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Geachte leden 
 
Hierbij sturen wij u de mededelingenbrief van 22 juni 2015. Hierin leest u meer over de actuele 
ontwikkelingen in de onderwerpen: 

 Regiocontracten en Stedenbeleid 

 Omgevingsvergunning en Handhaving 

 Economie 

 Mobiliteit 

 Cultuur en Cultuurhistorie 

 Gebiedsontwikkeling 

 Leefbaarheid 

 Wonen 

 Vitaal Platteland 
 
Ons college is voornemens uw Staten een informatieve mededelingenbrief toe te sturen 
voorafgaand aan de vergaderingen van uw Statencommissies en indien noodzakelijk ook aan de 
plenaire vergaderingen van uw Staten. De onderwerpen zijn gebundeld per Statencommissie. 
 
 

Statencommissie ABF 
 
Regiocontracten en Stedenbeleid, gedeputeerde Schouten 
 

1) Sleutelproject Harderwijk: overhandiging sleutels aan eerste bewoners 
Op 28 mei 2015 vond de symbolische overhandiging van de sleutels aan de eerste bewoners 
van sleutelproject Waterfront Harderwijk plaats. Het Waterfront is één van de acht grote 
gebiedsontwikkelingen met een transformatieopgave in de grote steden van Gelderland 
waarover in het programma Stad & Regio investeringsafspraken zijn gemaakt. De provincie 
draagt bij in de oplossing van de (asbest-)saneringsproblematiek van het voormalige haven- en 
bedrijventerrein, de infrastructuur en de kwaliteit van de openbare ruimte en de natuur 
(vogelrustgebieden).  In het Waterfront komen uiteindelijk 1400 woningen, een nieuwe 
jachthaven, een passantenhaven, een stadsstrand, twee parkeergarages en winkel-, horeca- en 
vrijetijdsvoorzieningen op een vernieuwde boulevard. 
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2) Opening fietsroute langs het Apeldoorns Kanaal en de Grift 
Op 22 mei 2015 is de fietsroute langs het Apeldoorns Kanaal en de Grift geopend. Deze 
fietsroute maakt deel uit van het regiocontract Stedendriehoek, onderdeel deelprogramma 
Apeldoorns Kanaal en Grift. Het doel hiervan is het herstel en het beleefbaar maken van de 
natuurlijke en cultuurhistorische waarden van Apeldoorns Kanaal en Grift. Via dit programma 
heeft de provincie Gelderland € 325.000 bijgedragen aan de realisatie van deze fietsroute. 
 

3) Opening Manifestatie Zomer op het Zwitsalterrein 
Het sleutelproject Kanaalzone betreft een binnenstedelijke transformatieopgave waarbij ruim 140 
ha. verouderd bedrijventerrein transformeert tot een vitaal stadsdeel van Apeldoorn. Op 6 juni  
2015 is de manifestatie Zomer op Zwitsal geopend. Dit festival wordt georganiseerd door de 
ondernemers die nu tijdelijk de bedrijfsgebouwen van het Zwitsalterrein huren. Met de inzet 
vanuit de robuuste investeringsimpuls zijn de gebouwen van het terrein tijdelijk verhuurbaar 
gemaakt in de overgang van het gebied naar een nieuw innovatief gebied voor wonen, werken 
en verblijven. Daarnaast is er geld vrijgemaakt voor de inrichting van een stads- en 
evenementenpark.  
 

4) Voortgang Regiocontract Achterhoek  
De uitvoering van het regiocontract Achterhoek is in volle gang en ligt goed op koers. Binnen het 
programma Vitale Leefomgeving 2b ‘Toekomstbestendig maken kernen’ zijn en worden onder 
meer diverse centrumplannen uitgevoerd in Aalten, Hengelo, Ulft en Neede. Het project 
revitalisering centrum Neede is in volle gang. De vernieuwing van het Marktplein is bijna gereed 
en onlangs is gestart met de laatste deelfase, de Borculoseweg.  
Ook kunnen wij een aantal resultaten melden binnen Programma Kansrijk Platteland: meer 
rendement uit landschap, vrije tijd en cultuurhistorie: De parkeerplaats Veerweg, onderdeel van 
het project Kwaliteitsimpuls Brummen Bronckhorst is in het voorjaar van 2015 gerealiseerd. Ook 
zijn de herstelwerkzaamheden aan de Watermolen Berenschot in Winterswijk begonnen. Het 
dak is geheel vernieuwd, de muren zijn opnieuw gevoegd, de kozijnen zijn geverfd en er is een 
nieuwe gevelsteen geplaatst. De aanleg van het wandelnetwerk Achterhoek is in 2015 gevorderd 
tot 95% van de 3.000 km.   
 
 

Statencommissie EEM 
 
Omgevingsvergunning en handhaving, gedeputeerde Bieze 
 

5) Kwaliteitscriteria Vergunningverlening en Handhaving (VTH) 
Op 18 juni 2015 heeft IPObestuur ingestemd met de Modelverordening kwaliteitscriteria. Naar 
verwachting zal VNG begin juli instemmen. Deze modelverordening dient als basis voor het 
vastleggen van de kwaliteit van de uitvoering van de VTHtaak (Vergunningverlening, Toezicht en 
Handhaving) Wabo door gemeenten en provincies. Daartoe moeten gemeenteraden en 
Provinciale Staten een verordening vaststellen.  
 
De vastlegging van de kwaliteitseisen komt voort uit de zogenaamde package-deal uit 2010, 
waarin het ministerie van I&M, VNG en IPO met elkaar afspraken hebben gemaakt over de 
vorming van omgevingsdiensten, het minimaal in te brengen basistakenpakket en landelijke 
kwaliteitseisen. VNG heeft (op basis van advies commissie Wolfsen) geageerd tegen het 
wettelijke verankeren van de kwaliteitscriteria, aangezien dit inbreuk zou maken op de 
autonomie van gemeenten. Daarop hebben ministerie, VNG en IPO afgesproken dat de 
bevoegde gezagen (gemeenten en provincies) een verordening gaan vaststellen, waarin 
kwaliteitscriteria worden vastgelegd. Hiertoe zou VNG, in samenwerking met IPO, uiterlijk 1 juli 
met een modelverordening komen. 
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Economie, gedeputeerde Scheffer 
 

6) Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO) 
Hieronder informeren wij u over de stand van zaken van de twee EFRO subsidieprogramma’s 
voor Oost Nederland. Ook leest u een korte terugmelding van de ‘Europa om de hoek 
Kijkdagen’.  
- GO-EFRO 2007-2013 (Gelderland en Overijssel Gebundelde Innovatiekracht): In het jaar 

2014 liep het GO-Programma ten einde maar veel projecten waren (en zijn) nog in uitvoering. 
In het jaarverslag vindt u de cijfers over 2014 met toelichting, voorbeelden en interviews. Het 
jaarverslag is online beschikbaar op www.go-oostnederland.eu 

- OP-OOST 2014-2020 (Operationeel Programma Oost-Nederland): Met de opening van het 
OP-Oost subsidieloket is in februari een nieuwe uitvoeringsperiode van start gegaan. Jaarlijks 
worden zes subsidie-instrumenten ingezet. De eerste openstelling is onlangs succesvol 
afgesloten. Ruim 50 ondernemers in het Midden en Klein Bedrijf (MKB) ontvangen een 
‘Innovatievoucher’. Inmiddels is er ook veel belangstelling voor de regeling ‘Haalbaarheids- 
en innovatieadvies-projecten’ en de regeling ‘Innovatie samenwerkingsprojecten’. Hierbij 
wordt samengewerkt met de Mkb-innovatie-stimulering Regio en Topsectoren (MIT) van het 
ministerie van Economische Zaken (EZ). Meer informatie over het programma vindt u op: 
www.op-oost.eu 

- Europa om de hoek Kijkdagen 8,9 en 10 mei: Op verzoek van de Europese Commissie vindt 
jaarlijks een publieksgerichte activiteit plaats. In Nederland waren dit voor de vijfde keer de 
“Europa om de hoek Kijkdagen”. Het publiek kon zelf zien hoe bedrijven, instellingen, 
overheden en de EU samenwerken aan innovatie, economische groei en maatschappelijke 
vraagstukken. In Oost- Nederland deden vanuit het EFRO programma 17 projecten mee. De 
presentatie van negen onderzoeksprojecten bij de Radboud Universiteit was een groot 
succes. Zeker 175 kinderen en volwassenen kregen uitleg en namen een kijkje bij laboratoria, 
kassen, en de sterrenwacht. Meer informatie vindt u op: www.europaomdehoek.nl 

 

7) Verlenging CAT AGRO Food 
In het verleden hebben uw Staten € 6,4 miljoen (PS2009-200) beschikbaar gesteld voor het 
facilitysharingsprogramma Center for Advanced Technology (CAT AGRO Food) bij de 
Wageningen Universiteit. Het ministerie van EZ participeert ook in dit programma met € 12,4 
miljoen.  De universiteit heeft Gedeputeerde Staten en het ministerie van EZ verzocht om dit 
programma met twee jaar te verlengen zonder hier extra middelen voor aan te vragen. Het 
ministerie van EZ heeft hier positief op gereageerd en heeft – genoodzaakt door het aangepaste 
staatssteunregime- een nieuwe beschikking  opgesteld om dit programma met twee jaar te 
verlengen. Voorwaarde van het ministerie daarbij  is dat de provincie ook instemt met het 
doorzetten van het programma tot 2017. CAT AGRO Food is tot nu toe een succesvol 
programma waarmee de interactie tussen bedrijfsleven en de Wageningen Universiteit wordt 
vergroot. Hiermee wordt innovatie gefaciliteerd en regionale economische activiteiten 
gestimuleerd. 
 

8) Visie watergebonden bedrijvigheid 
Dit voorjaar is gestart met een visietraject voor watergebonden bedrijvigheid in Gelderland. In de 
visie wordt beschreven hoe de vraag naar watergebonden bedrijventerreinen zich zal 
ontwikkelen en welke factoren belangrijk zijn om de behoefte in Gelderland goed te 
accommoderen. Ten grondslag aan de visie ligt een behoefteonderzoek naar de kwalitatieve en 
kwantitatieve match tussen vraag en aanbod van watergebonden bedrijventerreinen. De visie 
wordt in co-creatie met private partijen, branche-organisaties en andere overheden opgesteld.  
Motie 22 van uw Staten bij behandeling van de omgevingsvisie (juli 2014) is aanleiding voor de 
visie. De visie heeft relatie met de MIRT-studie goederencorridor Oost-Nederland, de 
Structuurvisie WaalWeelde West, de Regionale Programmering van Bedrijventerreinen (RPB’s) 
en de gebiedsopgave Corridor. Het behoefteonderzoek zal rond de zomer gereed zijn. Uw 
Staten worden hierover geïnformeerd.   
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Statencommissie BOC 
 
Mobiliteit, gedeputeerde Bieze 
 

9) Regiotaxi Gelderland: Instellen hoger beroep Willemsen de Koning, kort 
geding door Munckhof taxi, start nieuwe aanbesteding perceel Noord-
Veluwe, standpunt Connexxion toepassing OPOV-regeling 

Willemsen de Koning (WdK) heeft formeel hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de 
Rechtbank van 17 december 2014 waarbij de vorderingen van WdK tot schadevergoeding 
wegens tegenvallend vervoervolume Regiotaxi door de rechtbank zijn afgewezen. Het ingestelde 
beroep is echter nog zonder  inhoudelijke gronden. WdK heeft tot uiterlijk 30 juni 2015 de tijd om 
deze argumenten bij de rechtbank in te dienen. Zodra deze zijn ingediend kunnen wij een 
aanvang maken met ons verweer. 
 
Munckhof, één van de inschrijvende en verliezende partijen tijdens de aanbesteding vanaf 1 juli 
2015 voor perceel Achterhoek (aanbesteding Regiotaxi 2015-2016) heeft een kort geding 
ingesteld. Munckhof is van mening dat zij schade heeft geleden doordat de provincie de 
beoordelingsmethodiek niet goed heeft toegepast. Wij menen dat Munckhof op beide punten 
ongelijk heeft en geen schade heeft geleden. In samenwerking met onze advocaat (AKD) 
formuleren wij ons verweer dat uiterlijk op 22 juli 2015 moet zijn ingediend. 
 
Het contract met de huidige vervoer Regiotaxi van het perceel de Noord-Veluwe loopt op 31 
december 2015 af. Om het vervoer tot de overgang naar basismobiliteit per 1 januari 2017 te 
blijven waarborgen wordt dit vervoer binnenkort aanbesteed. De nieuwe vervoerder wordt naar 
verwachting eind september bekend. 
 
Connexxion is van mening dat ten gevolge van de door de rechter bevolen herbeoordeling van 
de inschrijvingen bij de aanbesteding Regiotaxi vervoer perceel Stedendriehoek, de personele 
overnameverplichting uit de OPOV-regeling (Overname Personeel Openbaar Vervoer) niet of 
niet geheel hoeft te worden toegepast. Hierover heeft zij contact gehad met Sociaal Fonds Taxi 
(SFT) die deze mening deelt. Het SFT is onder meer verantwoordelijk voor het toetsen of 
vervoerders zich aan deze regeling houden. Wij vragen zowel Connexxion als het SFT 
opheldering hier over. Geeft deze opheldering daartoe aanleiding dan nemen wij hierover 
contact  met Connexxion op. 
 
Cultuur en Cultuurhistorie, gedeputeerde Meijers 
 

10) Romeinse Limes 
Ons college heeft samen met de colleges van de provincies Zuid Holland en Utrecht, de ambitie 
om de Romeinse Limes (de voormalige Romeinse grens) te laten opnemen op de 
werelderfgoederenlijst van de UNESCO. Hiertoe hebben wij op 27 januari 2014 de 
Bestuursovereenkomst tussen gemeenten, provincies en Rijk van 27 januari 2014 ondertekend 
en op 15 mei 2015 de Bestuursovereenkomst tussen de deelstaten Nordrhein Westfalen, 
Rheinland Pfalz, de provincies en het Rijk. Om dat mogelijk te maken moet er door Nederland 
een aanvraag worden ingediend bij het Werelderfgoedcomité in Parijs. Deze aanvraag wordt 
gedaan door de ministeries van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OC&W) en EZ. Zij 
beslissen over de volgorde van indiening van de nominatiedossiers van de Nederlandse 
kandidaat-werelderfgoederen. De minister van OC&W heeft op 20 mei 2015 mede namens de 
staatssecretaris van EZ besloten om de Romeinse Limes in 2020 voor te dragen en verwacht 
daarmee in 2021 de werelderfgoedstatus te verkrijgen.  
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Statencommissie RLW 
 
Gebiedsontwikkeling, gedeputeerde Meijers 
 

11) Nieuwe Hollandse Waterlinie - UNESCO Wereld erfgoed 
Evenals de Romeinse Limes hebben wij (samen met de colleges van de provincies Utrecht, 
Noord-Brabant en Noord-Holland) de ambitie om de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) te laten 
opnemen op de werelderfgoederenlijst van de UNESCO. De procedure hebben wij hierboven 
beschreven. De minister van OC&W heeft mede namens de staatssecretaris van EZ besloten 
om de NHW in 2018 voor te dragen en verwacht daarmee in 2019 de Werelderfgoedstatus te 
verkrijgen. 
 
In het kader van de uitvoering van de bestuursovereenkomst planologische verankering Nieuwe 
Hollandse Waterlinie hebben de colleges van de gemeente Vianen, Leerdam, Culemborg, 
Lingewaal, Gorinchem en Zaltbommel in  het voorjaar 2015 een voorontwerp-bestemmingsplan 
ter inzage gelegd. Deze plannen gaan nu de ontwerpfase in. Doel is een uniforme regeling ter 
bescherming én ontwikkeling van de linie. Dit voorkomt dat er binnen het gebied van de 
Waterlinie vergelijkbare ruimtelijke initiatieven op verschillende wijzen worden getoetst.  
Dit proces wordt door de provincie gefaciliteerd en verloopt volgens planning.  Vaststelling van 
het bestemmingsplan in deze zes gemeenten staat gepland voor najaar 2015. 
Parallel aan de planologische verankering wordt gewerkt het ‘kennistraject NHW’. Om uniforme 
toetsing daadwerkelijk tot stand te laten komen, worden plantoetsers van gemeenten, leden van 
welstands- en monumentencommissies en omgevingsdienst Rivierenland geïnformeerd over de 
kernkwaliteiten NHW en hoe deze te hanteren.  
 
Dit jaar wordt het 200-jarig bestaan van de Nieuwe Hollandse Waterlinie gevierd met onder 
andere een internationale tentoonstelling. Drie forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de 
Stelling van Amsterdam vormen voor het eerst in het 200-jarig bestaan van de linies het decor 
van drie thematisch verwante tentoonstellingen. Deze tentoonstellingen concentreren zich op het 
fictieve aspect van strijd en verdediging: op militaire ficties. Deze internationale tentoonstelling is 
op 29 mei jongstleden geopend op KunstFort Asperen en duurt tot en met 20 september 2015.  
 

12) Overnachtingshaven Lobith  
Provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en gemeente Rijnwaarden werken aan het (technisch) 
ontwerp van de overnachtingshavens Spijk en Tuindorp. Om te komen tot een geschikt ontwerp 
worden verschillende aspecten onderzocht. Voorbeelden zijn de milieueffecten, 
scheepvaartveiligheid, kosten en beheer en onderhoud. Hierover vindt ook overleg plaats met 
andere instanties, zoals Waterschap Rijn en IJssel, Veiligheids- en Gezondheidsregio 
Gelderland-Midden en Koninklijke Schuttevaer. Parallel aan het ontwerpproces bereiden de 
samenwerkende partijen een voorontwerp-inpassingsplan voor. 
Kunstenaars werken momenteel aan een tweede en derde baken in het projectgebied van de 
overnachtingshavens. De bakens maken deel uit van het provinciale project Bakens aan het 
Water. De kunstwerken dragen bij aan een grotere herkenbaarheid van het rivierenlandschap. 
 

13) Deltaprogramma Rijn 
In nauwe samenwerking met het ministerie van I&M, Rijkswaterstaat, de waterschappen en 
gemeenten werkt de provincie Gelderland aan een regionaal voorstel voor rivierverruimende 
maatregelen. Minister Schultz van I&M heeft € 200 miljoen gereserveerd voor maatregelen langs 
de Rijntakken (Waal, IJssel en Merwedes) en de Maas. Gelderland streeft er naar dit najaar 
duidelijkheid te krijgen of de projecten Hoogwatergeul Varik-Heesselt en Klimaatpark IJsselpoort 
kunnen starten met de MIRT verkenning en daarmee onderdeel vormen van het regionale 
voorstel. 
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Het streven is het regionale voorstel op 12 oktober aanstaande ter goedkeuring voor te leggen 
aan het Bestuurlijk Platform Deltaprogramma Rijn. Dit in voorbereiding op het BO MIRT dat 
enkele weken later staat gepland.  
 

14) WaalWeelde 
De toekomstige gebiedsontwikkelingsopgave langs de Waal wordt voor een groot deel bepaald 
door het Deltaprogramma Rivieren. Vorig jaar is de voorkeursstrategie Deltaprogramma Rivieren  
voor de Waal en Merwedes opgeleverd. Deze bestaat uit een pakket van dijken- en 
rivierverruimende maatregelen die tussen nu en 2100 moeten worden uitgevoerd. We komen nu 
in de fase van programmering van deze maatregelen. Om de programmering goed te kunnen 
afstemmen is overleg en samenwerking met de Regio een must. Voor de Waal bestaat daarvoor 
het bestuurlijk Platform WaalWeelde. Voor de Merwedes bestaat zo’n structuur nog niet. De 
maatregelen uit de voorkeursstrategie hebben invloed op hun omgeving, zowel boven- als 
benedenstrooms. Het is dan ook logisch om de programmering op riviertakniveau aan te vliegen, 
in dit geval voor Waal en Merwedes samen. Daarom is in het Bestuurlijk Platform WaalWeelde 
besloten om zich te gaan verbreden met de Merwedes. Daartoe zullen onder andere 6 
gemeenten en 2 provincies extra aan de overlegtafel aanschuiven. Op 5 oktober 2015 komt het 
nieuwe Bestuurlijk Platform Waal-Merwedes voor het eerst bijeen. 
 
Voor het WaalWeelde project Stadswaard zijn alle hoofdvergunningen aangevraagd en wordt de 
aanbesteding voorbereid. De planning en inspanningen zijn er op gericht het project in 2016 te 
realiseren. Op 7 juni 2015 is een informatiebijeenkomst gehouden. Met het project worden de 
natuurwaarden in het gebied versterkt en wordt de beleefbaarheid van het tegen de stad 
Nijmegen aan gelegen gebied versterkt. Er wordt een geul gegraven, met een brug daarover 
heen, en een klein deel van de uiterwaard wordt vergraven om de natuurwaarden te vergroten. 
De Stadswaard wordt niet alleen ingericht voor natuur, maar zeker ook voor de mens. 
Versterking van het recreatief medegebruik en natuureducatie zijn belangrijke doelen van de 
herinrichting. De Stadswaard ligt nabij het in 2016 te realiseren natuureducatiecentrum “De 
Bastei” op Waalkade in Nijmegen. 
Met het project Stadswaard worden door de provincie Gelderland ook Kader Richtlijn Water 
doelstellingen gerealiseerd en een deel van de natuurcompensatie voor de Overnachtingshaven 
bij Lobith (de buitendijkse natuurcompensatie). In het project werkt de provincie nauw samen 
met de gemeente Nijmegen (betaalt mee aan de brug en wordt verantwoordelijk voor het beheer 
daarvan) en het Staatsbosbeheer (eigenaar en beheerder van de gronden). Met Rijkswaterstaat 
worden afspraken gemaakt over het beheer van de geul en de harde oeverbescherming van de 
uitstroom van de geul. 
 
Hoorzitting WaalWeelde West (Cie RLW, 17 juni jl.) 
Tijdens de hoorzitting “Structuurvisie WaalWeelde West” is door dhr. During van Alterra 
Wageningen UR het onderzoeksresultaat met betrekking tot de legitimiteitsvraag van het 
uitgangspunt 18.000 m

3
/s bij Lobith ten aanzien van de hoogwaterveiligheidsopgave 

gepresenteerd.  
De onderzoeksresultaten van Alterra Wageningen UR zijn bij ons helaas nog niet bekend, het 
onderzoek is ook nog niet afgerond. Dhr.During geeft in zijn inspraakreactie aan dat op basis van 
het model GRADE de afvoeren in de Rijn de 16.000 m

3
/s niet zullen overschrijden.  

GRADE is een nieuw model ten behoeve van het berekenen van de maximaal mogelijke 
afvoeren uit het Rijnstroomgebied. De berekeningen laten zien dat uitgaande van het 
klimaatscenario KNMI’06 W+ een afvoer van 16.000 tot 18.000 m3/s in 2050 en 17.000 tot 
19.000 m3/s in 2100 verwacht kan worden. Gedeputeerde Staten volgen het rijksuitgangspunt 
van 18.000 m

3
/s bij Lobith ten aanzien van de hoogwaterveiligheidsopgave. 

 
Brief Minister I&M inzake hoogwatergeul Varik-Heesselt 
In de brief van 9 juni 2015 van de Minister van I&M wordt antwoord gegeven op het voorstel voor 
de begrenzing van een gebiedsreservering ten aanzien van een hoogwatergeul bij Varik en 
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Heesselt én de voorwaarde van een passende regeling voor schrijnende gevallen. De minister is 
van mening dat de periode van onzekerheid zo beperkt mogelijk moet blijven en er snel 
duidelijkheid moet worden gecreëerd voor de bewoners en ondernemers in het gebied. 
Daarnaast schrijft zij zich er van bewust te zijn dat de onzekerheid over het wel of niet doorgaan 
van een hoogwatergeul bij Varik-Heesselt vervelend is. De minister doet het aanbod om in het 
vervolgproces gezamenlijk te werken aan een oplossing voor bijzonder schrijnende gevallen in 
het gebied.  
 

15) Veluwekroon – Apeldoorns Kanaal 
Onder grote publieke belangstelling heeft de Commissaris van de Koning op 8 juni jongstleden 
de opening verzorgd van het geheel vernieuwde centrum van Wapenveld. Op initiatief van de 
Dorpsraad in Wapenveld is het idee voor het nieuwe centrum uitgewerkt. Met financiële 
bijdragen van de gemeente Heerde en uit het regiocontract is met de nieuwe inrichting tot 
uitdrukking gebracht dat Wapenveld de verbindende schakel vormt tussen de IJssel aan de ene 
kant en de Veluwe aan de andere kant. Dit werd verbeeld door een groot dominospektakel vanaf 
de nieuwe kade bij het Apeldoorns Kanaal tot aan het centrale plein. Het nieuwe centrum 
versterkt de kern van Wapenveld en vergroot de recreatieve en toeristische beleving en levert zo 
een goede bijdrage aan de gebiedsontwikkeling Veluwekroon en daarmee aan de 
gebiedsopgave Veluwe. 
 

16) Gebiedsontwikkeling Veessen-Wapenveld 
Uit de middelen voor de gebiedsontwikkeling Veessen-Wapenveld heeft de gemeente Heerde 
een subsidie verstrekt aan de Stichting STEVIG ten behoeve van het begeleiden van een 
vrijwillige verkaveling in het gebied van de hoogwatergeul. Dit is een nieuwe aanpak waarbij de 
belanghebbende eigenaren en gebruikers samen een verbeteringsplan voor de verkaveling 
opstellen. Op donderdag 10 juni 2015 waren ruim 85 personen aanwezig bij de startavond. Aan 
het eind van de avond is geconcludeerd dat er grote bereidheid is om mee te werken aan deze 
verkaveling.  
Eind juni zijn de eerste werksessies gepland. De gronden worden getaxeerd en in september 
vinden er persoonlijke gesprekken plaats. Het doel van deze snelle verkaveling is dat in 
november/december 2015 de aktes bij de notaris kunnen passeren. 
 
Leefbaarheid, gedeputeerde Schouten 
 

17) Subsidietender ‘Sociaal Profiel’ 
Binnen het subsidieplafond van € 1.2 miljoen heeft ons college 16 projecten gehonoreerd die 
betrekking hebben op de thema’s zorg, kwetsbare groepen, actief burgerschap en - naar 
aanleiding van bespreking in Provinciale Staten - ook voor innovaties in de jeugdzorg. Van de 
gehonoreerde projecten hebben er 6 betrekking op jeugdbeleid en 2 op jeugdzorg. 
12 aanvragen voldeden niet aan de inhoudelijke voorwaarden van de regeling en zijn daarom 
niet gehonoreerd. 
Uiteindelijk moesten 63 aanvragen worden afgewezen om formele redenen, bijvoorbeeld omdat 
een verklaring van de gemeente ontbrak waarin deze aangeeft geen bezwaar te hebben tegen 
het project. Er volgt nader onderzoek over de oorzaken van het aantal afwijzingen.  
 

Wonen, gedeputeerde Meijers 
 

18) Einde subsidieregeling Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 
Onlangs is voor de subsidieregeling Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) de laatste 
subsidieaanvraag ingediend waarmee het totale budget (voor 2015 € 400.000) beschikt is. Per 
30 april 2015 kunnen dan ook geen nieuwe CPO-aanvragen meer worden ingediend. Er is 
sprake van CPO als meerdere mensen samen gaan bouwen. Samen zelf bouwen heeft 
voordelen: het geeft toekomstige bewoners meer keuzevrijheid in hoe ze willen wonen, samen 
bouwen levert ook een prijsvoordeel op en bovendien raken de bewoners meer betrokken bij de 
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woonomgeving en dit heeft weer positieve effecten op de buurt. Sinds 2006 heeft de provincie 
een CPO-subsidieregeling gehad die ‘samen zelf bouwen’ stimuleert. De regeling is in de loop 
der jaren aangepast. In 2014 is de CPO-regeling door de Radboud Universiteit Nijmegen 
geëvalueerd. De belangrijkste bevindingen staan in het Infoblad CPO en de CPO-projecten 
vanaf 2012 zijn te vinden op de kaart van www.gldwonen.nl.  
 
Vitaal Platteland, gedeputeerde Van Dijk 
 

19) Faunamededelingen 
De provincie is verantwoordelijk voor natuur en landschap. De provincie heeft daarbij 
verschillende rollen: als beleidsverantwoordelijke onder meer voor het opstellen van de 
Kadernota Faunabeleid, het ontwikkelen van het Gelders Natuur Netwerk en het Soortenbeleid. 
Een andere rol is die van vergunningverlener door toestemming te verlenen voor het beheer en 
schadebestrijding van beschermde dieren. Daarnaast hebben we een toezichthoudende rol bij 
de uitvoering van de verleende vergunningen en ontheffingen.  
 
De Faunabeheereenheden (FBE) zijn in de Flora- en faunawet genoemd als 
samenwerkingsverband van jachthouders  die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van 
beheer en schadebestrijding. Dat doen de FBE’s conform het provinciaal opgestelde beleid; de 
provincie bewaakt de instandhouding van de soort en toetst op hoofdlijnen of afweging van 
belangen goed heeft plaatsgevonden.  
Beheer en schadebestrijding is een verantwoordelijkheid die in eerste instantie ligt bij 
grondgebruikers. Grondgebruikers, ook wel jachthouders in dit verband genoemd, zijn personen 
of organisaties die op basis van eigendom, pacht of huur beschikking hebben over de 
jachtrechten. Dit wil niet zeggen dat zij die rechten ook daadwerkelijk zelf uitvoeren. 
De Faunabeheereenheid Gelderland geeft met het opstellen van faunabeheerplannen (Fbp) op 
planmatige wijze uitvoering aan haar taken. In het Fbp is informatie opgenomen over de 
populaties van de te beheren diersoorten, schade die in het verleden is opgetreden en schade 
die in de toekomst te verwachten is. Op basis hiervan worden in het Fbp maatregelen uitgewerkt 
die zijn gericht op het voorkomen van schade. 
 
Aan het opstellen van een Fbp worden eisen gesteld. Voordat met de uitvoering van het Fbp kan 
worden begonnen moet het plan eerst door Gedeputeerde Staten zijn goedgekeurd (conform 
artikel 30 van de Flora- en faunawet) en moet door de provincie ontheffing zijn verleend op basis 
van de aanvraag bij het plan. 
De provincie bewaakt of met een Fbp de instandhouding van de soort niet in gevaar komt en 
toetst of afweging van de wettelijk te beschermen andere belangen goed onderbouwd heeft 
plaatsgevonden. Het FBP is daarvoor eens per 5 jaar het moment en de provincie vraagt daarbij 
het Faunafonds om advies. Het Faunafonds is adviseur en uitvoerder van wettelijke taken op het 
gebied van faunaschade aan landbouwgewassen, praktijkgericht en wetenschappelijk 
onderzoek, voorlichting en preventie. Deze taken zijn vastgelegd in de Flora- en Faunawet.  
Het daadwerkelijk gebruik van de ontheffing is geen verplichting voor de FBE, het naleven van 
de voorwaarden bij de ontheffing is dat wel. Met andere woorden, jachthouders kunnen niet 
worden verplicht om een bepaalde afschotinspanning waar te maken, andersom is het niet 
toegestaan meer afschot te plegen dan de streefstanden toestaan. 
  
Met een jaarlijks werkplan blikt de FBE vooruit. De FBE dient dit werkplan volgens de 
voorwaarden van de ontheffing bij de provincie in ter kennisname. Een werkplan wordt niet door 
Gedeputeerde Staten goedgekeurd en vergt ook geen besluit. De ontheffing biedt de FBE 
daarvoor al de kaders, immers voor grofwild zijn de streefstanden vastgelegd. Voor bijzondere 
situaties kan tijdelijke inzet van bijzondere middelen  noodzakelijk zijn. In deze gevallen behoeft 
dit nadere goedkeuring op basis van een nader  Plan van aanpak van de FBE.  
 
 

https://gldwonen.nl/Lists/Acties/DisplayCustom.aspx?ID=27&HideQL=1
https://gldwonen.nl/Paginas/Kaart.aspx
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Werkplan Grof wild  
Voor 1 juli moet de FBE haar werkplan grofwild voor seizoen 2015/2016 bij Gedeputeerde Staten 
indienen. De plannen zullen door de FBE ook bij de Statengriffie worden aangeboden. 
Vooruitlopend daarop hebben we onderstaande informatie ontvangen van de FBE. 
Het populatiebeheer voor wilde zwijnen start op 1 juli (en voor edelhert en damhert op 1 
augustus). Recent hebben tellingen plaatsgevonden waaruit door de FBE een zomerstand is 
afgeleid van ruim 5.000 wilde zwijnen. De FBE heeft al laten weten dat dit bovengemiddeld is als 
gevolg van gunstige natuurlijke omstandigheden waaronder een aantal voedselrijke jaren. Het 
werkplan beschrijft het benodigde afschot om volgend voorjaar op de afgesproken streefstand te 
komen van circa 1.300 wilde zwijnen.  Deze doelstand staat beschreven in het Fbp grof wild, 
waar de provincie vorig jaar mee heeft ingestemd  en in de daarop gebaseerde ontheffing aan de 
FBE.   
 
Plan van aanpak Edelherten 
Op 22 juni 2015 hebben wij het formele verzoek van de FBE ontvangen om de eerdere 
goedkeuring op het Plan van Aanpak schadeproblematiek Agrarische Enclave en omgeving, met 
een jaar te verlengen. Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe ontheffing voor grofwild per 1 
oktober 2014 hebben Plannen van aanpak een werkingsduur van drie jaar. Het plan voor de 
Agrarische Enclave Uddel Elspeet dateert van 5 juli 2012 en de FBE verwacht nog een jaar extra 
nodig te hebben om het aantal edelherten weer op de afgesproken doelstanden te krijgen.  Het 
goedgekeurde plan van aanpak vormt onder andere de grondslag voor inzet van bijzondere 
middelen (nachtjacht). Inhoudelijk bevat de verlenging geen wijziging. Verlenging brengt de 
gunstige staat van instandhouding van de soort niet in gevaar en ook na afweging van de 
overige belangen zijn er geen redenen om de verlenging niet te verlenen. We overwegen die 
verlenging dan ook te verlenen. Na besluitvorming  zullen wij dit verlengingsbesluit publiceren .   
 
Plan van aanpak ganzen vangen 
Op 22 juni heeft de FBE haar plan van aanpak vangen en doden van ganzen ingetrokken. De 
FBE geeft aan dat het plan van aanpak niet zal worden uitgevoerd omdat de ganzen zich op de 
geselecteerde locaties onvoldoende lieten zien en het optimale moment om te vangen dit 
seizoen lijkt te zijn verstreken. Nu er dit seizoen geen vangacties meer kunnen worden 
uitgevoerd ontvalt de basis aan het plan. Wij overwegen om het goedkeuringsbesluit van 6 mei 
2015 daarom in te trekken. Na besluitvorming zullen we dit besluit publiceren.  
 
Beslissing op bezwaar kauwtjes 
Ons college heeft een beslissing genomen op het bezwaar betreffende het bestrijden van 
kauwen. De  motivering van de ontheffing is verbeterd op advies van de commissie 
bezwaarschriften. Het betreft de ontheffing aan een chemische fabriek die heeft verzocht om 
kauwen te mogen verjagen/doden in het belang van de veiligheid. Kauwen worden gevangen, 
geringd en op afstand losgelaten. Indien een geringde kauw terugkeert in de fabriek mag deze 
vervolgens worden gedood. Over deze ontheffing hebben uw Staten eerder schriftelijke vragen 
gesteld (PS 2014-1032 en 2015-1).  
 

20) Zwijnenkerend raster gemeente Epe 
Op 23 januari 2013 hebben uw Staten ingestemd met het verlenen van een subsidie aan de 
gemeente Epe ten behoeve van de realisatie van het zwijnenkerend raster ten westen en 
noorden van Epe (PS2012-958). Op 3 november 2014 zijn wij, op verzoek van Epe, akkoord 
gegaan met een verlenging van de looptijd van het project met een jaar, waarbij de einddatum is 
vastgesteld op 31 december 2015. Wij zijn akkoord gegaan met de verlenging omdat de 
procedures (zoals ontheffing op basis van de Flora en Faunawet, vergunningen) meer tijd in 
beslag namen dan verwacht. Hierdoor kon de aanleg van het raster niet meer plaatsvinden in 
2014.  
De gemeente Epe heeft het jaar 2014 gebruikt om afspraken te maken over de uitvoering van de 
aanleg van het raster in samenspraak met de jachthouder, de FBE, de Wildbeheereenheid 
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Noord-Oost Veluwe en het Gelders Landschap. Op basis van het overleg met deze partijen is de 
gemeente Epe tot de conclusie gekomen dat een combinatie van een raster en wildbeheer de 
meest effectieve en structurele oplossing is voor het voorkomen van onveilige situaties in Epe 
door wilde zwijnen. Op 16 oktober 2014 heeft college van Epe dan ook besloten het 
zwijnenkerend raster gefaseerd aan te leggen. Dit heeft als gevolg dat de uitvoering over 
meerdere jaren wordt uitgesmeerd. Wij hebben daarom een tweede verzoek van de gemeente 
Epe ontvangen voor verlenging van de looptijd  van de subsidie. 
Wij hebben besloten om de subsidie voor het plaatsen van een zwijnenkerend raster aan de 
gemeente Epe nog één keer te verlengen, tot uiterlijk einde 2016. Verdere verlenging is niet aan 
de orde. Belangrijk daarbij is dat de subsidie alleen gebruikt mag worden voor de realisatie van 
het raster en niet voor bijvoorbeeld het faunabeheer. 
 
 
Hoogachtend, 
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, 
 
 
 
 
 
 
Commissaris van de Koning    Secretaris 
 
  


