaatverandering. 

Hoe kan er worden omgegaan met evenementen in stiltegebieden? Dit gaat niet samen en 
levert problemen op als overlast. 

Hoe krijg je meer dagjesmensen vanuit de buurlanden naar de Veluwezoom? 

Hoe kun je de kernkwaliteiten van het buitengebied handhaven? 

Hoe kun je de maatschappelijke waarde en de belevingswaarde van water vergroten? Dit 
kan een kans zijn voor inwoners om meer te kunnen genieten van het water 
(wandelen/fietsen/spelen/vissen). Door de burger meer te betrekken bij het watersysteem 
kunnen nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan met inwoners, met ondernemers, voor de 
landbouw en voor nieuwe economische dragers. 

Hoe kun je de verrommeling in de dorpsranden tegengaan? De zorg is er dat de mooie 
landschappelijke randen verloren gaan. Een aantal randen die verbeterd kunnen worden zijn 
de Zuidflank Rheden, Haveland Rheden en de oostrand van Dieren. 

Hoe kun je een groter deel van de toeristische (fiets)traffic door Rheden(dorp) trekken? Dat 
zou goed zijn voor het draagvlak van voorzieningen. 



Hoe kun je het gebied ‘Rhederlaag’ (recreatiegebied) beter verbinden met Rheden? Het 
pontje vaart maar een paar uur in een bepaald seizoen. Kun je het rivierengebied hier meer 
bij betrekken? Idee: skilift van Rhederlaag naar het topje van de Posbank. 

Hoe kun je het karakter van het gebied tussen de dorpen versterken? Dit gebeurt nu 
onvoldoende en er treedt verrommeling op (bijvoorbeeld door grote infrastructurele 
netwerken). Tussenruimtes tussen de dorpen moeten gevarieerde zones zijn, die op zichzelf 
ook iets zijn.  

Hoe kun je meer gebruikmaken van het internationale circuit? Hoe kun je op internationale 
‘routes’ terecht komen (hoe maak je dit als tussenstop van bijvoorbeeld Chinezen en 
Amerikanen) en wat moet je daarvoor doen? En wil je dit wel? 

Hoe kunnen we de energietransitie laten landen in het Rhedense landschap? 

Hoe kunnen we omgaan met de beperkende of conflicterende regelgeving 
(natuurbescherming, PAS) naast de ontwikkeling van de omgevingswet en het bestuurlijke 
afwegingskader?  

Hoe kunnen we omgaan met de woningbehoefte binnen de gemeente? Aanvragen richten 
zich nu voornamelijk op het duurdere segment, terwijl de behoefte daar beperkt is voor 
eigen bewoners. Voor de eigen bewoners is vooral aanvulling in het goedkope/middeldure 
segment gewenst. Als er nieuwe spelers bijkomen (van buitenaf), dan worden de financiële 
middelen schaarser. 

Hoe kunnen we omgaan met het opwekken van duurzame energie, rekening houdend met 
de ruimtelijke impact en de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurwaarden in het 
gebied? 

Hoe kunnen we, met de omgevingsvisie in aantocht, omgaan met beschermde stads- en 
dorpsgezichten? Hoe behoud en versterk je dit beschermde, één van 370 stads- en 
dorpsgezicht in Nederland?  

Hoe stoppen we de achteruitgang van de biodiversiteit? Door versnippering, verdroging, 
verstening, intensivering van de landbouw, klimaatverandering neemt de biodiversiteit af. 
Dit staat te laag op de gemeentelijke agenda en is de bron van welzijn en geluk. 

Hoe verhoog je de verkeersveiligheid op de Veluwezoom? De recreatiedruk wordt steeds 
groter en verschillende verkeersstromen/doelgroepen kruisen elkaar. Er kan geconcludeerd 
worden (na een analyse van de cijfers) dat het recreatieverkeer waarschijnlijk in sterke mate 
betrokken is bij de ongevallen. 

Hoe zetten we onze grondposities in het buitengebied strategisch in voor onze 
beleidsdoelstellingen/opgaven?  

Hoe zorgen we voor een betere spreiding van de recreatieve druk?  

Ik maak mij zorgen over de randzone, waar versnippering een rol speelt. Het verkeer heeft 
hier grote invloed op. 

In 2030 is het buitengebied van Rheden een overloopgebied van het economisch kerngebied 
(de Randstad). Wat moet Rheden dan zijn? 

Is het functieveranderingenbeleid op langere termijn houdbaar (bouwkavels in ruil voor 
stoppen)? 



Je maakt een regel voor een bepaalde groep (bijvoorbeeld een mountainbiker), omdat die 
een probleem veroorzaakt. Maar daarmee beperk je (misschien ongewild) andere groepen 
in hun mogelijkheden om het bos te gebruiken, terwijl die groepen misschien geen probleem 
veroorzaakt. 

Je wilt toeristen trekken naar het gebied om de bijzonderheden van de beken te laten zien. 
Maar je wilt het gebied ook rustig houden. Dit is een dilemma. 

Kan het bekensysteem meer als geheel beschouwd worden? Verschillende eigenaren zitten 
niet met elkaar om de tafel. Zo kan de verwaarlozing van een stuk (een deel van de beek) het 
debiet aantasten, waardoor ergens anders de gebruiksmogelijkheden minder worden. 

Kernkwaliteiten zijn provinciaal vastgelegd, de gemeente toetst op een ander 
abstractieniveau en maakt afwegingen op lokaal niveau. De gemeente delegeert het op haar 
beurt verder naar burgers en maatschappelijke organisaties. Dit kan fragmentatie van 
landschap in de hand werken. Hoe zorg je in de omgevingswet voor de borging op lange 
termijn?  

Leidt de zelfrijdende auto tot meer of minder auto’s? En wat betekent dit voor het Rhedense 
wegennet? 

Mensen zijn niet meer tevreden met hun omgeving, doordat er te veel functies en claims in 
het gebied liggen. In de visie moeten heldere keuzes gemaakt worden en zoneringen voor 
het buitengebied worden gehanteerd. 

Niet naast de Veluwe, maar op de Veluwezoom! Toeristisch-recreatieve profilering naar 
buiten toe verbeteren. 

Nieuwe ontwikkelingen in het duurdere segment trekken mensen van buiten aan. Wanneer 
die een beroep doen op gemeentelijke wmo middelen. Deze middelen zijn vast en gaan niet 
omhoog als meer mensen er een beroep op doen. Hoe kunnen we hiermee omgaan? 

Om functieveranderingen in het buitengebied financieel mogelijk te maken, wordt snel aan 
de realisatie van woningen gedacht. Realisatie van veel woningen als gevolg van 
functieverandering staat op gespannen voet met het beleidsdoel om overcapaciteit van 
woningbouwplannen te voorkomen. Hoe kunnen we hierop inspelen?  

Ondernemers vinden dat toeristen te snel vertrekken en te weinig besteden. De bewoners 
vinden dit niet. Hier ligt een spanningsveld met verschillende belangen. 

Op dit moment is alles gericht op het Veluwezoom Transferium, maar het is de vraag of dat 
model wel houdbaar is. De laatste jaren blijkt dit tot parkeerproblemen te leiden. 

Op drukke dagen ontstaat er een knelpunt door het parkeren bij het bezoekerscentrum. Als 
de parkeerplaatsen vol zijn, rijdt men door op zoek naar een ander parkeergelegenheid. Dit 
gebeurt dan bijvoorbeeld langs de weg en dit heeft effect op de bereikbaarheid en 
veiligheid. De spreiding zou beter moeten. Daarnaast rijdt men langzaam om iets van de 
natuur te zien en gebruiken fietsers de rijbaan. Dit leidt tot filevorming. Een nieuwe 
fietsverbinding tussen het bezoekerscentrum en het paviljoen zou een oplossing kunnen 
bieden. 

Op een deel van de agrarische gronden langs het Apeldoorns Kanaal ligt een 
industriebestemming. Inwoners uit Spankeren zien liever dat deze bestemming veranderd 



om de agrariërs te behouden. Dit heeft de voorkeur boven industrie, mede vanwege het 
beeld van het buitengebied dat zo het best behouden blijft. Dit beeld gaat nu verloren. 

Op sommige dagen zijn er grote problemen met het verkeer, met name de parkeerplaatsen 
lopen vol (rondom het bezoekerscentrum). Dit is onverantwoord, omdat hulpdiensten niet 
ter plekke kunnen komen. 

Over de hele gemeente heeft de landbouw wel een goed imago. Binnen de gemeente is 
weinig aandacht voor de landbouw en dat is jammer. 

Overhagen is nu geen gebied waar de Velpse bevolking kan wandelen en dat is jammer.  

Parkeerplaatsgebruikers maken heel vaak geen gebruik van horeca, maar houden wel de 
plekken bezet. De verbinding tussen dorpen (klein en groot) en het buitengebied zou beter 
kunnen. 

Rheden zou als decor moeten fungeren voor leuke internationale evenementen. Een 
belevingssamenleving met leuke plekken. 

Rond een beek spelen verschillende belangen zoals ecologie, hydrologie, cultuurhistorie en 
andere belangen. Deze belangen zijn vaak tegenstrijdig (bijvoorbeeld het bronbos bij 
Middachten) en vaak zijn er meerdere eigenaren. Worden die afwegingen wel goed 
gemaakt?  

Trends op het gebied van energietransitie en duurzaamheid introduceren nieuwe 
activiteiten met bijbehorende (nieuw/andere) risico’s zoals biovergisting en nieuwe 
brandstoffen (LNG, waterstof). Hierin zullen de gevolgen voor zelfredzaamheid en 
hulpverlening meegewogen moeten worden. Hoe ga je hiermee om? 

Veranderingen gaan erg snel. Dit is bedreigend voor alles wat langzaam gegroeid is zoals 
historische elementen!  

Veranderingsprocessen die van alle tijden en heel natuurlijk zijn, moeten zodanig worden 
ingebed dat ze leiden tot instandhouding en verbetering van de hoge ruimtelijke kwaliteit. 
Hoe ga je hiermee om? 

Verschillende eigenaren met verschillende doelstellingen kunnen verschillende dingen met 
een beek doen. Wil je dat wel als samenleving?  

Vitens is gebaat bij het hoog houden van de waterkwaliteit. Een 
grondwaterbeschermingsgebied wordt te weinig gezien als iets positiefs. Er zitten ook 
kansen in; de woonkwaliteit zal hoog blijven en de risico’s van buitenaf blijven beperkt. 
Bewustwording zou een bijdrage kunnen leveren aan het hoog houden van de kwaliteit van 
het grondwater.  

Wat is de ruimtelijke impact van gemaakte keuzes op andere werkvelden? Hoe kunnen deze 
goed worden ingepast? 

Wat is ons doel voor het landelijk gebied? Waarvoor moet het geschikt zijn/worden/blijven 
en wat zijn daarvoor benodigde kwaliteitseisen?  

Wat zijn de ruimtelijke gevolgen van de energietransitie in combinatie met onze eigen hoge 
ambities op dit vlak voor ons buitengebied? Wat betekent dit voor onze karakteristieke 
waarden en het landschapsbeeld? Wat heeft prioriteit, wat is dan leidend? Hier wordt nu 
onvoldoende naar gekeken. 



Wat zijn de ruimtelijke gevolgen van klimaatverandering, en klimaatadaptatie-maatregelen 
die daarbij nodig zijn, voor ons buitengebied? Wat betekent dit voor onze karakteristieke 
waarden en het landschapsbeeld? Wat heeft prioriteit, wat is dan leidend? Hier wordt nu 
onvoldoende naar gekeken. 

We moeten oppassen met nevenactiviteiten op het agrarisch bedrijf, zodat we elkaar niet in 
de weg gaan zitten. 

We weten niet of we een realistische voorstelling hebben van bos. 

We willen keuzes maken voor functies (bijvoorbeeld het ontwikkelen van de landbouw), en 
hiermee ruimte geven, maar aan de andere kant maken we regels waardoor het vastloopt. 
Wat heeft onze prioriteit in het buitengebied? 

We willen toe naar een circulaire economie in 2050. In het Nationaal Grondstoffenakkoord 
staan afspraken om de Nederlandse economie steeds meer te laten draaien op herbruikbare 
grondstoffen. De gemeente Rheden heeft als doelstelling om te komen tot 75% 
afvalscheiding (is in lijn met de landelijke doelstelling). Deze (mogelijke) ontwikkeling zal ook 
z’n beslag hebben op het buitengebied (zoals de productie van andere gewassen en 
grondstoffen). Hoe kunnen we hier mee omgaan?  

Weg met de bestrijdingsmiddelen! Want die vormen een gevaar voor de bijen. 

Welk proces (met o.a. de burgers) kan worden ingezet om het beschermde dorpsgezichten 
toekomstbestendig te maken?  

 

 

Financiën (24) 

 

Als er mensen zijn met een goed, leuk en interessant initiatief ten gunste van de openbare 
ruimte of gemeenschap, kan dit getoetst worden aan de eisen die de Geërfden van Velp 
stellen. Zo kan er wellicht een geldbedrag beschikbaar gesteld worden uit het 
Geërfdenfonds. Mensen zijn hier nu niet bekend mee. 

Bij veel initiatieven zijn grootgrondbezitters en gemeente bereid om mee te werken, maar 
veelal wordt er niet nagedacht over wie de beheerskosten gaat betalen. Dit komt meestal 
voor rekening van de grootgrondbezitters. Voorbeelden zijn het aanleggen van een fietspad 
en bijkomende zaken als de zorgplicht van routes. 

Boeren moeten volgens hun pachtcontract voldoen aan verschillende beheerverplichtingen, 
zoals het onderhouden van een haag die op het land staat. Het is daarom niet aantrekkelijk 
om sommige akkers te pachten. 

De gemeente betaalt niet mee aan hondenvoorzieningen op de landgoederen, terwijl ze er 
wel mee adverteren. 

De gemeente heeft met name in het buitengebied enkele grote stukken grond. Is het echter 
nodig deze stukken in bezit te houden? 

De gemeente kan geen garantie geven of je na het doen van kostbaar onderzoek, naar 
mogelijkheden van vernieuwingen binnen je bedrijf, wel door mag gaan met ontwikkelen. Je 
gooit hiermee dus ook geld weg.  



De overheidsregelingen zijn financieel te weinig duurzaam. 

Door de veranderende structuur van de zorg wil de bank geen lening verstrekken. Het is heel 
moeilijk om een zorgcontract (voor bijvoorbeeld zorgwoningen naast de boerderij) te krijgen 
als je geen locatie hebt, maar je kunt geen locatie hebben als je geen geld hebt. 

Door vertragingen in de procedures in de zorg wordt geld later uitgekeerd. Voor een 
zorgboerderij betekent dit dat een groter werkkapitaal nodig is dan vroeger. Dat maakt het 
runnen van zo’n boerderij minder makkelijk dan zou kunnen. 

Doordat gronden en deels ook schuren gepacht worden, is het lastig om knopen door te 
hakken en investeringen te doen (zoals zonnepanelen of asbestverwijdering). Het is niet 
altijd duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de kosten. 

Er bestaat soms onvrede over de inzet van financiële middelen door de overheid. Stelt de 
overheid wel de juiste prioriteiten als het gaat om het inzetten van geld? In het buitengebied 
spelen erg veel belangen door elkaar. Is het wel altijd de overheid die dit moet financieren? 
Laat je kansen onbenut door een geldkwestie? 

Er is geen goede afstemming tussen eigenaren van de grond en degenen die beslissingen 
maken. Hierdoor worden kosten afgeschreven op de eigenaren. 

Er komen aanvragen binnen voor zorgvastgoed omdat er een goed verdienmodel ligt voor 
ontwikkelaars in het duurdere segment. De vraag is echter niet lokaal. Ontwikkeling lijkt een 
beetje op de kantorenmarkt van enige jaren geleden: elk jaar een nieuw glimmend kantoor 
langs de snelweg en een overschot aan lege gedateerde kantoren die nog niet afgeschreven 
zijn, op plekken vaak geschikter zijn dan de nieuwe. Hoe ga je hiermee om?    

Het aantrekken van toeristen naar het dorp (Rheden) zou een bron van extra omzet kunnen 
zijn, maar het dorp heeft niets te bieden. 

Het functieveranderingenbeleid van de gemeente wordt als complex ervaren. Werkt het 
huidige functieveranderingenbeleid en dan met name de financiële vertaling hiervan nog 
wel goed of is dit beleid inderdaad te complex? 

Het is moeilijk om overheidsregelingen in te bouwen in je financieel concept. Je krijgt 
bijvoorbeeld subsidie voor een periode van 6 jaar, maar je weet niet waar je daarna aan toe 
bent. 

Is het functieveranderingenbeleid op langere termijn houdbaar (bouwkavels in ruil voor 
stoppen)? 

Nieuwe ontwikkelingen in het duurdere segment trekken mensen van buiten aan. Wanneer 
die een beroep doen op gemeentelijke wmo middelen. Deze middelen zijn vast en gaan niet 
omhoog als meer mensen er een beroep op doen. Hoe kunnen we hiermee omgaan? 

Om functieveranderingen in het buitengebied financieel mogelijk te maken, wordt snel aan 
de realisatie van woningen gedacht. Realisatie van veel woningen als gevolg van 
functieverandering staat op gespannen voet met het beleidsdoel om overcapaciteit van 
woningbouwplannen te voorkomen. Hoe kunnen we hierop inspelen?  

Om leegloop tegen te gaan moet de woonkwaliteit gewaarborgd blijven en de prijs niet te 
veel worden opgedreven. 

Te weinig mensen realiseren zich dat je als eigenaar van een landgoed duurzame (langjarige) 
keuzes maakt. Daar hoort ook financiële duurzaamheid bij. Als eigenaar kies je niet voor een 



eenzijdige doelstelling. De bosbouw, de natuur, de landbouw, de cultuurhistorie en de 
recreatie moeten in evenwicht zijn. 

Veel boeren zijn afhankelijk van het pachten van gronden; de prijzen zijn flexibel en dit 
maakt ondernemen moeilijk.  

Veel gronden en panden zijn door een erfenis verkregen en hierdoor zit het vermogen in de 
gronden en panden. Eigenaren hebben niet altijd voldoende kasgeld om aanpassingen aan 
(vervallen) panden te bekostigen. Dit kan leiden tot verpaupering en verval in het landelijk 
gebied. 

Wat levert het op om een internationale speler te zijn op het gebied van toerisme, 
tegenover de investeringen die hiervoor gedaan moeten worden? 

 

Procedures/regelgeving (66) 

  

Aan één zijde van de Broekdijk van Spankeren ligt een natuurgebied waar met zorg mee om 
wordt gegaan, maar de agrarische grond aan de andere kant is minstens net zo mooi. Hier 
moeten ze ook van afblijven, maar heeft geen status voor behoud.  

Als biologisch bedrijf zitten we ver onder de mestproductie. Er is geen uitzondering voor 
biologische boeren om ergens anders mee te kunnen compenseren (andere uitstoot). 

Als de gemeente wat meer betrokken zou zijn bij de ontwikkelingen die spelen, zou het 
makkelijker zijn om dingen geregeld te krijgen. In de beleidsvorming zit het wel, maar de 
uitvoering verloopt heel stroperig. Dit zou dus versneld moeten worden.  

Als je meer bouwmogelijkheden hebt dan nu, bijvoorbeeld voor een verbreed bedrijf in het 
buitengebied, zou het makkelijker zijn om zo’n bedrijf te runnen en te ontwikkelen. Nu zoek 
je als eerste binnen de planologische mogelijkheden.   

Als ondernemer krijg je niet het idee dat je de gemeente als partner hebt, maar meer het 
idee dat ze je onder de duim houden. Het gevoel van trots ontbreekt. 

Als ondernemer wil je vaak sneller ontwikkelen dan de gemeentelijke organen toelaten. 

Bedrijven willen veelal uitbreiden, maar er is niks mogelijk. Er zou beter bekeken moeten 
worden hoe dit op eigen terrein zou kunnen. 

Bij de gemeente ontbreekt kennis en daarmee een zekere vorm van begrip om een 
paardenfokkerij te ontwikkelen. Dat lijkt soms tegen te werken.  

Bij grote aanvragen en projecten heb je contact met verschillende disciplines en ambtenaren 
binnen de gemeente. Je moet zelf uitzoeken waar je moet zijn en dit houdt het proces op.  

Bij het organiseren van evenementen weet je niet wat er op de agenda staat (qua andere 
evenementen), terwijl die informatie wel bekend is bij de gemeente. Dit zou praktisch zijn 
om te weten, zodat je hierop in kunt spelen als ondernemer of organisatie.  

Binnen de planvorming is de werkwijze nu ‘standaard’ tussen particulier en overheid; de 
werkwijze is reactief. Dit kan beter; de kans hierin ligt bij het veranderen van de 
werkmethodieken in planvorming bij ontwikkelingen en door samen te werken met andere 
partijen. 



De ambtelijke molens werken traag. 

De collectieven beheerpakketten van natuur in het agrarisch gebied zijn te veel top-down 
geworden.  

De gemeente is niet flexibel. Bij de bouw van een kippenhok gaan alle remmen erop. Als 
vergunningaanvrager moet je veel tijd stoppen in onderzoeken om te laten zien wat de 
milieueffecten zijn. Hoewel die effecten laag kunnen zijn, wordt er alsnog niet altijd 
meegewerkt. 

De gemeente kan geen garantie geven of je na het doen van kostbaar onderzoek, naar 
mogelijkheden van vernieuwingen binnen je bedrijf, wel door mag gaan met ontwikkelen. Je 
gooit hiermee dus ook geld weg.  

De gemeente stelt in het beeldkwaliteitsplan linten voor als afscheiding. Ik kom zelf met een 
voorstel voor meidoornhagen, maar ik heb wel tijd (en ruimte) nodig om dit te kunnen 
ontwikkelen en die krijg ik niet. Deze hagen passen veel beter in het landschap. 

De gemeente zou creatiever om moeten gaan met het verlenen van vergunningen, om zo 
het gebruik in de winter of het najaar meer te stimuleren. 

De landbouw zit op slot door alle functies die er zijn van buitenaf (zoals natuur en recreatie). 
De concurrentie is groot. 

De overheidsregelingen zijn financieel te weinig duurzaam. 

De visie zou op lange termijn in de breedte moeten denken, zodat ad hoc beslissingen en 
oplossingen worden voorkomen. Ad hoc beslissingen leveren een zooitje op (zoals de 
parkeerplaats op de Posbank). 

De waarden en het belang van cultuurhistorisch landschap kunnen scherper. Het 
cultuurhistorisch landschap is deels verloren gegaan en de zorg om het te verliezen is groot. 

Door de manier waarop we omgaan met regels (regels vertragen de processen) kan er niet 
snel genoeg gereageerd worden op nieuwe ontwikkelingen.  

Door vertragingen in de procedures in de zorg wordt geld later uitgekeerd. Voor een 
zorgboerderij betekent dit dat een groter werkkapitaal nodig is dan vroeger. Dat maakt het 
runnen van zo’n boerderij minder makkelijk dan zou kunnen. 

Doordat de wet met betrekking tot de bodem vervalt gaan de bodemtaken naar de 
gemeente. Het is nu niet duidelijk waar de kwaliteit aan moet voldoen en hoe moet er 
gesaneerd moet worden? Dit moet terugkomen in de omgevingsvisie. 

Een landeigenaar kan zijn gewas/bos niet (tijdelijk) beschermen tegen vraat van roodwild 
vanwege het bestemmingsplan. 

Er heerst onder ondernemers een gemis aan betrokkenheid en kennis van ambtenaren. De 
gemeente zou zelf meer betrokken moeten zijn in plaats van alles uit te besteden aan 
derden, zodat de gemeente beter weet wat er speelt. 

Er is aan het begin van een ontwikkeltraject geen duidelijkheid of je tot een oplossing kunt 
komen en er is aan het begin geen duidelijkheid of het traject een kans van slagen heeft. Er 
is meer openheid gewenst en processen zouden sneller moeten gaan. 



Er is geen heldere visie vanuit de gemeente, iedereen kiest zijn eigen weg. Hierdoor ontstaan 
ontwikkelingen die als ‘stuurloos’ gezien worden. Als gemeente moet je hier een antwoord 
op hebben. Echter als je in de visie te strikt ben, dan zet je ontwikkelingen juist op slot. 

Er is geen toezicht op de ‘nazorg’ bij ontwikkelingen van initiatiefnemers. Er wordt veel tijd 
gestoken in planvorming, maar niet in de naleving van afspraken (en dat is buiten te zien), 
terwijl aantasting van aardkundige waarden, flora-fauna of bomen onomkeerbaar zijn. 
Voorbeelden hiervan zijn vitaliteitsproblemen van bomen of het afsterven van bijzondere 
bomen. 

Er liggen zeker kansen voor ontwikkelingen in de recreatieve sector. Het toeristisch 
ontwikkelingsplan heeft de belofte in zich om iets aan te zwengelen. Toch duurt het lang iets 
voor elkaar te krijgen. De gemeente zou een stabiele lijn moeten trekken in haar beleid voor 
het veranderende toeristische landschap op de langere termijn. 

Er moet meer ruimte komen voor innovatie, initiatieven en ondernemers. 

Er staan zoveel regels in het bestemmingsplan, waardoor een aanvraag niet soepel kan 
verlopen. Een wijziging binnen het bestemmingsplan heeft bij een bepaalde aanvraag 
ongeveer 2 jaar geduurd. 

Er wordt niet meegedacht in successen. Soms heb je een experiment nodig. Als het dan goed 
gaat zou je iets kunnen doen met het gedogen van regels. 

Er zijn nu geen voorzieningen bij het water, zoals aanlegplaatsen of horeca. Het water kan 
meer gebruikt worden. Dit kan nu niet zomaar mogelijk worden gemaakt, je komt in allerlei 
gemeentelijke procedures terecht. Dit wordt versterkt door de extra regels vanuit de 
overheid (Rijkswaterstaat). 

Er zijn nu maar 3 natuurcollectieven in heel Gelderland. Een lokaal collectief is te veel werk 
en te ingewikkeld voor de regelgeving. Hier liggen zeker kansen. 

Gemeente en bewoners kunnen bepaalde initiatieven toejuichen, maar lopen soms vast in 
hun eigen regelgeving, waardoor experimenten niet gedragen worden. Hiermee jaag je 
mensen juist in het harnas. 

Herbestemmen van leegstaand karakteristiek vastgoed is een opgave op zich. Dit komt door 
verschillende aspecten; zoals de kwetsbare omgeving, de monumentale waarde, de politieke 
gevoeligheid en de financiële haalbaarbeid. De verschillende beleidsregels en wetgeving 
maken het er niet makkelijker op. Je beweegt uiteindelijk met de ruimte die je hebt en dus 
hoe meer regels, hoe kleiner de bewegingsruimte en hoe complexer de opgave. Moeten we 
dan niet als gemeente zorgen voor zo min mogelijk regels/beleid en juist maatwerk inzetten 
om de herbestemmingsopgave zoveel mogelijk een kans van slagen te geven? 

Het beeldkwaliteitsplan, opgesteld door de gemeente, lijkt gericht op hobbymatige 
paardenhouders of pensions. De randvoorwaarden binnen dit plan maken het onmogelijk 
om bedrijfsmatige aanpassingen te doen voor een groot bedrijf. 

Het doel van Landgoed Biljoen is het erfgoed bewaren voor de volgende generatie. Daar 
waar het kan: openstellen. Hoe zorgen we ervoor dat de kwaliteit niet slechter wordt voor 
de volgende generatie? Wat is een goede balans? 

Het is lastig om een recreatiebedrijf te ontwikkelen of te innoveren door alle gemeentelijke 
‘rompslomp’. Een voorbeeld is de bouw van een ondergrondse Canadese hut. 



Het is moeilijk om als ondernemer te ‘verbreden’ op verschillende vlakken, er zitten veel 
regels aan vast waardoor je beperkt wordt. Je kunt bijvoorbeeld niet zomaar vlees van 
stieren verkopen aan restaurants, omdat er een aparte vergunning voor nodig is. 

Het is moeilijk om overheidsregelingen in te bouwen in je financieel concept. Je krijgt 
bijvoorbeeld subsidie voor een periode van 6 jaar, maar je weet niet waar je daarna aan toe 
bent. 

Het krijgen van ontwikkelruimte is lastig voor grote bedrijven. 

Hoe ga je om met de risico’s van activiteiten met gevaarlijke stoffen nu de omgevingswet 
een nieuw (afwegings)instrument - schillenmodel - heeft geïntroduceerd (omgevingswet als 
kans)?  

Hoe kunnen we, met de omgevingsvisie in aantocht, omgaan met beschermde stads- en 
dorpsgezichten? Hoe behoud en versterk je dit beschermde, één van 370 stads- en 
dorpsgezicht in Nederland?  

Hoe moeten we omgaan met de ‘nazorg’ met betrekking tot initiatiefnemers? Hoe deal je 
hiermee als gemeente? Er vindt nauwelijks controle plaats op de naleving van afspraken 
zoals op de compensatie van aanplant van landschapselementen en beheer. 

Hoe stimuleren we als gemeentelijke overheid duurzame landbouw in een voor landschap, 
natuur en cultuurhistorisch waardevol en kwetsbaar gebied? 

Hoe willen we, gemeente en waterschap, samenwerken bij de planvorming omgevingsvisie 
en –plan? Bijvoorbeeld door het inrichten van een backoffice. 

Iets veranderen in het bestemmingsplan is schijnbaar heel moeilijk. 

Ik heb 11 jaar moeten vechten voor het realiseren van overnachtingsvoorzieningen en dat 
vind ik lang. 

In de gemeente Rheden duurt een voortoets veel langer dan in de gemeente Brummen en er 
worden meer eisen gevraagd waar we nog niet aan kunnen voldoen. Dit is jammer.  

Instandhouding van landgoederen vraagt om flexibiliteit en vraagt om ruimte voor 
ontwikkelingen. Als je niks mag, zit het landgoed op slot. Dus er moet genoeg ruimte zijn om 
ontwikkelingen mogelijk te maken. 

Is het functieveranderingenbeleid op langere termijn houdbaar (bouwkavels in ruil voor 
stoppen)? 

Je maakt een regel voor een bepaalde groep (bijvoorbeeld een mountainbiker), omdat die 
een probleem veroorzaakt. Maar daarmee beperk je (misschien ongewild) andere groepen 
in hun mogelijkheden om het bos te gebruiken, terwijl die groepen misschien geen probleem 
veroorzaakt. 

Juridisch gezien zijn landgoedeigenaren verplicht om een bordje ‘openstelling’ te plaatsen, 
terwijl het veelal een doorgaand opengesteld gebied betreft. Het is voor niemand duidelijk 
wat de boodschap is van al deze borden en het zorgt voor onduidelijkheid.  

Met de omgevingswet vervalt de verplichting tot het opstellen van een rioleringsplan. Hoe 
kunnen de onderdelen hiervan een plek vinden in de instrumenten van de omgevingswet? 

Om functieveranderingen in het buitengebied financieel mogelijk te maken, wordt snel aan 
de realisatie van woningen gedacht. Realisatie van veel woningen als gevolg van 



functieverandering staat op gespannen voet met het beleidsdoel om overcapaciteit van 
woningbouwplannen te voorkomen. Hoe kunnen we hierop inspelen?  

Omdat veel van de projecten op het vakantieoord in een korte periode geregeld en 
uitgevoerd moeten worden (namelijk in de winter), zouden processen sneller moeten 
kunnen binnen de gemeente. 

Ondernemers zouden meer inzicht willen hebben in hoe verschillende overheden dingen op 
elkaar afstemmen, dit is nu vaak onduidelijk. 

Op dit moment heeft iedere grondeigenaar zijn eigen regels en moet je bij iedere eigenaar 
apart iets regelen. Er is een betere afstemming nodig tussen de grootgrondbezitters en de 
gemeente om bijvoorbeeld een route door het gebied uit te stippelen of om een evenement 
te organiseren. 

Op het landgoed Overhagen zijn verschillende ontwikkelingen gaande. Bij elke stap is de 
gemeente nodig voor het aanvragen van een vergunning en dit belemmert de voortgang. 

Overal in de gemeente staan hekken, maar bij mij moeten ze weg. Voor ieder hekwerk dat ik 
moet verzetten, moet ik naar de gemeente. Voor het aanleggen van groenwallen (voor het 
tegenhouden van de wind), moet ik een vergunning aanvragen. Dit geldt voor alles wat ik wil 
op mijn bedrijf en maakt de bedrijfsvoering moeilijk. 

Regels maken bijvoorbeeld verduurzaming lastig.  

Wat is de rol van de cultuurhistorische commissie in de nieuwe omgevingsvisie? 
Voor elke stap is een monumentenvergunning nodig en de cultuurhistorische commissie zit 
daar ook nog tussen. De boel mag niet op slot als het aan ons ligt. Je moet mee met de tijd. 

We willen keuzes maken voor functies (bijvoorbeeld het ontwikkelen van de landbouw), en 
hiermee ruimte geven, maar aan de andere kant maken we regels waardoor het vastloopt. 
Wat heeft onze prioriteit in het buitengebied? 

Welk proces (met o.a. de burgers) kan worden ingezet om het beschermde dorpsgezichten 
toekomstbestendig te maken?  
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