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September 2020 werd op initiatief van het CDA Oost Gelre een werkgroep in 
het leven geroepen, die als taak had een discussiestuk op te stellen met als 
inhoud “de ruimtelijke visie van ons buitengebied voor de komende 10 jaar”. 
Een discussiestuk voor het bestuur, de fractie en de leden van het CDA Oost 
Gelre, dat tevens gebruikt kan worden voor het programma 
gemeenteraadsverkiezing 2022. 

De werkgroep bestond uit drie fractieleden: René Plaggenburg, Dennis van 
Loon en Ard Schenk. Namens het bestuur waren dit Rob Meekes, Arjen 
Schutten en Ben Bomers. 

Naast het bestuderen van diverse beleidsstukken (zie de bronvermelding) 
werd er gesproken met diverse belangengroepen (ondernemers, het 
waterschap Rijn en IJssel, Natuur- en Milieu Gelderland, het I.K.G.L. en L.T.O. 
Oost Gelre. 

Het geheel werd samengevat door Gerard Boink (oud-voorzitter) en Niek 
Bragt (fractieleider CDA) 
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We leven in een prachtig gebied in de oostelijke Achterhoek, waar het goed 
toeven is. Dit mooie coulisselandschap is het resultaat van een eeuwenlange 
wisselwerking tussen de natuur en de activiteiten van haar bewoners. Naast 
voedselproducenten zijn onze agrariërs daarmee ook landschapsbeheerders, 
de ‘stoffeerders van ons landschap’. Ook overheden en maatschappelijke 
organisaties zijn mede-eigenaar en belanghebbend bij de toekomst van ons 
buitengebied. Om die toekomst voor ons en onze kinderen en kleinkinderen 
te waarborgen (rentmeesterschap), dienen we op onze hoede te zijn en de 
juiste keuzes maken. Het buitengebied, van oorsprong het domein van 
landbouw en veeteelt, moet echter steeds meer partijen in zich dulden zoals 
infrastructuur, industrie, woningbouw, recreatie en ‘nieuwe’ natuur. Ook is 
de vraag naar hernieuwbare energie met de hiervoor benodigde 
oppervlakten sterk stijgend, omdat de gemeente Oost-Gelre zich tot doel 
heeft gesteld om in 2030 ‘energieneutraal’ te zijn.  
 
De vraagstukken, die dit met zich meebrengt, leiden tot kwesties (en vragen 
om oplossingen) die niet alleen nu, maar ook op de middellange en lange 
termijn grote gevolgen kunnen hebben voor de leefbaarheid op ons 
platteland. Het is daarom goed om deze ontwikkelingen te benoemen en 
een goed evenwicht proberen te vinden tussen de individuele belangen van 
alle betrokkenen. Als CDA  willen we daar graag een bijdrage aan leveren en 
daarmee invulling geven aan één van onze principes, het rentmeesterschap. 
Niet alleen de individuele onderwerpen dienen te worden geduid, maar 
belangrijk is ook deze onderwerpen in hun grotere/onderlinge verband te 
zien. Hoewel het onontbeerlijk is om alle betrokkenen actief hierin te 
betrekken dient de gemeente hierin de centrale rol op te eisen waarbij een 
goede communicatie essentieel is. 
 
De belangrijkste aspecten die in deze ruimtelijke visie aan de orde komen 
zijn (in willekeurige volgorde): 

a. Druk op het buitengebied en relatie met de regio 
b. De agrarische sector en verdere plattelandseconomie 
c. Natuur en waterbeheer 
d. Toerisme en recreatie 
e. De energietransitie 
f. Leefbaarheid, bereikbaarheid en ‘noaberschap’ 

De visie wordt afgesloten met een conclusie en concrete aanbevelingen 
                   

INLEIDING 
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Hoewel Oost-Gelre met ongeveer 30.000 inwoners geen grote gemeente is, 
moeten we ons beseffen, dat er belangrijke verschillen kunnen zijn tussen 
de verschillende kernen en hun directe omgeving.  We moeten beseffen, dat 
Oost-Gelre geen eiland is, maar onderdeel van de (oost) Achterhoek, de 
provincie Gelderland en het verdere Euregio gebied. De realisatie van 
maatschappelijke opgaven als waterberging, CO2 binding/opslag, 
behouden/vergroten biodiversiteit, woningbouw, recreatie en 
energiewinning veroorzaken een ongekende druk op het buitengebied en 
daarmee ook op de grondprijs. De zo gewenste extensivering van de 
landbouw wordt hiermee een moeilijke opgave voor traditionele agrarische 
familiebedrijven. De genoemde maatschappelijke opgaven kunnen 
daardoor alleen in een groter Achterhoeks verband worden opgelost. 
Tenslotte, ontwikkelingen in de regio hebben invloed op keuzes die we hier 
maken en keuzes die we in Oost-Gelre maken, werken weer door naar onze 
buurgemeenten. 
 
 
 
 
 
 

Het belang van de agrarische sector en haar bijdrage aan de economie in 
onze gemeente is groot. Ongeveer 2.000 arbeidsplaatsen (zo’n kwart van de 
beroepsbevolking) zijn direct en (vooral) indirect gelieerd aan de agrarische 
sector. Een sector die goed is voor een omzet van bijna 1 miljard Euro op 
jaarbasis binnen onze gemeentegrenzen.  Elke discussie over de toekomst 
van de landbouw in relatie tot bijvoorbeeld de stikstof- en verdere 
milieuproblematiek, de energietransitie en natuurontwikkeling in Oost-Gelre 
moet tegen deze achtergrond worden gevoerd. Agrariërs krijgen het steeds 
moeilijker als gevolg van slechte marktomstandigheden (lage 
voedselprijzen) en verdergaande regelgeving.  Tegenstrijdige belangen 
tussen agrarische bedrijven en natuurontwikkeling manifesteren zich. 

Agrariërs zijn al jaren de beheerders van het buitengebied, zij zijn de 
‘stoffeerders’ van onze natuur. Voldoende gezinsinkomen en 
investeringsvolume zijn belangrijke randvoorwaarden om die rol goed te 
kunnen blijven vervullen en daarmee een agrarische sector in stand te  

DRUK OP DE BUITENRUIMTE EN RELATIE MET DE REGIO 

DE AGRARISCHE SECTOR EN VERDERE 
PLATTELANDSECONOMIE PLATTELANDSECONOMIE 
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houden die in balans is met de omliggende natuur en goed geïntegreerd is 
in het buitengebied.  

De transitie van de “oude” naar de “nieuwe” landbouw is volop gaande en de 
inspanningen nemen alleen maar verder toe. Afnemers van 
landbouwproducten treden hier sturend op, hierbij is te denken aan Weide 
Melk of Beter Leven Vlees.  De tijd en de wens van de betalende consument 
zijn hierin erg bepalend, naarmate de vergoeding stijgt zal de bereidheid 
hieraan deel te nemen verder toenemen. Omwille van de natuur heeft de 
agrariër reeds te maken met een wettelijk kader en richtlijnen. Zorg daarbij 
voor duidelijke regels voor de landbouw, zodat iedereen weet waar hij/zij aan 
toe is. Afhankelijk van de structuur en de dynamiek van de directe omgeving 
moet differentiatie in bestemmingsplannen binnen de gemeente mogelijk 
zijn. Nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied mogen bestaande 
activiteiten niet in de weg staan. Bied agrariërs perspectief, juist op lange 
termijn; wees voorspelbaar en consistent als overheid.  

Het CDA staat voor het buitengebied. Duurzaamheid en ook circulariteit zijn 
daarin heel belangrijk. 
 

 

 
Als geen ander zijn agrariërs zich bewust van het landschap en de rol, die het 
in de bedrijfsvoering speelt, maar het is niet eerlijk dat het onderhoud van het 
buitengebied uit dezelfde dekking moet komen als de primaire 
bedrijfsvoering.  Een voorbeeld hiervan is landschapsbeheer, een 
maatschappelijk belang. Voor deze opgaven dient een goede, onderbouwde 
maatschappelijke kosten-batenanalyse gemaakt. Op basis hiervoor ontvangt 
de boer dan een betaling, die past bij het werk wat hij doet. 

Om agrariërs mogelijk te maken een gezond inkomen te houden, dienen ook 
andere activiteiten die een relatie met agrarische activiteiten hebben te 
worden toegestaan (zelfs te worden bevorderd). Dit kunnen ook (en bij 
voorkeur) initiatieven zijn, die de biodiversiteit helpen. Hierbij moet in 
mogelijkheden worden gedacht, niet in problemen en beperkingen. Te 
denken valt aan verkoop van landbouwproducten aan huis, kleinschalige 
camping, B&B, recreatieve activiteiten met kleinschalige horeca, etc., maar 
ook aan activiteiten als ouderenzorg en dergelijke. Alleen zo kunnen agrariërs  

ECONOMIE EN NATUUR 
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weerstand bieden aan bedrijven met een grote ‘landhonger’ en kunnen 
bijvoorbeeld grootschalige zonneparken op kostbare landbouwgrond en 
ondermijning door criminele activiteiten worden voorkomen. 

Agrariërs die willen stoppen, moeten worden begeleid en gefaciliteerd. Dit 
moet te allen tijde maatwerk zijn.  Wat voor een één een goede oplossing is, 
hoeft voor een ander geen passende oplossing te zijn. Voor de vrijkomende 
grond is veelal wel een bestemming, maar oplossingen moeten worden 
gevonden voor vrijkomende agrarische bebouwing. Voor een goed draagvlak 
moet daarbij de samenwerking worden gezocht met de sector. Een goede 
laagdrempelige en nuttige bestemming voor bedrijfsgebouwen zorgt voor 
meer levendigheid en aantrekkelijkheid van het buitengebied. Ook de 
asbestproblematiek (asbest eraf – zon erop – verwijdering van asbest, zoveel 
mogelijk gevolgd door zonnepanelen op het dak) dient hierbij te worden 
betrokken. Het introduceren van een gemeentelijk ‘sloopfonds’ voor op te 
ruimen oude gebouwen (veelal met asbestproblematiek) zou eventueel 
kunnen worden gefinancierd met een verhoging van de leges voor een 
omgevingsvergunning (de oude bouwvergunning). In combinatie met een 
vergrote gevarenbewustwording kan een levendig(er) buitengebied tevens 
ondermijning door criminele activiteiten tegengaan.  Dit alles dient te 
worden geflankeerd door goede voorlichting en het actief faciliteren 
(financieel, vergunning technisch) van dergelijke initiatieven. Stalling van 
caravans, culturele en sociale activiteiten (bouw van carnavalswagens, 
bloemencorsowagens, etc.) en dergelijke dragen bij aan een verlevendiging 
van het platteland en daarmee aan een vergroting van sociale cohesie. Om 
valse concurrentie te vermijden als gevolg van het toestaan van andere 
bedrijvigheid in de vorm van startende bedrijfjes als herbestemming van 
agrarisch vastgoed, dient te worden gewaarborgd dat zodra een bepaalde 
omvang wordt bereikt, naar een industrieterrein moet worden uitgeweken. 
 

 

 
Zoals in de vorige paragraaf deels al is aangegeven, is het zaak om een goede 
balans te vinden tussen agrarische activiteiten, toeristische en recreatieve 
faciliteiten, landschapsbeheer, natuurbeheer en natuurbevordering. Als dit 
goed wordt opgepakt en afgestemd hoeven deze belangen elkaar niet te 
bijten, maar kunnen zij elkaar versterken. Convenanten waarbij agrariërs een 
vergoeding krijgen voor natuurbeheer en landschapsonderhoud kunnen  

NATUUR EN WATERBEHEER 
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ervoor zorgen dat agrariërsinkomsten niet uitsluitend meer afhankelijk zijn 
van de voedselprijs. Belangrijk is het maken van goede afspraken, bestaande 
en toekomstige agrarische en andere economische activiteiten in het 
buitengebied dienen niet te worden beknot en belemmerd door al te rigide 
regels. 

Als gevolg van meer extreme weersomstandigheden in de toekomst is actief 
waterbeheer geboden. Hierbij moet worden gestreefd naar op een zo zuinig 
mogelijk gebruik van grondwater en oppervlaktewater. Samen met het 
waterschap dient te worden ingezet op adequaat waterbeheer. Water dient 
zo lang mogelijk te worden vastgehouden.  

Voor een goed maatschappelijk draagvlak is het uiterst belangrijk om zoveel 
mogelijk inwoners en maatschappelijke organisaties te betrekken bij 
natuurherstel/bevordering en waterbeheer. 
 

 

 
Toerisme en de recreatieve sector zijn een van de belangrijkste economische 
factoren in onze gemeente. Aangetrokken door het mooie coulisselandschap 
en de levendige kernen Groenlo en Lichtenvoorde brengen veel toeristen en 
dagjesmensen hun vrije tijd door in onze gemeente, daarbij zorgend voor een 
belangrijke economische impuls. De vele evenementen die onze gemeente 
kenmerken versterken dit proces verder. Het is derhalve zaak om de 
toeristische en recreatieve mogelijkheden in onze gemeente verder te 
versterken zonder afbreuk te doen aan de ziel van de gemeente. Dit dient in 
hechte samenwerking met de toeristische en recreatieve sector te gebeuren. 
De toeristische en recreatieve infrastructuur (wegen, wandel- en fietspaden) 
in het buitengebied verdient daarbij met name aandacht. Te denken valt 
daarbij aan het nog actiever ondersteunen van vrijwilligersinitiatieven voor 
aanleg en onderhoud van kerkpaden en andere toeristische/recreatieve 
infrastructuur. 
 

 

 
De regio Achterhoek heeft als ambitie om in 2030 energieneutraal te willen 
zijn, dat wil zeggen: zelfvoorzienend. Het huidige gebruik van energie in onze  

TOERISME EN RECREATIE 
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gemeente bedraagt een kleine 180 GWh aan elektriciteit en 35 miljoen 
kubieke meters (aard)gas op jaarbasis. Hier tegenover staat een duurzame 
opwekking van elektriciteit van slechts 9 GWh en 2 miljoen kubieke meter 
gas. Er is dus nog een flinke slag te maken voordat de geformuleerde doelen 
gehaald kunnen worden in 2030. Naast besparing van energie door isolatie 
en andere maatregelen moet er een aanzienlijke inspanning worden 
geleverd om zelf grootschalig en duurzaam energie te produceren. Veel van 
deze energie zal moeten worden opgewekt in het buitengebied, 
voornamelijk met behulp van zonne-energie en windmolens /windparken. 
Deze ontwikkelingen moeten in samenspraak en samen met de omgeving 
worden gedaan. 

Maar met de aanleg hiervan moeten we niet het kind met het badwater 
weggooien; windmolens en zonneparken mogen niet ten koste gaan van de 
aantrekkelijkheid van ons buitengebied en verdere agrarische en 
natuurontwikkeling belemmeren. Het CDA zet zich in voor zoveel mogelijk 
zon op dak. Zon op landbouwgrond is mogelijk op maximaal 1% van de 
landbouwgrond. Ingezet moet worden op het zo optimaal mogelijk 
gebruiken van bestaande infrastructuur voor energieopwekking. Naast het 
toepassen van de zogenaamde ‘zonneladder’ betekent dit dat windmolens 
en andere horizonvervuilende objecten zoveel mogelijk vanuit de 
samenleving, rekening houdend met alle leeftijdsgroepen, zal moeten 
worden ontwikkeld, zodat de beslissingen en de revenuen daar vallen waar 
ook de lasten liggen.   
 
 

 
Om de leefbaarheid in het buitengebied en in de kleine kernen te bevorderen 
dient er voldoende ruimte te zijn/komen voor woningbouw en dan met name 
voor jongeren en senioren. Hiermee kan de doorstroming worden 
vergemakkelijkt, zodat woningen beschikbaar komen voor alle generaties. 
Woningsplitsing in het buitengebied en het beschikbaar maken van 
vrijkomende agrarische bebouwing voor woonbestemming kunnen 
bijdragen aan het verminderen van tekorten aan woningen, terwijl het de 
leefbaarheid/levendigheid van het platteland zal vergroten. Hierbij kan ook 
worden gedacht aan nieuwe woonvormen (in leegkomende agrarische 
bebouwing) zoals woongemeenschappen en arbeidsmigrantenhuisvesting. 
Sociale cohesie en sociale controle worden bevorderd, zodat ook de basis voor  

LEEFBAARHEID, BEREIKBAARHEID EN ‘NOABERSCHAP’ 
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criminele ondermijning hiermee wordt gereduceerd. Wet- en regelgeving 
dienen te worden aangepast om dit te faciliteren.  

Naast woningbouw en woonbestemmingen voor vrijkomende agrarische 
bebouwing dient er ook ruimte te komen/blijven voor nieuwe bedrijvigheid, 
in het buitengebied maar ook in de kleine kernen. Voorbeelden zijn genoemd 
in eerdere paragrafen. 

Om nieuwe inwoners te trekken (en daarmee de voorzieningen mogelijk en 
betaalbaar te houden) dient onze gemeente aantrekkelijk te blijven voor 
nieuwe bedrijven en hun (toekomstige) medewerkers. Dit betekent naast 
goede faciliteiten (bereikbaarheid – fysiek en digitaal) ook het aantrekkelijk 
maken/houden van de gemeente door middel van (technisch) onderwijs, 
culturele, recreatieve en sportfaciliteiten. Wel dient hierbij aandacht te 
worden geschonken aan typische Achterhoekse verworvenheden zoals 
noaberschap, hetgeen benadrukt dient te worden tijdens introducties en 
voorlichting aan nieuwe bewoners. 

Om de gemeente aantrekkelijk te maken en houden voor (nieuwe) inwoners 
en bedrijven dient de infrastructuur (wegen, N18 maar ook de Oost – West 
verbinding richting A1 en BAB 31, spoor Winterswijk – Zutphen/Arnhem) op 
orde te zijn. Het is zaak hierbij een differentiatie aan te brengen in wegen 
waar de gemeente wegbeheerder is; deel wegen voor intensief verkeer, 
inclusief zwaar vrachtverkeer en landbouwverkeer; deel wegen voor recreatief 
verkeer (minder investeringen en onderhoud nodig). Bewaakt dient te 
worden dat dit zoveel mogelijk in harmonie met landschappelijke waarden 
van het buitengebied wordt bereikt. Voor bijvoorbeeld een Noordtak van de 
Betuweroute door de Achterhoek lijkt daarom op voorhand geen ruimte en 
draagvlak in onze gemeente aanwezig te zijn. 

In al deze zaken dient optimaal te worden opgetrokken met omliggende 
gemeenten, de regio en de provincie. 

 

  



 
 

      

 

 

10 RUIMTELIJKE VISIE BUITENGEBIED OOST GELRE 

SAMEN BOUWEN WE DOOR, VOOR OUD ÉN JONG! 💚 
 

 

 
Eigenlijk is Nederland te klein en doet elke keuze pijn voor één of meerdere 
sectoren.  De stijgende energiebehoefte komt van ons allemaal. Onze 
uitdaging nu is om de pijn te verdelen en om deze niet alleen bij de 
landbouw te leggen. Kortom, de centrale vraag is, hoe we de pijn kunnen 
verdelen over álle sectoren. 

We moeten van de bedreiging een kans maken. De kennis en kunde, die we 
hier uithalen, is voor de volgende generatie een exportproduct.   

Klimaatverandering (denk aan droogte) en afname biodiversiteit vragen om 
veranderingen in de landbouw. De sector is heel goed in staat om daar 
invulling aan te geven. Waar nodig zullen de overheden daarin (moeten) 
ondersteunen. 

Probeer te grote eenheden te voorkomen en verdeel projecten meer over het 
grondgebied van de gemeente. 

Vraag per kern naar een visie van de inwoners en hoe zij de energietransitie in 
hun woonomgeving willen vormgeven. Overleg met de DBO’s, Daarmee 
vergroten wij de betrokkenheid en bewustwording en verhoog je de 
acceptatie en  draagkracht bij de inwoners van onze gemeente.  

Kansen bieden en kansen geven is belangrijk om verloedering en daarmee in 
het verlengde mogelijk ondermijning tegen te gaan. Een levendig 
buitengebied voorkomt dat we aantrekkelijk worden voor criminele 
activiteiten. 

Wat heel belangrijk is om een goede voorlichting te geven en dit herhalen 
om de gevaren van ondermijning onder de aandacht te brengen van alle 
gebruikers van de buitenruimte. Daarnaast handhaven en hard optreden bij 
misstanden. 

Roep een sloopfonds in het leven. Iedereen betaalt bij elke 
omgevingsvergunning een bepaald bedrag per m2, welke in het sloopfonds 
komt om verloedering te voorkomen. Handhaving opvoeren en een harde 
aanpak bij ondermijning. 

 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
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Over alle samenwerking, die we willen in het buitengebied, moeten we 
nadenken over communicatie, opruimplicht, verloedering, sloopfonds. Hier 
daadwerkelijk iets mee doen. 
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In alle publicaties en de gesprekken, die wij met diverse ondernemers 
hebben gevoerd, kwam een goede communicatie en voorlichting als 
essentieel punt naar voren. Veranderingen hebben tijd nodig en kunnen 
soms beter in kleine stappen gemaakt worden. Elk invoeringstraject is 
moeilijk, maak vooraf een planning, wat er tijdens een traject kan gebeuren.  
Neem de tijd voor een breed proces, met dorpsbijeenkomsten, een 
gebiedsoverleg van inwoners, excursies, een website en een nieuwsbrief. Zorg 
ook voor goede randvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld 50% lokaal eigendom. 
Het is essentieel, dat lokaal geprofiteerd kan worden van de opgewekte 
energie.  

Besef ook, dat er bij elk besluit voor een tegenstanders zullen zijn. 
Duidelijkheid en goede berichtgeving kan een heleboel onrust wegnemen. 

 

TOT SLOT 


