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Geachte heer Van den Top,

Op 15 maart 2021 heeft u, op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening van 
de gemeenteraad, schriftelijk vragen gesteld over het proces Recreatiezonering Veluwe. 

Vragen n.a.v. vergadering PS Gelderland d.d.17 maart 2021
Naar aanleiding van de bespreking van de conceptzoneringskaart tijdens de vergadering 
van Provinciale Staten van Gelderland, d.d. 17 maart heeft u de volgende vragen:

1. Herkent het college van B&W dit signaal van de Plaatselijke Belangverenigingen 
om actief mee te kunnen denken over de maatregelen?

2. Wat kan het college doen om de dorpen bij de recreatiezonering te betrekken?
3. Welke invloed heeft het college van B&W op de invoering van de 

recreatiezonering door de provincie? 
4. Op welke wijze wordt onze gemeenteraad betrokken bij dit proces? 

Beantwoording 
1. Het college is bekend met de wens van de plaatselijke belangenverenigingen 

om mee te willen denken bij de uitwerking. Wij hebben uit de contacten die wij 
met deze verenigingen hebben en de mails die wij hebben ontvangen, gemerkt 
dat de plaatselijke belangenverenigingen niet alleen willen meedenken over de 
maatregelen, maar ook over de uitgangspunten. 
Tijdens bestuurlijk en ambtelijk overleg is deze behoefte van plaatselijke 
belangenverenigingen, evenals ondernemers en gebruikersgroepen, 
geagendeerd en er aandacht voor gevraagd bij provincie Gelderland.
Dit heeft ertoe geleid dat de provincie de bewoners als een aparte 
gebruikersgroep is gaan benoemen binnen het totale proces. In de komende 
gebiedsprocessen voor  ‘Kootwijk en omgeving’, ‘Putten-Garderen-Voorthuizen’ 
en ‘Garderen-Ermelo’ worden de plaatselijke belangverenigingen nadrukkelijk 
uitgenodigd om actief mee te denken. 
Op 23 maart jongstleden heeft de gedeputeerde toegezegd om een tussenstap, 
een zogeheten tussenfase, in te lassen om samen met de bewoners en andere 
lokale belanghebbenden goed te kijken naar de opgave in hun leefomgeving en 
de inkleuring van de zoneringskaart. 

2. In het afgelopen jaar heeft er regelmatig afstemming plaatsgevonden met 
wethouder Didi Dorrestijn en de plaatselijke belangenverenigingen. Om goed in 
verbinding te blijven staan met de  vertegenwoordigers van de plaatselijke 
belangenverenigingen Voorthuizen, Stroe, Garderen, Kootwijk en 
Kootwijkerbroek, heeft de wethouder voorgesteld om maandelijks een 
afstemmingsoverleg te voeren met deze verenigingen. 
.   
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3. Als gemeente volgen wij, ambtelijk en bestuurlijk, de ontwikkelingen binnen het 
proces om de kansen en knelpunten voor onze inwoners, ondernemers en 
agrariërs te signaleren en te agenderen bij de provincie. 
Daarnaast is wethouder Didi Dorrestijn gevraagd om deel te nemen aan een 
bestuurlijke klankbordgroep die de ambtelijke werkgroep en de Veluwe Alliantie 
adviseert over het proces. Tegelijkertijd is zij namens de Food Valley gemeenten 
deelnemer aan de Veluwe Alliantie.

4. Vorig jaar, 23 juni 2020, tijdens de vergadering van de commissie Samenleving 
is de stand van zaken van de recreatiezonering Veluwe besproken. Bij deze 
commissievergadering was een vertegenwoordiger van de provincie aanwezig 
om vragen te beantwoorden. 
In november 2020 heeft IVN Gelderland, i.s.m. met de provincie, collegeleden 
en geïnteresseerde raadsleden geïnformeerd over de recreatiezonering. 
Provincie Gelderland heeft in haar communicatie naar de gemeenten regelmatig 
aangeboden om de gemeenteraden te informeren over het  proces en stand van 
zaken t.a.v. de Recreatiezonering Veluwe wanneer daar behoefte aan is. Nu het 
proces om te komen tot een recreatiezonering geïntensiveerd wordt door het 
opstarten van de gebiedsprocessen, is de provincie uitgenodigd om het proces 
toe te lichten.  
Projectleider Bram Zandstra zal tijdens de vergadering van de commissie 
Samenleving op 7 april deze toelichting verzorgen.  

Aanvullende vragen
Daarnaast stelt u in uw brief nog de volgende aanvullende vragen:

1. Is het college van B&W het met ons eens om bij de afsluiting van gebieden de 
belangen van de omwonenden echt mee te laten tellen en vooral gebieden af te 
sluiten die al relatief weinig bezocht worden?
Wil de college dit inbrengen bij de overleggen met de provincie?

2. Is het college bereid om met Staatsbosbeheer in overleg te gaan om te 
bespreken: 
- Hoe overlast in het bos kan worden voorkomen;
- Hoe bezoekers gastvrij kunnen worden ontvangen;
- Hoe de Veluwse natuur gratis toegankelijk kan blijven?

3. Op welke wijze worden de militaire terreinen betrokken in het beleid? 

Beantwoording
1. De gebiedsprocessen ‘Kootwijk en omgeving’, ‘Putten-Garderen-Voorthuizen’ 

en ‘Garderen-Ermelo’ worden opgestart om met alle betrokkenen in deze 
gebieden in gesprek te gaan over de zoneringen en bijbehorende mogelijke 
maatregelen. Graag willen wij dat de betrokkenen de ruimte krijgen om per 
gebied gezamenlijk kansen en knelpunten ten aanzien van de recreatiezonering 
te bepalen en verder uit te werken. 
Zoals ook aangegeven in de beantwoording van vraag 1 n.a.v. de vergadering 
van PS op 17 maart wordt er nu een tussenstap ingebouwd met de inwoners en 
lokale belanghebbenden in gesprek te gaan. Wij vinden deze tussenstap van 
groot belang om belanghebbenden ook te betrekken bij de uitgangspunten. 

2. Wij gaan in gesprek met Staatsbosbeheer over uw vragen, maar hopen ook dat 
de plannen die nu op tafel liggen bijdragen aan de wensen die u noemt. Ambtelijk 
is dit gesprek afgetast bij Staatsbosbeheer en zij staan open voor dit gesprek. 
Zij nodigen u ook uit om hieraan deel te nemen.

3. Lokale medewerkers van Defensie zijn betrokken bij het opstellen van de 
concept-recreatiezoneringskaart en het vervolgproces. 
Daarnaast vindt er bestuurlijk overleg plaats tussen provincie Gelderland en de 
Staatssecretaris van Defensie.   
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Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders, 

W. Wieringa  J.J. Luteijn
gemeentesecretaris burgermeester 


