
Samenwerken in het buitengebied (groep) 
Samenwerking (70) 

De samenwerking tussen verschillende partijen. 

 

‘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 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 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. 

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 is het vaak onduidelijk voor de initiatiefnemers wie er 
benaderd moet worden om bijvoorbeeld een route over het land van diverse 
grootgrondbezitters te laten gaan. 

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.  

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 en natuurorganisaties ‘keren elkaar de rug toe’. Er zou gezamenlijk gekeken moeten 
worden hoe natuur en agrarisch beheer in stand gehouden kunnen worden.  

Boeren kunnen ondernemender zijn op het gebied van samenwerking met de grote 
terreinbeheerders. 

De agenda met evenementen moet overzichtelijk zijn en deze zou centraal beschikbaar 
moeten zijn voor recreanten, zodat ze weten wat er speelt.  

De agenda's van alle activiteiten en evenementen in de regio moeten beter op elkaar 
worden afgestemd om problemen tussen evenementen te voorkomen en om voor een 
betere spreiding te zorgen.  

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

geworden.  



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

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

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

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 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 kracht van dit gebied ligt in de groene scholen. Een plek waar ontwikkelingen op het 
gebied van bijen kunnen starten is er nu niet (bijvoorbeeld een bijenlab, projecten of 
basiskennis in het onderwijs). 

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

De nadruk van agrarisch beheer komt meer op fauna te liggen dan op botanisch beheer als 
gevolg van EU-regelgeving. Boeren hebben geïnvesteerd in het botanisch beheer. Dit wordt 
nu opgeheven en zorgt zodoende voor kapitaalvernietiging. 

De regio Arnhem heeft onvoldoende internationale uitstraling en daardoor is het lastiger 
voor Van Hall Larenstein, als hogere opleiding, internationale studenten te trekken. 

De routes zijn niet gekoppeld; Natuurmonumenten, Gelders Landschap en anderen hebben 
allemaal hun eigen routes. 

De samenhang en kennis bij de gemeente, ondernemers en inwoners kan beter, er wordt 
weinig gecommuniceerd. 

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

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. 

Door meer woningbouw en het aanwezige waterwingebied zou er op een andere manier 
‘geboerd’ moeten worden. Er moet bijvoorbeeld alleen gewerkt worden agrarische 
gewassen zonder bestrijdingsmiddelen omdat dit beter is voor het woongenot en voor de 
kwaliteit van het water. 

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

Er is nu geen start-up milieu. Hoe kun je een startup-milieu op gang brengen rond het 
kenniscentrum ‘groen’ dat we aan het opbouwen zijn? Alleen ruimte beschikbaar stellen is 
niet genoeg. 

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 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 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. 

Er zijn te weinig initiatieven in het laagseizoen. De kansen liggen in het promoten van het 
winterseizoen en in het spreiden van evenementen in tijd en plaats. Dus niet alles op de 
Posbank en niet enkel in de weekenden. 

Geef boeren meer initiatiefruimte om bij te dragen aan natuur- en landschapsbehoud in het 
agrarisch gebied. Ontwikkelingen komen te weinig van onderaf. 

Het ‘Calimero-effect’ onder boeren; boeren voelen zich klein en hebben het idee dat er niet 
gepraat kan worden over samenwerking, terwijl dit juist goed zou zijn voor boeren en 
natuur. 

Het aantal borden op de Veluwe moet worden teruggedrongen en moet eenduidiger 
worden. Het zou veel overzichtelijker zijn als er minder borden staan. Soms staan er bijna 35 
borden op één kruising van een fietspad met een weg en een parkeerplaats. 

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 merk Veluwezoom kan sterker als één gebied gepromoot worden. Als alle betrokkenen 
(gemeente, ondernemers, landgoedeigenaren, etc.) met het merk 'Veluwezoom' naar buiten 
treden zou er intern meer synergie kunnen ontstaan. Dit kan resulteren in het feit dat 
bezoekers langer verblijven en daardoor meer besteden en terugkomen. 



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

Het organiseren van evenementen is lastig vanwege het verschil in doelstellingen van de 
grootgrondbezitters. Ook heb je met veel eigenaren te maken. Deze combinatie maakt de 
organisatie bijna onmogelijk. 

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 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 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 recreatie inzetten om de bewustwording van het belang voor schone en 
kwalitatieve waterwingebieden te vergroten? 

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. 

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.  

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. 

Kun je vanuit het landgoed Larenstein, als opleidingen, living labs opstarten?  

Liggen er kansen op het gebied van Cultuur en Culinair? 

Mensen komen vaak maar voor één doel, maar het zou interessant zijn om te kijken of je ze 
nog aan andere dingen kunt verbinden. Bijvoorbeeld wandelen en horeca, of winkelen. 

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. 

Ondernemers zouden meer samen moeten werken, iedereen wil graag en iedereen zou 
ervan profiteren. Dit komt natuurlijk al samen bij het toeristisch platform 
(vrijwilligersorganisatie), maar kan beter. 



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 sommige plekken staan soms wel 10 paaltjes met 10 verschillende routes. 
Routenetwerken moeten overzichtelijker en eenduidiger worden aangeduid, want dit zijn ze 
nu niet. Daarnaast moeten routenetwerken centraal georganiseerd worden om chaos en 
een teveel aan bordjes te voorkomen. 

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. 

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?  

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

Samen in plaats van alleen; hoe kun je initiatieven koppelen om de kans van slagen hiervan 
te versterken? 

Veel agrarische functies verdwijnen; het nog bestaande akkerland krijgt een woonfunctie. 
Dit resulteert ook in een verandering van cultuurhistorische elementen in het landschap. Dat 
is jammer. Agrariërs en natuur zouden meer samen moeten gaan. 

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

Waar kansen liggen worden ze niet altijd benut, terwijl ondernemers hier meer baat bij 
kunnen hebben (bijvoorbeeld met arrangementen). Zo bestaat er een Veluwse stroomtrein 
en een boottocht over de IJssel, maar mensen die hier gebruik van maken komen niet langs 
de ondernemers. In dit geval is er geen tijd vrijgemaakt voor bijvoorbeeld het overstappen.  

Wat betekent Van Hall Larenstein voor het profiel van de gemeente? We trekken te weinig 
met elkaar op om wat voor elkaar te kunnen betekenen.  

Wat heb je aan evenementen als landgoedeigenaar? Waarom zou je meewerken? Het levert 
voor hun eigenlijk niets op. Grootgrondbezitters hebben geen belang bij 10.000 bezoekers. 
Een kleiner, behapbaar aantal mensen is wel leuk.  

 

 

Burgerkracht (25) 

 

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

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. 

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. 

Bij het organiseren van evenementen is het vaak onduidelijk voor de initiatiefnemers wie er 
benaderd moet worden om bijvoorbeeld een route over het land van diverse 
grootgrondbezitters te laten gaan. 

Boeren en natuurorganisaties ‘keren elkaar de rug toe’. Er zou gezamenlijk gekeken moeten 
worden hoe natuur en agrarisch beheer in stand gehouden kunnen worden.  

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

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 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. 

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

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

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. 

Geef boeren meer initiatiefruimte om bij te dragen aan natuur- en landschapsbehoud in het 
agrarisch gebied. Ontwikkelingen komen te weinig van onderaf. 

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



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 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. 

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

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. 

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. 

Samen in plaats van alleen; hoe kun je initiatieven koppelen om de kans van slagen hiervan 
te versterken? 

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

 

 

Initiatieven (28) 

 

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. 

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. 

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 is het vaak onduidelijk voor de initiatiefnemers wie er 
benaderd moet worden om bijvoorbeeld een route over het land van diverse 
grootgrondbezitters te laten gaan. 

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.  



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

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

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. 

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

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 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 te weinig initiatieven in het laagseizoen. De kansen liggen in het promoten van het 
winterseizoen en in het spreiden van evenementen in tijd en plaats. Dus niet alles op de 
Posbank en niet enkel in de weekenden. 

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 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 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 organiseren van evenementen is lastig vanwege het verschil in doelstellingen van de 
grootgrondbezitters. Ook heb je met veel eigenaren te maken. Deze combinatie maakt de 
organisatie bijna onmogelijk. 

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 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. 

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 in plaats van alleen; hoe kun je initiatieven koppelen om de kans van slagen hiervan 
te versterken? 
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