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Gelderland is ontzettend groen. De Veluwe is groen. Rivierenland is groen. De Achterhoek is groen. En al die andere stukjes Gelderland zijn groen. Zelfs de steden zijn
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behoorlijk groen. Dat is een belangrijke reden waarom Gelderlanders hier zo graag
wonen. We zijn trots op ons mooie groene Gelderland!

Groen: overal goed voor

KLIMAAT

Maar groen is niet alleen mooi! Het is goed voor het welzijn van de Gelderlanders, die er prettig wonen en heerlijk recreëren.
Het levert voedsel, energie, frisse lucht en schoon water. Het helpt de biodiversiteit, door natuur en landschap te versterken en
te verbinden. Het helpt het klimaat door hittestress te verminderen en wateroverlast te dempen bij extreem weer. Het helpt de
economie, niet alleen door toerisme, maar ook omdat bedrijven zich graag vestigen in een groene omgeving.

Groen weggeknabbeld

DE GROENE SAMENLEVING

Maar al dat groen gaat niet vanzelf. Aan alle kanten worden natuur en landschap afgeknabbeld of afgevlakt en daar maken wij
ons zorgen over. Rijk, provincie en gemeenten kunnen met beleid en handhaving helpen om groen in stand te houden of te verbeteren. Bedrijven kunnen hun gebouwen en gebieden groen inrichten. En de burgers dragen ook hun steentje bij. Dat laat onze
achterban van honderdduizenden groene Gelderlanders wel zien.

Provincie: zorg goed voor ons groen!
Daarom dit manifest van ons, de gezamenlijke Gelderse groene organisaties, namens al onze leden, donateurs, vrijwilligers,
medewerkers en sympathisanten (een groot deel van de Gelderse bevolking dus). Met dit manifest vragen wij de provincie: zorg
goed voor ons groen! In dit manifest vertellen we wat er al gebeurt, spreken we onze ambitie uit en bieden we concrete punten
voor de provinciale verkiezingen. Zo werken we samen aan een groen Gelderland!
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NATUUR & BIODIVERSITEIT
1. Biodiversiteit in een robuust netwerk
Hoe staat het ervoor?

Voor rijke natuur en rijk landschap hebben we gebieden nodig die tegen een stootje kunnen. Onze natuurgebieden zijn vaak
klein, maar als ze met elkaar verbonden zijn, leveren ze toch een bijdrage aan biodiversiteit. Als onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) streven we in onze provincie dan ook naar een Gelders Natuur Netwerk. Dat GNN is echter nog lang niet
klaar, waardoor de natuur te versnipperd is. Rust, stilte en duisternis staan onder druk. Ook kan de kwaliteit van de bestaande
natuur nog verder verbeteren.

Wat moet er gebeuren?
Het Gelders Natuur Netwerk moet zo snel mogelijk worden afgerond en voor het beheer moet een vergoeding gegeven worden conform de SNL. Ook is het cruciaal dat er een nieuwe meerjarenstrategie ontsnippering komt met een stevige ambitie: lokale verbindingen op bestaande knelpunten, maar ook een algehele netwerkfunctie van het landschap, voor grote, maar ook kleine dieren.
In een robuust natuurnetwerk is ruimte voor grotere roofdieren als wolf, lynx, goudjakhals en wilde kat. Ze zijn welkom in Gelderland, maar het is belangrijk dat de provincie vooraf randvoorwaarden stelt. Denk daarbij aan ondersteuning bij preventieve
maatregelen om gehouden vee te beschermen en een actief voorlichtingsprogramma.

Wat gebeurt er al?
•
•
•
•
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Terreineigenaren beheren hun gebieden met het oog op zoveel mogelijk kwaliteit.
Er zijn een aantal succesvolle grote verbindingen gerealiseerd, onder andere over de A1 en de A12/50,
en er zijn op diverse plekken kleinere corridors aangelegd.
Terreineigenaren werken met de provincie aan afrondingen en goede verbinding van natuurgebieden in het GNN.
De afname van de biodiversiteit is voor een aantal soortgroepen gestopt.
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WAT MOET DE PROVINCIE DOEN?

Wat moet er gebeuren?

1. Betaal voor het beheer van de kwaliteiten die in de natuurterreinen aanwezig zijn.
2. Voltooi het Gelders Natuur Netwerk:
• ecoduct Terschuur (A1): € 4 miljoen
• ecoduct Oldenaller (A28): € 4 miljoen
• ecoduct Reichswald: € 4 miljoen
• verbinding Renkums en Heelsums beekdal met de uiterwaarden: € 4 miljoen
• kleinschalige ontsnipperingsmaatregelen (reptielentunnels, dassencorridor, insecten): € 8 miljoen
• Natte As (Veluwerandmeren): € 2 miljoen
• landschapsprogramma: € 20 miljoen per jaar voor een periode van 10 jaar

Gelderland moet zo snel mogelijk grondwateronderzoek doen, en vervolgens nieuw grondwateronttrekkingsbeleid ontwikkelen. Gelderland moet zich voorbereiden op de toekomstige voorziening van drinkwater uit oppervlaktewater, om het kwetsbare grondwater zoveel mogelijk te sparen. Dit is wellicht duurder, maar essentieel voor duurzaam grondwaterbeheer. Hiermee moeten we rekening houden in het omgevingsbeleid.

3.    Maak een Gelders plan voor biodiversiteitsherstel in landbouwgebieden, natuurgebieden,
maar ook openbare ruimte en stad-landzones, met aandacht voor:
• aanvullend particulier landschaps- en natuurbeheer
• ecologisch beheer openbare ruimte
• soortbescherming
• tijdelijke natuur en tijdelijke bossen
• stilte, rust, duisternis
4.   Open overleg met buurprovincies en Duitsland voor interprovinciale/internationale verbindingen.
5.   Financier roofdieradaptatiemaatregelen: € 2,5 miljoen.

•
•

Er wordt/is hydrologisch herstel in natuurgebieden gerealiseerd.
Terreineigenaren zorgen voor duurzaam behoud van bestaande drinkwaterwinlocaties.

WAT MOET DE PROVINCIE DOEN?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pak verdroging aan door meer werk te maken van systeemherstel rondom natuurgebieden.
Stimuleer vernattingsprojecten.
Onderzoek de grondwatersituatie voor ontwikkeling van beleid.
Start een verkenning naar drinkwaterwinning uit oppervlaktewater.
Stel een maximum aan de hoeveelheid te onttrekken grondwater per jaar.
Stem de gebruiksfuncties in het omgevingsbeleid beter af op watersystemen.

3. Circulaire, natuurinclusieve landbouw

2. Duurzaam grondwaterbeheer

Hoe staat het ervoor?

Hoe staat het ervoor?

De huidige natuurgebieden lijden vaak onder verdroging, waardoor hun biodiversiteit afneemt. Dat komt onder andere
doordat grondwater onze belangrijkste waterbron is, en de vraag naar water blijft stijgen. Als de drinkwaterbehoefte zoals
verwacht stijgt met 30% de komende jaren, dan heeft dat grote consequenties voor de natuur en voor volgende generaties
Gelderlanders.

8

Wat gebeurt er al?

MANIFEST VOOR EEN GROEN GELDERLAND

Er is terecht veel aandacht voor de toekomst van de landbouw. Ons oude landbouwsysteem voldoet niet meer. Het toekomstperspectief voor boeren is onzeker, het imago van de sector staat onder druk en het productiesysteem leeft op te grote voet.
Dit heeft negatieve gevolgen voor biodiversiteit, waterkwaliteit, klimaat en gezondheid van mens en dier.
De samenleving is toe aan een circulaire, natuurinclusieve landbouw. Een landbouw die goed voedsel produceert en zorg
draagt voor het landschap en een vruchtbare bodem. Landbouw die bijdraagt aan klimaatadaptatie en een veerkrachtig
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watersysteem. Dit toekomstperspectief vraagt om stimulerende kaders, sturende regels en constructieve samenwerking.
Zoals blijkt uit ‘De Staat van de Boer’, zien veel boeren zelf ook dat er een duurzame ommezwaai moet komen.

Wat moet er gebeuren?
Het wordt tijd om te stoppen met elk probleem apart aan te pakken. Daar worden boeren én natuur en milieu niet beter van.
De provincie moet streven naar een integrale aanpak gericht op een natuurinclusieve en klimaatinclusieve landbouw.
Dit betekent een minder intensieve landbouw met een kleinere, grondgebonden veestapel: landbouw aangepast aan natuur
en landschap in plaats van andersom. Dit alles moet vanzelfsprekend wel een goede boterham voor de boer opleveren. Een
eerste stap zijn buffergebieden rondom natuur zonder bestrijdingsmiddelen, drijfmest of kunstmest (zoals in Brabant). Verder
zijn combinaties nodig, bijvoorbeeld het zoeken naar mogelijkheden voor natte teelten in waterbergingsgebieden, zoeken
naar natuurlijke bestrijding en resistente rassen, en korte ketens tussen boer en consument.

Wat gebeurt er al?
•
•

Er is een opleiding voor natuurboeren.
Natuur- en landschapsorganisaties zoeken de samenwerking op met natuurinclusieve bedrijven, werken samen met
agrarische collectieven en denken mee over nieuwe concepten zoals de heideboerderij.

Wat moet de provincie doen?
1. Stem de intensiteit van landbouwkundig gebruik af op natuur, kringlopen, waterkwaliteit en waterkwantiteit.
2. Voer de discussie over een duurzame omvang van de veehouderij in relatie tot circulaire economie, biodiversiteit,
klimaat en milieu (volgens het advies van de RLI is 25% verkleining van de veestapel nodig).
3. Realiseer echte grondgebondenheid (voederproductie én mest uitrijden op eigen grond) in 2025.
4. Sta rond natuurgebieden (in de Groene Ontwikkelzone) en in kwetsbare landschappen (Nationale Landschappen)
alléén natuur- en landschapsinclusieve landbouw toe.
5. Ondersteun pilots met natuurinclusieve landbouw.
6. Ondersteun ruimhartig experimenten met natte landbouw zoals paludicultuur.
7. Verleen alleen vergunningen voor stikstofuitstoot op basis van metingen (niet alleen berekeningen).
8. Controleer gemeentelijke omgevingsvergunningen of ze beoogde ontwikkelingen het landschap versterken en niet schaden.
9. Voorkom verdere industrialisatie door megastallen van met name de kwetsbare Nationale Landschappen.
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4. Toezicht in natuurgebieden
Hoe staat het ervoor?

De afgelopen twintig jaar zijn er diverse ontwikkelingen in het buitengebied: de veldpolitie is afgeschaft, de politietaken liggen meer en meer op de schouders van groene boa’s, er komen meer recreanten in de natuurgebieden, en dus meer ongelukken (bijvoorbeeld met mountainbikers). Van recenter datum is de toename van het aantal (drugs)afvaldumpingen, waarbij
terreineigenaren zelf de verantwoordelijkheid voor de afhandeling hiervan dragen.

Wat moet er gebeuren?
Het is helder: toezicht en handhaving in natuurgebieden moeten echt beter. Dit kan onder andere door meer samenwerking
tussen natuurbeheerders en andere toezichthouders, hulpdiensten en politie. Maar toezicht op wet- en regelgeving is primair
een verantwoordelijkheid van de overheid.
Ooit is afgesproken dat de overheid bijdraagt aan de kosten voor natuurbeheer. Terreineigenaren realiseren immers overheidsdoelen, zoals recreatie en biodiversiteit. Maar de overheid draagt ook een deel van de verantwoordelijkheid voor handhaving en toezicht, en moet daarvoor conform de landelijke norm in de SNL € 17/ha/jaar bijdragen. Dit is bedoeld voor toezicht en handhaving gericht op ongewenst gedrag van recreanten (zoals het tegengaan van vandalisme, illegaal motorcrossen,
loslopende honden, afvaldumping, illegale houtkap, en vissen zonder akte), maar ook het begeleiden van hulpdiensten bij
ongevallen. Zo kunnen terreinbeheerders de veiligheid en gastvrijheid, schonere terreinen en rust voor de dieren garanderen.

Wat gebeurt er al?
•
•

Terreineigenaren houden als gastheer nu al toezicht, zonder dat er een vergoeding tegenover staat.
Terreineigenaren zijn nu zelf aan zet bij afvaldumpingen, met alle risico’s van dien. Voor het opruimen van synthetische
drugs krijgen ze 50 % vergoeding van kosten, voor het opruimen van overig afval krijgen ze geen vergoeding.

Wat moet de provincie doen?
1. Maak SNL-toezicht als onderdeel van de openstellingsverplichting structureel beschikbaar en stimuleer samenwerking:
€ 1,4 miljoen/jaar
2. Maak een Plan van Aanpak voor bredere problematiek rondom toezicht in het buitengebied, met een heldere taakverdeling voor alle betrokkenen.
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5. Energietransitie: windparken en zonnevelden
Hoe staat het ervoor?
De energie- en klimaatopgave waar Nederland voor staat is enorm. Fors energie besparen en volledig overstappen naar
duurzame energieopwekking zijn nodig om de klimaatverandering binnen de perken te houden. Dat gaat niet lukken
zonder windturbines en zonnevelden.

Wat moet er gebeuren?
Wat tot nu toe aan windturbines en zonnevelden is geplaatst in Gelderland is nog maar een begin. Er gaan fikse veranderingen in ons landschap zichtbaar worden. Goede regelgeving en ruimtelijke ordening zijn hiervoor essentieel.

Wat gebeurt er al?
•
•
•
•
•
•

Wij streven als Gelderse groene organisaties naar een energieneutrale eigen bedrijfsvoering.
We nemen initiatief voor samenwerking in het Gelders Energie Akkoord.
We werken mee aan wind- en zon-initiatieven mits verenigbaar met onze natuur- en landschapsdoelen.
We begeleiden lokale initiatieven voor zon en wind om de slagingskans van dergelijke projecten te vergroten.
We initiëren energiecoöperaties voor duurzame opwekking.
We stimuleren energiebesparing in de huursector.

Wat moet de provincie doen?
1. Voer de regie en gebruik landschap als belangrijkste sturende factor bij de locatiekeuze voor windmolens en
zonnevelden.
2. Faciliteer een kennis- en informatiehuis voor initiatiefnemers en betrokken organisaties.
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3. Focus op grotere gebieden voor windparken en kies gezamenlijk voor:
• 10 landschappen in Gelderland die bij uitstek geschikt zijn voor grootschalige windparken (met minimaal 8 turbines),
bijvoorbeeld de corridor langs de A15 en de Betuwelijn;
• kwetsbare landschappen en gebieden die we juist willen vrijwaren;
• gebieden waar ontwikkelingen onder voorwaarden mogelijk zijn.
4.   Onderzoek ‘restruimte’ voor zonnepanelen en kansen voor dubbel gebruik.
5.   Ontwikkel ontwerpvoorschriften en ontwerpvoorbeelden voor inpassing wind- en zoninitiatieven, om te komen tot
duurzame ‘energielandschappen’.
6.   Ontwikkel een standaardprotocol voor gemeentelijke bestemmingsplannen rond zonnevelden.
7.   Verplicht een verwijderingsbijdrage voor windmolens en zonneparken, zodat de opruimkosten vooraf betaald zijn.

6. Klimaatadaptatie
Hoe staat het ervoor?
Klimaatverandering blijft een actueel probleem. In natuur en landschap liggen veel onbenutte kansen om ons aan te passen
aan de gevolgen van klimaatverandering: klimaatadaptatie in zogenaamde klimaatbuffers. Waterberging bijvoorbeeld, om
extreme neerslag op te vangen.

Wat moet er gebeuren?
Met klimaatbuffers kunnen we de sponswerking in de waterhuishouding versterken, in combinatie met nieuwe natuur.
Waterberging kan niet alleen in de grote rivieren, maar ook in beken, kanalen en landbouwgebieden. Hier ligt een taak
voor de provincie en de waterschappen om de waterhuishouding en ruimtelijke inrichting aan te passen.

Wat gebeurt er al?
•
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Als Gelderse groene organisaties zijn we actief betrokken bij de realisatie van klimaatnatuurparken en natuurlijke
klimaatbuffers.
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foto: Geurt Besselink

Wat moet de provincie doen?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Realiseer meer klimaatbuffers, die slim gekoppeld kunnen worden aan ontsnipperingsmaatregelen.
Stimuleer oppervlaktewatergebruik in plaats van grondwatergebruik.
Toets maatregelen die ingrijpen in het landschap altijd aan de klimaatopgave.
Onderzoek waterbergend vermogen in kleine watersystemen.
Verken mogelijkheden voor meer CO2-vastlegging in het landschap, met een focus op veenlandschappen en bossen.
Verbind klimaatadaptatie aan andere opgaven, en ontsluit en deel kennis tussen gemeenten, waterschappen,
(maatschappelijke) organisaties en burgers.

KLIMAAT
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DE GROENE SAMENLEVING
7. Natuur in en om de stad
Hoe staat het ervoor?

Hoe meer je weet over het groen in je eigen omgeving, hoe meer je ziet en hoe meer je het waardeert. Natuurkennis is onontbeerlijk, natuureducatie daarom essentieel. Waardering is essentieel bij bestuurders, bedrijven, bezoekerscentra,
bewoners en bezoekers, want zij zijn de (toekomstige) ambassadeurs en gastheren van natuur en het landschap.
Een goede manier om groen naar mensen te brengen is Natuur in de Stad. Dat draagt ook nog eens bij aan vele andere doelen: klimaatadaptatie (hittestress, fijnstof, wateroverlast), biodiversiteit, sociale cohesie, de vastgoedwaarde, prettige openbare ruimte en het welzijn van bewoners (ontmoeten, bewegen). Natuur dicht bij huis werkt als een stapsteen naar parken,
landschappen en natuurgebieden in de omgeving.

Wat moet er gebeuren?
Inwoners kunnen maatregelen nemen in hun eigen omgeving (geveltuinen, planten i.p.v. verharding of regenwater afkoppelen). Tiny Forests en Groene Schoolpleinen dragen op een laagdrempelige manier bij aan Natuur in de Stad.

Wat gebeurt er al?
•

Als Gelderse groene organisaties stimuleren we groene burgerinitiatieven en jagen concepten als Tiny Forests en Groene
Schoolpleinen aan.

Wat moet de provincie doen?
1. Faciliteer implementatie van natuurkennis en natuurbelevingsconcepten.
2. Stimuleer gemeenten en inwoners (40% van de stad is particulier) tot klimaatpositief gedrag.
3. 3. Creëer meer groen in de buurt door uitvoering van de motie Groene Schoolpleinen, aanleg van daken en verticale
tuinen op overheidsgebouwen, aanleg van Tiny Forests en school- en buurttuinen.
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4. S
 timuleer buurtinitiatieven voor meer groen in de stad, en gemeente-overstijgende kennisdeling (zoals provincie
Overijssel doet met de Groene Loper Aanpak).
5. Besteed in het herstelplan biodiversiteit meer aandacht aan groene zones in het stedelijk gebied, van klein (wadi’s)
tot groot (Park Lingezegen), en aan soortbescherming in de stad.
6. Stel budget beschikbaar voor communicatie en educatie voor bewustwording en handelingsperspectief, minimaal
€ 2,50/Gelderlander/jaar.

Wat moet de provincie doen?
1. Investeer in goed ontsloten en onderhouden paden- en routenetwerken, een recreatieve infrastructuur, zonering,
een netwerk van ambassadeurs en gastheren en een eenduidig knooppuntensysteem: € 10 miljoen/jaar.
2. Ontwikkel beleid ten aanzien van zonering om verstoring van natuur- en stiltegebieden te voorkomen.
3. Omarm voorstellen van de Taskforce Recreatieve Voorzieningen op de Veluwe en breng ze ten uitvoer.

9. Groene vrijwilligers/burgerbetrokkenheid

8. Recreatie & toerisme

Hoe staat het ervoor?

Hoe staat het ervoor?
Gelderland heeft een prachtig toeristisch netwerk van routes en paden. Maar dit beleefbare landschap heeft investering
en onderhoud nodig.

Vrijwilligers die zich inzetten voor natuur en landschap zijn heel belangrijk en onmisbaar. In Gelderland zijn er zo’n 20.000
groene vrijwilligers bezig in en voor de natuur en het landschap. Ze ontwikkelen en beheren natuur en landschap, ze inventariseren de natuur en laten jong en oud de natuur beleven.

Wat moet er gebeuren?

Wat moet er gebeuren?

Grondeigenaren en de recreatiesector streven samen naar een betere verdeling van de kosten en baten. Hierbij is een regierol van de provincie nodig. Ook staat de provincie aan de lat voor onderhoud en ontwikkeling van de basisinfrastructuur van
fiets- en wandelknooppunten en voor de continuïteit van sterke merken zoals de Klompenpaden en LAW-paden. Daarnaast is
een structurele investering in de recreatieve infrastructuur nodig. Alleen al op de Veluwe is hiervoor nu een tekort van naar
schatting € 2,5 miljoen per jaar.

De provincie heeft ambitie om de burgerbetrokkenheid bij groen te vergroten en te ondersteunen en moet die ambitie
effectief en zo efficiënt mogelijk waar maken.

Wat gebeurt er al?
•
•
•
•
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De samenwerkende Gelderse groene partijen zijn al in gesprek met de recreatiesector via o.a. het grondeigenarenoverleg.
Terreineigenaren stellen hun natuurterreinen open voor publiek.
Gelderse groene organisaties organiseren een keur aan activiteiten voor en bieden allerlei faciliteiten aan recreërend
publiek.
Er is in samenwerking al volop gewerkt aan de ontwikkeling van paden en routes.
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Wat gebeurt er al?
•

Alle groene organisaties betrekken grote groepen vrijwilligers bij hun werk en dragen zorg voor de opleiding en professionalisering van deze vrijwilligers.

Wat moet de provincie doen?
1. Verdubbel het budget voor vrijwilligersondersteuning door Stichting Landschapsbeheer Gelderland en IVN Gelderland,
om zo nog veel meer vrijwilligers actief te betrekken bij natuur en landschap: van € 600.000 naar € 1,2 miljoen.
2. Geef een impuls aan communicatie om de zichtbaarheid van vrijwilligerswerk te vergroten en werving van lokale vrijwilligers eenvoudiger te maken.
3. Geef een impuls aan een ‘cultuuromslag’ om vrijwilligerswerk in de natuur aantrekkelijk te maken voor jongere generaties.
4. Betrek jongeren actief bij de provinciale opgaven, zodat zij al vroeg betrokken worden bij natuur en landschap in hun omgeving.

DE GROENE SAMENLEVING
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LANDSCHAP
Groen als economische voorwaarde: vestigingsklimaat
Het is in veel economische studies te lezen: wil je bedrijven trekken, dan moet je een mooie leefomgeving bieden. Anders gaan
ze ergens anders heen. Kortom: groen is een voorwaarde voor economisch succes!
Mensen laten zich namelijk mede leiden door de aantrekkelijkheid van het landschap in hun keuze of ze er willen wonen.
Het landschap is dus een factor van belang in de kenniseconomie.
Zo staan economie en groen dus niet tegenover elkaar, maar gaan ze hand in hand. Investeren in groen is ook voor de economie
een goed idee!

10. Landschap beschermen en beheren
Hoe staat het ervoor?
Voor natuur en landschap buiten het Gelders Natuur Netwerk - de Groene Ontwikkelzone en de Nationale Landschappen biedt het provinciale beleid te weinig bescherming. Ook is er onvoldoende budget beschikbaar voor het beheer van natuuren landschapselementen. Dit terwijl planten en dieren een groen-blauwe dooradering van het landschap hard nodig hebben
en mensen fraaie landschappen enorm waarderen. Zonder provinciale ambitie en regie dreigt het landschap verder te versnipperen en in kwaliteit weer achteruit te gaan.
Zo zijn in de Groene Ontwikkelzone (GO) uitbreidingen van bestaande activiteiten of kleinschalige nieuwe activiteiten mogelijk (bijvoorbeeld woningen, stallen, recreatievoorzieningen). Voorwaarde moet daarbij zijn dat het plan bijdraagt aan de
kernkwaliteiten van het landschap. Deze voorwaarde wordt echter nog veel te weinig gesteld of er wordt niet op gehandhaafd.
Landschapselementen komen zo letterlijk in de verdrukking.
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Wat moet er gebeuren?

Om het landschap te beschermen is het belangrijk dat landschapselementen officieel op de kaart komen te staan. Zo genieten ze bescherming, kan gecontroleerd en gehandhaafd worden. Ook kunnen landschapsstructuren worden hersteld en
landschapselementen tijdig worden onderhouden en beheerd. Het is noodzakelijk dat de provincie de regie hiertoe neemt.
Het is zeer wenselijk dat de provincie toeziet op aanhaking van gemeentelijk bestemmingsplannen buitengebied op provinciaal beleid. Bovendien is het wenselijk dat de provincie nieuwe plannen en initiatieven kritischer toetst op het eigen beleid.
De Provincie mag ook best wel eens nee zeggen (zie kader ‘Eigen Omgevingsvisie bewaken’).

•

Natuur- en landschapsorganisaties en particuliere eigenaren werken aan herstel van landschap en landgoederen die
kenmerkend zijn voor de identiteit van Gelderland.
Als Gelderse groene organisaties investeren we al volop in de kwaliteit van het landschap, maar er is veel meer nodig.

Wat moet de provincie doen?
1. Controleer en toets kritisch alle omgevingsvergunningen aan de Omgevingsvisie; hanteer strikt het voorzorgsbeginsel
t.a.v. Natura2000-gebieden en zie toe op de uitvoering (zie kader ‘Eigen Omgevingsvisie bewaken’).
2. Bescherm blijvend de Groene Ontwikkelzone, en stuur actiever op ontwikkeling en herstel van natuur en landschap.
3. Wijs Nationale Landschappen en andere waardevolle landschappen aan als ‘Landschappen van provinciaal belang’;
bescherm, herstel en beheer deze beter en zet met prioriteit in op natuurinclusief ondernemen (o.a. natuur- en landschapsinclusieve landbouw).
4. Handhaaf maximale bouwblokomvang in Nationale Landschappen en kleinschalige landschappen, zodat de schaal van de
bebouwing past bij de schaal van het landschap.
5. Verplicht gemeenten de dragende en karakteristieke groen- en landschapsstructuren vast te leggen in een groen- en
landschapsstructuurplan en deze bescherming ook te borgen in de ruimtelijke plannen.
6. Zet een landschapsprogramma op met vergoedingen voor herstel en meerjarig beheer van landschapselementen buiten
het GNN (houtwallen, heggen, singels, akkerranden, poelen, hoogstamboomgaarden, bermen, etc.): € 20 miljoen.
7. Voer opnieuw compensatieplicht in voor natuur- en landschapselementen, waarvoor nu via het provinciale beleid geen
compensatieplicht geldt.
8. Betrek nog veel meer burgers, boeren, buitenlui en vrijwilligers bij landschapsherstel en landschapsbeheer en maak
goede afspraken met groene organisaties voor de ondersteuning van deze groepen.
9. Kies alsnog voor ondertunneling van het Pannerdens kanaal voor A15: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
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De provincie moet nieuwe plannen en initiatieven kritischer toetsen op het eigen beleid en landelijk beleid zoals Natura 2000.
Ook verwachten we dat de provincie nadrukkelijker kijkt naar de opgaven wat betreft kwaliteitsverbetering en duurzaamheid.
Niet alles hoeft overal te kunnen. De provincie mag ook best eens nee zeggen, of nadrukkelijker aan initiatiefnemers vragen

Wat gebeurt er al?
•

Eigen Omgevingsvisie bewaken – Durft de provincie ook NEE te zeggen?
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negatieve effecten te vermijden.
Een paar voorbeelden waar dit is misgegaan:

1. Het toestaan van een crossterrein bij Ermelo op de Veluwe.
2. De keuze voor de A15 over het Pannerdensch Kanaal door een Natura2000- en stiltegebied, i.p.v. eronderdoor op
een locatie waar de Betuwelijn omwille van het landschap ondergronds is gegaan.
3. Het alsnog weer toestaan van een kleiduivenschietbaan bij Elspeet in Natura2000- en stiltegebied, terwijl de milieuorganisaties deze stil hadden gekregen.
4. Het ten onrechte toestaan van een golfbaan in het GNN bij Wageningen, zoals later ook bleek uit een gerechtelijke
uitspraak.
5. Het ten onrechte toestaan van nieuwe glastuinbouw bij Voorst buiten daartoe aangewezen gebieden, zoals ook
bevonden door Stichting Advisering Bestuursrechtspraak.
Natura 2000 biedt ook de provincie daarbij houvast: artikel 10 van de Habitatrichtlijn vraagt om een adequaat beheer van
landschapselementen die van primair belang zijn voor de wilde flora en fauna. Het gaat daarbij om elementen die door hun
langwerpige structuur (zoals oevers of houtwallen) of hun verbindingsfunctie (zoals vijvers of bosjes) essentieel zijn voor de
migratie, de geografische verdeling en de genetische uitwisseling van wilde soorten.

LANDSCHAP
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TOT SLOT:
INVESTEER IN GELDERLAND,
INVESTEER IN GROEN!
Wij zijn als Gelderse groene organisaties dag in, dag uit bezig met Gelderland groen te houden en
nog groener te maken. Dat doen we samen, met elkaar, met burgers, bedrijven, gemeenten, waterschappen én de provincie.
Met dit Manifest doen wij, Gelderse groene organisaties met al onze leden, donateurs, vrijwilligers,
sympathisanten en medewerkers, een oproep aan de provincie: investeer in groen; groen loont!
Bij de komende provinciale verkiezingen kan de provinciale politiek het groene verschil maken!
Naast het geld dat voor natuurbeheer gereserveerd is*, is er extra geld nodig voor landschapselementen, ontsnippering, natuurherstel en het ondersteunen van vrijwilligers.
Dit is het moment, laten we het grijpen!
Samen voor een Groen Gelderland!

Geldersch Landschap & Kasteelen
Vereniging Natuurmonumenten
Gelderse Natuur en Milieufederatie
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TOT SLOT

Stichting Landschapsbeheer Gelderland
IVN Gelderland
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*OPROEP: AL HET NATUURGELD INZETTEN VOOR NATUUR
De afgelopen jaren zijn er ettelijke miljoenen die voor het beheer van natuur begroot waren, niet uitgegeven en
daarop vervallen naar algemene middelen. Deze middelen zijn niet teruggevloeid naar natuurbestemmingen,
terwijl het zo slecht gaat met de biodiversiteit en er nog zoveel nuttige zaken zijn waar het aan besteed zou
kunnen worden. Waarom bijvoorbeeld niet een extra ecoduct of een faunatunnel aanleggen? Herstelmaatregelen nemen in gebieden waarvoor geen bestaand potje is? Pilots met natuurinclusieve landbouw doen? Landschapselementen aanplanten? Groene vrijwilligers ondersteunen?

COLOFON
Manifest voor een Groen Gelderland is een gezamenlijke uitgave van Geldersch Landschap & Kasteelen, Vereniging Natuurmonumenten, Gelderse
Natuur en Milieufederatie, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en IVN
Gelderland, gemaakt in Gelderland en gedrukt op 100% gerecycled papier.
Redactie en vormgeving: Communicatiebureau de Lynx (Wageningen)
Drukwerk: Coers & Roest (Arnhem)
Beeld: p.4-5 (van links naar rechts) Pauline Joosten, iVN, Laurence Delder-

Wij roepen de provincie op om geld dat voor natuur gereserveerd is, voor natuur te behouden als het in een
bepaald jaar niet is uitgegeven.

field, Jan Ebbenn | p.6 Eelke Cooiman | p.12 Erik Mol | p.15 Geurt Besselink | p.17 IVN | p.22 Gerrit Rekers | p.24 Martin van Lokven
Meer weten, of vragen over dit Groenmanifest?
Geldersch Landschap & Kasteelen
Renske Terhürne | r.terhurne@glk.nl
Vereniging Natuurmonumenten
Merijn Biemans | m.biemans@natuurmonumenten.nl
Tekst overnemen?
Het is toegestaan om zonder bronvermelding teksten uit dit manifest over
te nemen in verkiezingsprogramma’s voor de provinciale verkiezingen.
Graag zelfs!
Zomer 2018
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