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Geacht college, 

Wij hebben op 20 september 2016 besloten bij uw college onze zienswijze kenbaar te maken op 
de ontwerpversies van de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening Gelderland die recent 
ter visie zijn gelegd. Deze zienswijze is afgestemd met onze gemeenteraad. 

Onze zienswijze gaat in op de volgende 4 aspecten: 

1. Vooroverleg en participatie
2. Het “Plussenbeleid” (uitbreiding van veehouderijbedrijven)
3. De zoekgebieden voor windturbines
4. De zones voor natuurbegraafplaatsen en kleinschalige recreatie

Ad 1. Vooroverleg en participatie 
Wij constateren dat uw provincie in het voortraject van de planvorming niet de samenwerking 
heeft gezocht met de gemeente Nunspeet. 

Ons college had het op prijs gesteld als er vooroverleg was geweest met de gemeente Nunspeet 
over het nieuwe beleid, de aanwijzing en begrenzing van zoekgebieden en de nieuwe regels in 
uw verordening. De gekozen top-down benadering past naar onze mening niet meer bij de  
huidige Nederlandse samenleving en biedt geen goede basis voor het verwerven van draagvlak 
voor het provinciale beleid. 
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Ad 2. Het “Plussenbeleid” (uitbreiding van veehouderijbedrijven) 
Kort gezegd komt dit beleid erop neer dat niet-grondgebonden veehouderijen een bedrag van 
minimaal € 15,- per m2 extra bruto staloppervlak moeten investeren in landschappelijke inpassing, 
milieumaatregelen of dierenwelzijn. 
 
Wij wijzen deze extra lastenverzwaring voor agrariërs af.  
Ons college ondersteunt de doelstelling van een transitie naar een duurzamere en  
maatschappelijk verantwoorde veehouderij maar is van mening dat deze nieuwe provinciale  
regels in de praktijk niet behulpzaam zullen zijn bij het behalen van dit doel (de extra financiële en 
administratieve lasten beperken de mogelijkheden van de betrokken ondernemers). 
 
Een aantal (biologische) veehouderijen in de gemeente Nunspeet betrekt het veevoer van  
(biologische) akkerbouwbedrijven in de Flevopolders. Deze bedrijven kunnen niet voldoen aan de 
definitie grondgebonden bedrijf en zullen dus onder het plussenbeleid vallen. Wij willen de  
ontwikkeling van deze bedrijven niet belemmeren met extra financiële en administratieve lasten. 
Wij verzoeken Provinciale Staten dit beleid anders vorm te geven. 
 
 
Ad 3. Aanwijzing zoekgebieden windenergie in het Gelders Natuurnetwerk 
Uw college is voornemens om in de bossen bij Nunspeet de volgende drie zoekzones voor  
windturbines aan te wijzen.  
 

1.  Rondom de Zandenplas en de A28-aansluiting Nunspeet-Oost / Epe. 
2.  Het bosgebied nabij zwembad De Tol tussen Nunspeet en Vierhouten 
3.  Rondom de verzorgingsplaats Willemsbos / Hendriksbos  langs de A28. (Nunspeet-    

 Zuidwest) 
 
Ons college had graag meegedacht over deze zoekgebieden voor windturbines.  
Wij verzoeken uw college om met ons hierover in overleg te treden. 
 
De zoeklocatie 3. (locatie Willemsbos / Hendriksbos ) is voor ons college niet bij voorbaat  
onbespreekbaar. De zoeklocaties 1. en 2. zijn voor ons college uit oogpunt van natuur, landschap 
en recreatie onacceptabel. Wij verzoeken Provinciale Staten deze beide zoekzones te  
verwijderen uit de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening.  
  
Daarnaast geven wij u het volgende in overweging. Wij zijn voornemens om de voormalige  
vuilstortlocatie “De Kril” nabij Elspeet te bestemmen voor duurzame energieopwekking  
(zonne-energie en windenergie). Wij verzoeken Provinciale Staten deze locatie toe te voegen aan 
de zoekzones voor wind- en zonne-energie en deze locatie uit het Gelders natuurnetwerk (GNN) 
te halen.. 
 
 
Ad 4. Nieuwe regels voor natuurbegraafplaatsen en kleinschalige recreatie in het Gelders 
         Natuurnetwerk 
Een aantal gebieden is aangewezen voor natuurbegraafplaatsen en kleinschalige recreatie  
(verruiming beschermingsregime Gelders Natuurnetwerk). 
 
De gemeenteraad van Nunspeet wil planologische medewerking verlenen aan een initiatief voor 
een natuurbegraafplaats bij Elspeet (op het landgoed Elspeterbos tussen de kleine kernen  
Elspeet en Gortel).  
 
De landgoedeigenaren hebben een initiatief dat inhoudelijk past binnen het voorgestelde beleid. 
De inkomsten uit het natuurbegraven zullen worden geïnvesteerd in het verhogen van de natuur-
waarden van het landgoed (Natura 2000-doelen). Daarnaast hebben zij zich de afgelopen 3 jaar 
constructief opgesteld richting omwonenden, gemeente en provincie.  



 

 

De initiatiatiefnemers  hebben steeds de samenwerking gezocht met uw provincie.  
 
Dit gebied is, tot onze verrassing, nu niet aangewezen als een zone waar natuurbegraven 
mogelijk is. Wij verzoeken Provinciale Staten dan ook om de westelijke randzone van het  
landgoed Elspeterbos aan te wijzen als locatie waar natuurbegraven onder voorwaarden  
mogelijk is. 
 
Behoudens voor bovengenoemde locatie op het landgoed Elspeterbos willen wij geen  
planologische medewerking verlenen aan initiatieven voor natuurbegraafplaatsen in onze  
gemeente. 
 
Wij verzoeken Provinciale Staten daarom de overige zones binnen het Gelders Natuurnetwerk 
waar natuurbegraven mogelijk wordt, voor zover gelegen binnen de gemeente Nunspeet, te  
verwijderen.  
 
Wij verzoeken u deze zienswijze te betrekken in uw definitieve voorstel aan Provinciale Staten 
over de vaststelling van de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening. 
 
 
 
 

Burgemeester en wethouders van Nunspeet, 
 
namens hen, 
 
de teamleider van directieteam Ruimtelijke  
ordening en volkshuisvesting, 
 
 
 
 
Ir. A. Dickhof 

 


