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                 Zienswijze wijziging omgevingsverordening Gelderland  

 

Geacht College, 

Graag maakt de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling (KNNV)  

afdeling Epe-Heerde  gebruik van de gelegenheid om een korte zienswijze in te dienen over de 

wijzigingen van de Gelderse Omgevingsverordening. 

Onze zienswijze richt zich op een aantal aspecten waarvoor wijzigingen worden voorgesteld in de 

ontwerpverordening ten aanzien van het hoofdstuk Natuur en Landschap betreffende afdeling 2.6. 

De artikelen 2.6.3 betreffen de – Instructie regeling Weidevogelgebied en artikel 2.5.1 a – 

Instructieregel Ganzenrustgebied en de wijziging ten aanzien van de Groene Ontwikkelzone.  

De wijzigingen roepen bij de KNNV afdeling Epe-Heerde veel vragen op over welke criteria ten 

grondslag liggen aan de voorgestelde wijzigingen in de ontwerp-omgevingsverordening. 

Vermelde artikelen van hoofdstuk 2.6.3 ten behoeve van de bescherming van weidevogelgebieden 

en of rustgebieden voor ganzen in de gemeente zijn gewijzigd. De wijzigingen hebben vooral 

betrekking op ruimte die wordt geschapen in de bestemmingsplannen buitengebied voor 

ontheffingen van wind- en energie via zonnevelden in het kader van de Regionale Energie Strategie 

(RES.) Hoewel de KNNV-afdeling Epe-Heerde in principe voorstander is van “schone energie” hebben 

wij het idee dat via de voorgestelde wijzigingen wel veel ruimte wordt geboden voor ontwikkelingen 

in open gebieden. De open broekgebieden in de gemeente Heerde zijn van wezenlijk belang voor de 

instandhouding van broedpopulaties voor weidevogels en ook van regionaal belang als rustgebied 

voor de opvang van winterganzen. Het is opvallend dat geen kader wordt geschetst welke criteria 

van toepassing zijn voor mogelijkheden voor ontheffingen die worden geschetst voor projecten van 

groot openbaar belang. Dit geldt eveneens voor de mogelijkheden voor ontheffingen met 

compensatieverplichtingen. Ook hier zijn geen criteria opgenomen. Dit kan betekenen dat in het 

kader van de wijzigingen van de bestemmingsplannen buitengebied de open broekgebieden in het 

kader van de invulling van de RES onvoldoende beschermd worden voor de instandhouding van 

weidevogels en als opvanggebied voor winterganzen.  

 

 



 

 

 

 

Zowel voor het behoud van de populatie weidevogels en de opvang van winterganzen heeft 

Nederland een nationale opgave, omdat open gebieden onder druk staan. Het is immers zo dat in de 

RES-strategieën resultaatsverplichtingen zijn opgenomen die qua schaal alleen gerealiseerd kunnen 

worden in de open agrarische gebieden.  

Uit de kaartbeelden concluderen wij dat in de gemeente Epe geen gebieden zijn opgenomen met de 

status weidevogelgebied dan wel ganzenrustgebied. In de gemeente. Heerde is het 

Wapenvelderbroek wel geduid als weidevogelgebied, maar niet als Ganzenrustgebied. Dit is 

opvallend, temeer daar de grootste aantallen winterganzen in de broekgebieden van Heerde 

pleisteren (informatie SOVON). Ook opvallend is dat de Veesserwaarden als vrij laag gewaardeerd 

gebied voor pleisterende winterganzen wel is geduid als Ganzenrustgebied, terwijl de status als 

Natura 2000 borging biedt voor bescherming van dit gebied.  Wij zijn ook benieuwd welke criteria 

hebben geleid tot de wijzigingen van Ganzenrustgebieden in de gemeente Heerde? 

Een tweede opmerking die wij in deze zienswijze willen maken zijn de wijzigingen ten aanzien van de 

Groene Ontwikkelingszone; meerdere gebieden hebben deze status niet meer in de voorstellen voor 

wijzingen in het ontwerp omgevingsverordening. Dit geldt bijvoorbeeld voor het grondgebied van 

Veessen en Vorchten en ook voor een deel van het oostelijk grondgebied van de gemeente Epe. Het 

is voor de KNNV niet duidelijk welke criteria ten grondslag liggen aan de wijzigingen voor het 

opheffen van delen van gebieden met de status Groene Ontwikkelingszone. De voorgestelde 

wijzigingen kunnen in de bestemmingsplannen ertoe leiden dat ruimtelijke economische 

ontwikkelingen tot stand komen die geen relatie meer hebben met ecologische versterkingen, zoals 

zijn opgenomen als connectie in de Groene Ontwikkelingszones. 

Als derde punt willen wij opmerken dat diverse begrenzingen in de GNN gewijzigd zijn ten opzichte 

van de huidige natuurbestemmingen in de vigerende bestemmingsplannen. Het is voor de KNNV niet 

duidelijk op basis van welke criteria deze aanpassingen van de GNN naar de status van Groene 

Ontwikkelingszone hebben plaatsgevonden.  
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