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Contacten binnen IVN afdeling 
Vanwege de corona perikelen is er geen (of weinig) contact geweest. Hopelijk kunnen er in 
2022 weer initiatieven opgepakt worden voor praktische natuur- en milieu-educatie. 
 
Verzoeken: Advies 
Er kwamen weer regelmatig vragen van burgers, bijvoorbeeld over bebouwing in groene 
gebieden, over een tankstation naast de Zumpe, over windmolens gepland in een 
ecologische verbindingszone langs de Oude IJssel. 
Positief is een nieuwe trend: mondige burgers richten zelf belangengroepen op tegen 
ongewenste ontwikkelingen. En regelmatig met succes!  
Een advies dat effect sorteert is het benaderen van de provincie via het provincieloket. 
In veel gevallen bepaalt de provincie de regels en randvoorwaarden voor uitbreidingen en/of 
initiatieven. Maar dan moet de provincie wel van de initiatieven op de hoogte zijn: de 
signaleringsfunctie van mensen “uit het veld” is daarom belangrijk. 
Burgers kunnen stukken opvragen, goed de informatie lezen en ter plekke kijken: dat levert 
meerdere handvatten op. Zie bij Nieuwe Landgoederen hierna. 
 
Nieuwbouw Slingeland Ziekenhuis  
In 2021 zou een nieuw onderzoek uitgevoerd worden als gevolg van een gewijzigd plan: het 
nieuw te bouwen ziekenhuis moet kleiner en goedkoper. Inmiddels heeft ook het 
waterschap eindelijk aangegeven dat bouwen in potentieel overstromingsgebied niet wordt 
aanbevolen. Stand van zaken eind 2021: de omgevingsvergunning (bouwvergunning) en de 
natuurvergunning zijn nog niet verleend en het dossier ligt nog steeds bij de Raad van State.  
Wordt dus in 2022 vervolgd. 
 
Groencompensatieplan Ecozone de Knoop  
Begin 2016 zijn ruim 70 kapvergunningplichtige bomen verwijderd voor de bouw van een 
brede school. Er zijn meerdere compensatie-projecten met succes uitgevoerd, maar een deel 
van het geld ligt nog op de plank. In 2021 zouden er naar verwachting diverse 
toekomstbomen geplant worden op door de milieuwerkgroep en Bomenstichting 
Achterhoek voorgestelde locaties. 
Maar helaas, de projectleider is met pensioen en het project is administratief vrijwel 
afgerond. Compensatie voor de verdwenen grote bomen blijft dus toekomstmuziek? 
Nogmaals hierbij de constatering dat natuurcompensatie vooraf gerealiseerd dient te 
worden  en niet via vage voornemens achteraf. Herstel van de schade achteraf, daar hebben 
flora, fauna en landschap weinig aan. 
 
Nieuw Landgoed Westendorp 
Er lag een plan om op 10 ha twee landgoederen inclusief twee landhuizen te realiseren. Vlak 
naast het Hoenderbosch en liggend in de EVZ Das. Nadat er welbewust 2 ha van het gebied 
was afgehaald bleef er nog 8 ha over. 
Nadat omwonenden hadden gesignaleerd dat er 6 woningen verspreid over deze 8 hectare 
gebouwd zouden worden, hebben we na overleg een zienswijze ingediend tegen het 
ontwerpbestemmingsplan. Overigens waren er meerdere natuurorganisaties en 



omwonenden die goed onderbouwde bezwaren hebben ingediend. Inmiddels heeft de 
provincie aan de gemeente de voorwaarden aangegeven waarop een landgoed plus landhuis 
wél mag worden vergund. Enkele voorwaarden: op minimaal 5 ha mag 1 landhuis gebouwd, 
moeten ecologische doelen worden gehaald passend bij het beoogde gebied en een deel 
opengesteld zijn voor bezoekers/wandelaars. We wachten het nieuwe 
ontwerpbestemmingsplan af. 
 


