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De toekomst van het buitengebied van de gemeente Oude IJsselstreek 
 
 
Wat speelt er in het buitengebied? 
In een gemeenteraadsperiode van 4 jaar gebeurt er veel, ook in het buitengebied. 
Hieronder geven we een aantal belangrijke ontwikkelingen op het gebied van economie 
en bedrijvigheid, duurzaamheid, landschap en cultuurhistorie, natuur en wonen. Hierbij 
geven we voor iedereen nog een aantal zaken mee om goed over na te denken voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. 
 
Landbouw 
Op het gebied van bedrijvigheid spelen landbouw en recreatie een belangrijke rol.  In de 
landbouw is met de afschaffing van de melkquotering, een soort schaalvergrotingsgolf 
opgetreden. Dit geeft aan de ene kant de levensvatbare bedrijven meer kans om te 
produceren voor de wereldmarkt, aan de andere kant zijn ook weer vele bedrijven 
gestopt. Dit heeft weer tot meer lege schuren geleid en vaak bevatten deze ook nog 
eens asbest.  De moderne ontwikkelingen hebben ook tot gevolg dat er boeren op een 
kruispunt komen of zelfs in nood (de Plattelandsraad organiseerde hier onlangs een 
avond over).  
De laatste jaren is er een groeiende vraag naar maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en wensen van de consument. In de sector zijn goede ontwikkelingen in 
gang gebracht zoals kringlooplandbouw en promoten van lokale producten. Dit zijn 
mooie voorbeelden van circulaire economie, economie waarbij alles wordt hergebruikt. 
De Plattelandsraad ondersteunt o.a. akkerranden en kruidenrijke graslandranden.  
 

Recreatie 

Recreatie is een niet onbelangrijke economische tak. Voor de gehele Achterhoek levert 
het ongeveer net zoveel inkomsten op als de landbouw en meer werkgelegenheid. Voor 
de recreatie is vooral in de stedelijke band van Gendringen-Terborg veel gerealiseerd. In 
onze Gemeente is inmiddels een prachtig  kerk- en fietspaden- en wandelpadennetwerk 
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gerealiseerd. Aan het landschap zijn elementen van de Chabraque-collectie van 
Amsterdam toegevoegd.  
Bij verder ontwikkeling van de recreatie is noodzakelijk om ook buurgemeenten te 
betrekken. 

Landschap, natuur en cultuurhistorie 
Voor het landschap is bij de Gemeente onlangs weer een coördinator aangesteld. Want 
over het landschap bestaat, ondanks het bestaan van een landschapsontwikkelingsplan 
(LOP), veel zorg. Het is slecht gesteld met de biodiversiteit in het agrarische landschap, 
dat meer dan 70 % van de totale oppervlakte van de gemeente beslaat. En er wordt 
voor wonen, infrastructuur en schaalvergroting in de landbouw steeds van afgeknibbeld. 
Er is een start gemaakt met een nieuwe methode om dit beter in de hand te houden, de 
zgn. CASCO-methode. Hierbij worden de groenstructuren die op lange termijn in stand 
gehouden moeten worden, op een kaart vastgelegd. Zo kan bij elke gewenste 
verandering worden bekeken of dit kan en waar moet worden gecompenseerd op 
plekken waar dit gewenst is. Het bomenbeleid is belangrijk onderdeel van het 
landschapsbeheer. Hiervoor is gebleken dat er een gefundeerd beheersplan nodig is, 
maar ook goede voorlichting naar de burgers. Dat is wennen voor de Gemeente. 
Particulier initiatief gaat vaak gepaard met kritische blik! Dit geldt niet alleen voor 
boombeheer maar ook bij het bermbeheer. Als er een afgesproken proef met 
bermbeheer gericht op het verkrijgen van meer plantensoorten door maaien en 
afvoeren, rücksichtslos door de Gemeente wordt geklepeld, gaan er haren recht 
overeind staan. Ook de verkoop van natuurgronden als gemeenschappelijk erfgoed 
heeft verkocht wordt niet door elke burger gewaardeerd! 

Positief is dat er nieuwe natuur is ontwikkeld rondom Engbergen en langs de Oude IJssel 
en Aa-Strang. Uit de vele particuliere projectinitiatieven blijkt dat burgers het landschap 
en de historie van onze streek aan het hart gaan: Van inrit naar oprijlaan, aanleg van 
landschapselementen door een buurtvereniging, bijenkasten voor de jeugd, 
landschapsinfoborden, zichtbaar maken van restanten van het voormalige spoor tussen 
Varsseveld en Dinxperlo, boerderijnamen, dagbesteding winkel Bontebrug, bakhuisje 
Sinderen. 

Het beheer van landschap is best ingewikkeld en eigenlijk omvat het een integrale 
aanpak van wonen, landbouw, water, natuur, en recreatie. Stelling: Het beheer van 
landschap is van uitermate groot belang voor alle burgers en daarmee een topprioriteit 
voor de gemeente. 

Duurzaamheid  
Tegenwoordig wordt in alle branches gewerkt aan duurzaamheid. Een belangrijk ding is 
dat ons voedsel op een duurzame wijze wordt geproduceerd.  Als hieraan wordt voldaan 
gaat het ook beter met milieu, natuur en landschap.  Er is enkele jaren geleden enorm 
veel energie gestoken in een plan om onze gemeente tot Cittaslow-gemeente te maken. 
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Cittaslow is een soort keurmerk voor kleine gemeenten die het goed doen op gebied van 
streekproducten, landschap en natuur, gastvrijheid en identiteit. Dit is helaas niet gelukt. 
Binnen onze gemeentegrenzen is wel een Smaakacademie ontstaan, die o.a. via 
smaakwerkplaatsen werkt aan betere samenwerking in de gehele voedselketen. 
 
Ook wordt uiteraard gewerkt aan duurzame energie. Er is veel discussie geweest over de 
windmolens bij Netterden en over mestverwerking in Varsseveld. Nu wordt het een hype 
om zonneparken aan te leggen. Veel partijen binnen de Plattelandsraad vinden dat eerst 
de mogelijkheden van daken en nog niet gebruikte industrieterreinen en 
recreatieterreinen benut moeten worden voordat er zonneparken op landbouwgronden 
worden aangelegd.  Stelling: Het oogsten van energie is een nieuw verdienmodel: moet 
het opstellen van windmolens en zonneparken op agrarische grond worden 
gestimuleerd? 
 
Wonen, voorzieningen en veiligheid  
Het buitengebied en de kernen zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De Gemeente 
heeft drie gebiedsmakelaars aangesteld, die initiatieven vanuit de samenleving 
stimuleren en ondersteunen. Deze hebben o.a. de afgelopen jaren enkele 
dorpsnetwerken opgezet.   

Om ouderen langer thuis te kunnen laten wonen en jongeren op het platteland te 
houden zouden boerderijen gemakkelijk gesplitst moeten kunnen worden. Ook zou 
andere bedrijvigheid in agrarische gebouwen toegestaan kunnen worden. De 
glasvezelkabels worden in ieder geval gelegd. 

Stelling: Moet de gemeente Oude IJsselstreek gemakkelijker woningsplitsing toestaan bij 
herbestemming van agrarisch vastgoed? 
 
Een probleem in het buitengebied is het toenemende, grote landbouwverkeer op kleine 
wegen. Dit brengt meer onderhoudskosten van de wegen met zich mee, maar ook de 
veiligheid van schoolgaande kinderen in gevaar. 

Belangrijke onderwerpen voor de komende jaren 
Ontwikkelingen in de samenleving gaan door. Ook in het buitengebied zal de komende 
jaren van alles gebeuren. De volgende onderwerpen zijn in ieder geval van groot belang:  
 
•Leegkomende agrarische bedrijfsgebouwen  

•Duurzame landbouwvormen  

•Duurzame energie  

•Recreatieverbindingen met buurgemeenten  
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•Casco-benadering voor landschap  

•Uitvoering bermbeheer  

•Boerderijsplitsing  

•Veiligheid i.v.m. groot landbouwverkeer   
 
Stelling: Partijen, zoals de Plattelandsraad, LTO en VAL, worden tijdens de 
coalitiebesprekingen betrokken bij het opstellen voor een “samenlevingsakkoord” voor 
het buitengebied 
 
 
Stelling: Voor een toekomstbestendige gemeente is fusie met buurgemeenten 
noodzakelijk 
 
De genoemde stellingen waren voorbereid voor het verkiezingsdebat op 8 maart, dat 
door omstandigheden niet kon doorgaan. 
 
A. Oosterbaan, maart 2018 
 
 

 


