Bijlage 4
Korte weergave van een gesprek met vertegenwoordigers “verontruste boeren”-, Agrarische
Natuurvereniging VIJZ, en projectleider Hattemerpoort (GNMF) en KNNV.
Onderwerp: kwestie inrichting en beheer Landschapszone Veessen- Wapenveld en Hoenwaard-zuid
Doel: afstemming.
Info: landschapszone noord is verkocht aan dezelfde eigenaar die in Hoenwaard zuid 35 ha in
eigendom en beheer heeft en in het kader van de Hattemerpoort agrarische natuurbeheer
“nastreeft”.
De aanwezigen zijn op de hoogte gesteld van de brief van het KNNV over de problematiek van de
herinrichting van de landschapszone richting waterschap V&V.
Vragen zijn gesteld over de situatie in Hoenwaard-zuid waar gronden bemest en gedraineerd zijn en
waar vervolgens op 35 ha. een agrarisch natuurpakket op is gelegd. Projectleider Hattemerpoort
heeft hierover een gesprek gehad met de provincie Gelderland. Er worden natuurbeheerpakketten
afgesloten op gronden die ingericht zijn als agrarische cultuurgrond! Dit kan dus niet en er wordt met
overheidsgeld maar wat aan gerommeld zonder controle! Aanwezigen tijdens het overleg waren het
over eens dat ingegrepen moet worden, omdat er goedwillende agrariërs zijn die wel voldoen aan de
regelgeving van agrarisch natuurbeheer.
Afspraken die zijn gemaakt.
 KNNV stelt brief op richting GS Gelderland over inrichting en beheer landschapszone in
navolging van onze brief richting waterschap V&V.
 KNNV wacht af op het bericht van projectleider over inrichting en beheer Hoenwaard zuid;
projectleider neemt contact op met provincie over handhaving. Is de uitkomst van de
bespreking niet positief dan zal de KNNV een verzoek tot handhaving richting GS zenden
i.v.m. malversaties agrarisch natuurbeheer in Hoenwaard zuid. Uiteraard gaan we uit van een
positieve berichtgeving van de provincie Gelderland, zodat een en ander over een procedure
over handhaving niet noodzakelijk is.
Acties:
 Uitzoeken hoe een handhavingsverzoek ingediend moet worden.
 Brief opstellen richting GS Gelderland over kwestie landschapszone Noord –
 Projectleider neemt contact op met provincie Gelderland over kwestie Hoenwaard zuid

