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in beweging

Oude IJsselstreek geeft impuls
aan platteland
Wethouder Hengeveld presenteerde afgelopen week het officiële
besluit aan de Plattelandsraad om een eerste bedrag van €10.000
beschikbaar te stellen voor investeringen in het buitengebied. Bij
gebleken succes wordt dat bedrag verdubbelt.
Plattelandsraad
Begin 2017 heeft de Plattelandsraad aan haar ledenorganisaties
gevraagd om voorstellenin te
dienen voor projecten in het
buitengebied. Dit als vervolg
op de eerdere rondes van
initiatiefprojecten die door de
Plattelandsraad namens de gemeente zijn uitgezet. De thema’s
waarvoor projecten konden
worden aangemeld waren: een
goede economische basis, een
aantrekkelijke buitengebied
en goede voorzieningen. Voor
de eerste fase zijn daaruit de
volgende voorstellen naar voren
gekomen.
‘Boeren in de nieuwe tijd’
In dit project willen we boeren en samenleving dichter bij
elkaar brengen op een positieve
manier. Door boeren hierin
te ondersteunen en met voorbeelden te inspireren om te

ondernemen in verbinding
met de samenleving. Gestart
wordt met een discussieavond
met boeren en consumenten,
waarna er een investeringspotje
beschikbaar is voor investeringen van boeren die hun relatie
met burgers willen versterken.
Aantrekkelijk buitengebied
Via de leden van de Plattelandsraad zijn inmiddels een drietal
aanvragen binnengekomen.
•Verbinding van het Ziekerbos met het ommetje Etten/
Terborg. Een werkgroep heeft
steun gevraagd voor informatieborden en andere investeringen voor dit ommetje.
•Informatieborden en zitbankjes bij landschapsmonumenten, aangevraagd door
de stichting StAM (Stichting
Achterhoek weer Mooi).
•‘Lopend natuurtje’. Buurtvereniging de Haselaar

(Harterinkdijk en omstreken)
heeft een bijdrage gevraagd
voor de aanleg van kleine natuurelementen bij leden. Buren
geven de lijst met wensen door
aan hun buren zodat er lopend
‘natuurvuurtje’ ontstaat.

Begrip voor verschillende
belangen in het buitengebied
In de open discussie tussen de
wethouder en het bestuur van
de Plattelandsraad kwamen veel
zaken aan bod. Allereerst waardering van het college voor de
rol van de Plattelandsraad om
het buitengebied op de kaart te
houden. Vandaar ook het besluit om opnieuw een investeringsfonds toe te kennen. Vervolgens stelt wethouder Hengeveld: ’Ik ervaar dagelijks dat
er verschillende belangen zijn
in het buitengebied: agrariërs,
recreatie, natuur, landschap,
verkeer, etc. Het vergt een goede afweging van al die verschillende belangen en ik hoor graag
wat de diverse partijen vinden
van belangrijke onderwerpen.
Jullie als Plattelandsraad dragen

Wethouder Hengeveld en bestuurders van de Plattelandsraad blij
daar goed aan bij door mensen
bij elkaar te brengen. Als het
gaat om levensvatbaarheid van
het buitengebied, dan spreek ik
dikwijls van ‘wandelstokboeren’,
boeren op leeftijd die hun land
verpachten. Maar het buitengebied heeft juist jonge mensen
en nieuwe initiatieven nodig
om levensvatbaar te blijven. Via
dit stimuleringsfonds willen
wij dat steunen. Maar voor
mij hoort daar ook de aanleg
van glasvezel bij. Een investering voor de aanleg van “loze”
leidingen is nu opgenomen in
de Voorjaarsnota. Als de raad
hiermee akkoord gaat, dan kan
het werk snel beginnen. Samen
met de andere Achterhoekse gemeenten zoeken we nog wel een

‘Een mooier buitengebied
maken we samen’

Een nieuw aangelegde boomgaard
Met de ‘Regeling Landschap’
steunt de provincie Gelderland
gemeenten die hun landschap
verder willen verfraaien. Oude
IJsselstreek, Doetinchem en
Montferland hebben samen
een folder over deze regeling
gemaakt. De regeling bestaat
inmiddels drie jaar en loopt
nog tot eind 2018. Tijd voor
een stand van zaken.
Gemeente Oude IJsselstreek
In de gemeente Oude IJsselstreek voert de VAL (Vereniging Agrarisch Landschaps-

beheer) de regeling uit. Robert
Boevink is de coördinator van
de VAL. Hij vertelt:’Als inwoners ons benaderen, dan kunnen we een voorstel maken en
de subsidieregeling toepassen
voor inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek. Voor de
andere gemeenten kunnen we
wel het plan maken, maar voor
Doetinchem is het vervolgens
Staring Advies die het plan beoordeelt. We hebben tot nu toe
een kleine 20 plannen in de
gemeente gerealiseerd. Wel met
name voor particulieren, omdat

voor boeren de regeling minder
gunstig is. Waardedaling van
grond onder een landschapselement wordt niet vergoed
door deze regeling. We hebben
boomgaarden, struweelhagen
en singels aangelegd en krijgen
ook nog regelmatig aanvragen.
Er zijn nog voldoende middelen
beschikbaar, vandaar dat de gemeente de regeling met een jaar
verlengd heeft tot eind 2019.
Ook is het mogelijk om recreatieve voorzieningen als bankjes,
picknicktafels of houten bruggetjes aan te leggen en de aanleg van onverharde paden’. Het
maken van een inrichtingsplan
wordt niet vergoed.
Maakt de VAL het plan, dan
kost dit rond de €250 voor een
eenvoudig plan.
Interesse:
neem contact op met de VAL:
info@val-oudeijssel.com.

Gemeente Doetinchem
In deze gemeente toetst Staring
Advies de voorstellen voor de
Regeling Landschap. In 2013
zijn informatiebijeenkomsten
gehouden voor hoveniers als
uitvoerders van de regeling.
Daarnaast ook een tweetal
bijeenkomsten voor bewoners, maar de interesse was
van beide groepen beperkt.
Jan Stronks van Staring Advies
vertelt:’Er zijn na de introductie
nog wel een aantal projecten
aangevraagd, met name van
particulieren, maar de belangstelling valt mij tegen. Er zijn
dus nog middelen voldoende
voor nieuwe aanvragen’. Ook
Jan concludeert dat de regeling
voor de aanleg van elementen bij boeren niet werkt. De
perceelsregistratie voor een
andere Europese regeling werkt
dit tegen, volgens hem. ‘Als er

provider die straks de kabels
gaat trekken.’
Oproep
Er ligt nu een globale invulling voor de eerste fase van
het stimuleringsfonds met een
toezegging voor het vervolg.
Tijd dus voor een oproep om
nieuwe initiatieven voor te stellen binnen de boven beschreven thema’s. Grijp de kans om
samen met de buurt, het dorp
of als ondernemers ons buitengebied verder te verduurzamen,
te verfraaien of levensvatbaarder te maken. Informatie en
aanvragen kunnen naar de secretaris van de Plattelandsraad.
Wim Beijer

struiken vanuit een landschapselement overhangen op
landbouwgrond, dan wordt
die oppervlakte in mindering
gebracht in die regeling’. Toch
heeft Doetinchem succesvolle
regelingen voor groenaanleg
gehad, zoals de actie ‘Plant een
boom’ en erfbeplantingsacties
in Wehl en Gaanderen.
Voor Doetinchem loopt de regeling eind 2017 af, maar er zijn
nog voldoende middelen voor
hen die interesse hebben en
de informatie gemist hebben.
‘De gemeentelijke projecten in
Wehl en Nieuw Wehl die ook in
het voorstel zitten, zijn allemaal
wel uitgevoerd’ vertelt Florike
Kaspersma. ‘Ook de middelen voor voorlichting over de
natuur, zoals snoeicursussen
en informatiebijeenkomsten
worden besteed’.
Voor meer informatie stuur
een e-mail naar:
janstronks@staringadvies.nl.
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