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BIJLAGE Nota van Wijzigingen Omgevingsvisie Buitengebied  

 
Wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen 
 

1. 

 

Diverse zienswijzen Toevoeging tekst deel I op pagina 88 onder Beleid:  
“De afsluiting van de Beekhuizenseweg voor doorgaand gemotoriseerd verkeer willen we gefaseerd doen. Eerst stellen we 
een plan op voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de Veluwezoom waarin ook het voorstel is uitgewerkt voor de 
afsluiting van de Beekhuizenseweg. Vervolgens gaan we voor een periode van maximaal 5 jaar de weg in de weekenden 

en feestdagen afsluiten en nemen we daarvoor de benodigde maatregelen. Hiermee doen we ervaring op. Na deze periode 
evalueren we de afsluiting en besluiten we over een volgende stap richting een permanente afsluiting.” 
 

2. Diverse zienswijzen 

 

Aanpassing van de visiekaart waardoor de Beekhuizenseweg als geheel binnen de deelgebieden van de dorpen is gelegen.  

3. Zienswijze nr. 48 In deel I aanpassing bronvermelding op pagina’s 31 en 119, aanpassing tekst Soerense Beek op pagina 132 en In deel II 
aanpassing van bronvermelding op pagina 12, toevoeging Harderwijkerweg als historische weg op pagina 18, aanpassing 
initiatiefnemer watermolens op pagina 23 en aanpassing kaart op pagina 63 met houtwallen en watermolen. 
  

4. Zienswijze nr. 60 Vervanging tekst deel I op een na laatste alinea op pagina 134 door de volgende tekst: 
“Recreatie is een meer ondergeschikte functie. Recreatieve activiteiten waarbij natuurbeleving centraal staat vormen het 

uitgangspunt. Overige activiteiten die gebruik maken van de gebiedskwaliteiten beperken zich tot de bestaande 
infrastructuur van paden en wegen. Met evenementen in het gebied wordt gezien de gebiedskwaliteiten terughoudend 
omgegaan.” 

 
Ambtshalve wijzigingen 
 

1. Deel I Diverse ondergeschikte tekstuele aanpassingen. Aanpassing aan de legenda van de visiekaart vanwege het ontbreken van een 

icoon en het ontbreken van een deel van aanduiding van de Beekhuizenseweg nabij De Steeg. 

 

2. Deel I Op pagina 55 in kader Thema’s voor duurzame landbouw toevoeging van definities natuurinclusieve landbouw en 
boerinclusieve natuur. 
 

3. Deel I Toevoeging tekst op pagina 58 onder de opsommingen van Uitgesloten functies en nieuwe bouwlocaties door de volgende zin: 
“In unieke gevallen waarbij sprake is van een boven proportionele bijdrage aan de verbetering van gebiedskwaliteiten en het 

realiseren van gebiedsdoelen, kan bij een initiatief afgeweken worden van het laatste uitgangspunt van bovenstaande 
opsomming.“ 

 

4. Deel I Een aantal maatregelen in de visietekst in hoofdstuk 3 zijn toegevoegd aan de tabel in hoofdstuk 5. 
 

5. Deel II Diverse ondergeschikte tekstuele aanpassingen. 
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