
Duurzaamheid en klimaat (groep) 
Duurzaamheid (10) 

 

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

De overheidsregelingen zijn financieel te weinig duurzaam. 

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?  

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

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? 

Regels maken bijvoorbeeld verduurzaming lastig.  

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. 

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? 

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?  

 

Klimaatverandering (16) 

 

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. 

Er is nu geen goede verkeersveilige fietsverbinding richting en in de Havikerwaard. 

Er moet rekening gehouden worden met de klimaatverandering bij het inrichten en 
aanleggen van paden. Door intensievere buien spoelen paden ‘weg’. 



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. 

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 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 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 landelijk gebied de effecten van de klimaatverandering opvangen zoals 
bosbranden, hittestress, watertekort, wateroverschot en waterberging? 

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 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. 

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 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?  

 

 

Energietransitie (3) 

 

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

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? 

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? 

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