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Gedeputeerde Staten van Gelderland 
Postbus 9090 
6800 GX Arnhem 
 
 
Putten, 13 november 2020 
Kenmerk: B5357-1 
 
Betreft: pro forma zienswijze zaaknummer 2020-004218 
 
Geacht college, 
 
Wij zijn de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, een vereniging die als doel heeft het 
behartigen van belangen van de melkveehouders. Dit gaat o.a. over gunstige voorwaarden voor 
redelijke inkomens, totstandkoming beleid en regelgeving zoals bijvoorbeeld natuur- en milieu 
aangelegenheden.  
 
Wij richten zich met deze pro forma zienswijze tot u over de ontwerp actualisatie 7 
Omgevingsverordening Gelderland met kenmerk 2020-004218. 
Allereerst staan er veel wijzigingen ten goede in dit ontwerp zoals het opzettelijk verstoren van 
bepaalde dieren, waarvoor dank.  
 
In het concept omgevingsverordening wordt de natuur telkens vooropgesteld. Terwijl het 
helemaal niet zo slecht gaat met de natuur en daarnaast wordt de economische en sociale 
aspecten totaal niet meegenomen. Men moet de gevolgen niet vergeten, verpaupering van het 
platteland. Er zijn steeds minder landbouwers. Hoe ziet de provincie nog toekomst voor 
bedrijven rond natuurgebieden als ze totaal geen negatief effect mogen hebben. Dat er 
onderzoek gedaan moet worden naar de kern kwaliteiten Gelders natuurnetwerk. Dat er pas 
meer dan 60.000 ha. aan Gelderse stikstofgevoelige natuur in Aerius is bijgeplust is het teken 
dat het niet slecht gaat. 
 
Wijziging van regels 
 
Artikel 1a.1 oogmerken verordening 
De NMV ziet de verbetering van de bodemkwaliteiten toegevoegd aan het oogmerk van de 
verordening. De bodemkwaliteit is van cruciaal belang voor het vasthouden van water, 
meststoffen, stikstof, co2 kortom van groot belang voor landbouw, de waterkwaliteit, 
waterberging en klimaatdoelstellingen. 
 
Artikel 2.39 en 2.43 bescherming en activiteiten en Gelders natuurnetwerk 
De NMV ervaart met de wijziging van de regels een verzwaring van de mogelijkheden binnen 
het Gelders Natuurnetwerk. Het mag niet zo zijn dat het agrarisch gebruik van landbouwgrond 
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gehinderd wordt door het GNN, ook dienen de agrarische bedrijven die hier gevestigd zijn, 
belemmerd worden in hun ontwikkeling of uitvoering van wettelijke eisen. 
Anders ontstaat er schade die op geen democratische manier voorkomen kan worden via dit 
juridisch spoor. Dat is in strijd met het eigendomsrecht. 
 
De NMV wenst dat er een clausule komt dat als een locatie uit het Gelders Natuurnetwerk 
verdwijnt, de gemeenten deze NN bepaling/beperkingen niet meer hoeven toe te passen in de 
onherroepelijke bestemmingsplannen. 
 
Bijtekenen stikstofgevoelige natuur 
Het moge u niet ontgaan zijn dat volgens onderzoek van STAF 1 er in Gelderland en ook de 
Rijntakken die zich ook in Overijssel bevinden ondanks dat het altijd niet goed zou gaan met de 
natuur, zonder enige vorm van democratie meer dan 60.000 ha. aan stikstofgevoelige natuur is 
ingevoerd in Aerius. Dit leidt nu al tot veel nieuwe piekbelasters en een strenger stikstof beleid 
dan nodig. De NMV heeft de volgende vragen. 

1. Hoe verhouden de wijzigingen in Aerius zich tot deze verordening en de kaarten? 
2. Zijn de belanghebbende agrariërs geïnformeerd over de wijziging in Aerius op hun 

percelen? 
3. Welke instanties hebben de vegetatiewijzigingen getoetst? 
4. Kunt u de bronnen openbaar maken? 
5. Als agrariërs geconfronteerd worden met uitbreiding van modelmatig stikstof gevoelig 

gebied nabij hun bedrijf, in hoeverre worden zij dan schadeloosgesteld en door wie? 

Kernkwaliteiten natuurnetwerk 
De gekozen kernkwaliteiten zijn een groot stuk per gebied dat in het verleden en ook niet weer 
niet adequaat ter inzage werd gelegd, terwijl het wel gebruikt wordt om te bepalen of 
ontwikkelingen mogelijk zijn. Wij horen van onze leden dat de kwaliteiten niet altijd streekeigen 
zijn als het gaat over gebieden waar juist veel of geen water is. Ook verzoeken wij u om niet 
verder stikstofgevoelige natuur buiten Natura2000 te ontwikkelen en in elk geval te zorgen dat 
de externe werking die door het uitbreiden van 60.000 ha nieuwe stikstofgevoelige natuur in 
een keer een stuk meer piekbelasters op kan leveren. 
Verder is de ontwikkeling van bevers en otters niet gewenst omdat die ondermijnend werken 
op de kwaliteit van de waterkeringen. Dat geldt ook voor moerassen in de buurt van 
waterkeringen. Wij vernemen van onze leden dat er nu al urgente dijkversterkingsprojecten zijn 
van jonge dijken waar te veel water langs de dijken is gecreëerd. 
 
Artikel 2.42 windturbines 
De NMV is van mening dat een compensatie voor 200% voor windturbines te groot is. Dat dient 
100% van de ruimte te zijn en dan alleen voor turbines vanaf een bepaalde hoogte die 
gebruikelijk is en niet voor kleinschalige lagere windmolens die geplaats kunnen worden.  
 

 
1 https://stichtingagrifacts.nl/boeren-verbijsterd-ons-land-blijkt-ingetekend-als-stikstofgevoelige-natuur/ 
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Ook dient er sprake van daadwerkelijke realisatie van het natuurnetwerk, anders mag 
compensatie niet aan de orde zijn. 
De NMV ziet op de kaart dat beschermde dorpsgezichten niet uitgezonderd als plaatsen waar 
windturbines mogen komen. Deze hebben een Rijks monumentale status waar windturbines  en 
zonneparken niet passen. 
Het blijkt dat in Gelderland het RES aanbod maar liefst veel groter (6) was dan de vraag van 3,5. 
De NMV adviseert omwille van het landschap terughoudend te zijn met zonneparken en 
windenergie. Het blijkt ook niet zo nodig. 2 Er zijn vele andere ondergrondse en onzichtbare 
oplossingen die nauwelijks  visuele ruimtelijke impact hebben die binnen de RES processen 
onvoldoende werden gesteund. Het mag niet zo zijn dat het slechte aanzien van wind en zon 
de samenleving moet overtuigen dat Gelderland goed bezig is, terwijl dat ook zonder visuele 
impact kan. 
 
Netwerkbeheerders 
Zon en wind worden nu gedomineerd door dat netwerk beheerders deze grote projecten 
voorrang geven en andere ontwikkelingen op bestaande gebouwen gehinderd worden. De 
NMV verwacht ene bemiddeling voor de mogelijkheid voor kleinschalig zon en wind op en rond 
gebouwen, zo blijft de energie waar hij nodig is in de buurt. 
 
Waarborgfonds opruimkosten RES 
Wij maken van de gelegenheid gebruik om een waarborgfonds op te (laten) zetten voor wind- 
en zonprojecten waarmee na afloop het project verwijderd kan worden. Cowboys struinen nu 
groene RES gebieden af en spelen met eenzijdige mogelijkheden om de contractant en opstal 
te wijzigen via ongevraagde offertes. Met het oog op een beter landschap is borging nodig 
voor de financiën waarmee na de de-installatie uitgevoerd kan worden, ook zou de 
initiatiefnemer failliet zijn. 
 
Artikel 2.51a weidevogelgebieden 
Veel melkveehouders zittenen werken mee in weidevogelgebieden. De beperkingen zoals 
genoemd in lid b mogen geen betrekking hebben op het gebruik van de landbouwgrond. De 
regels omtrent de subsidie voor de deelnemende partijen bepalen wat er is toegestaan. Ook 
mogen beperkende regels geen betrekking hebben op het bouwblok, een normale 
bedrijfsontwikkeling dient mogelijk te blijven, waarbij ontwikkelingen die nodig zijn in het kader 
van gewijzigde milieueisen uitgevoerd kunnen worden. De NMV is van mening dat als in het 
natuurnetwerk wel mogelijk lijken te zijn het niet consequent is om ze hier niet toe te staan. In 
elk geval moeten kleine boerderijwindmolens wel mogelijk te zijn binnen weidevogelgebieden. 
De regels voor natuur mogen niet generiek van kracht worden, 
 
Artikel 2.51b ganzenrustgebieden 
Veel melkveehouders zitten in ganzenrustgebieden. De beperkingen zoals genoemd in lid b 
mogen geen betrekking hebben op het gebruik van de landbouwgrond. Ook mogen 
beperkende regels geen betrekking hebben op het bouwblok, een normale bedrijfsontwikkeling 

 
2 https://vvd-gelderland.nl/nieuws/energietransitie-res-leeft-binnen-de-vvd 
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dient mogelijk te blijven. Landbouw moet de hoofdfunctie blijven en onbelemmerd voort gezet 
kunnen worden. De rustgebieden zijn in overleg met de boeren aangewezen, het mag niet zo 
zijn dat de provincie zonder goede afstemming van de belanghebbenden ter plaatse nieuwe 
rustgebieden kan gaan aanwijzen. Het mag niet zo zijn dat deze gebieden nu verhuizen van GO 
(groene ontwikkelingszone) naar GNN (gelders natuurnetwerk). Destijds zijn ze vanwege een 
tegemoetkomingsregels opgenomen in de GO en is uitdrukkelijk afgesproken dat er geen 
schaduwwerking  naar GO en GGN regels mag plaatsvinden. De beoordeling van 
kernkwaliteiten hoort niet thuis in ganzenrustgebieden. Het is dan ook onacceptabel om deze 
gebieden te verhuizen naar een zwaardere categorie, terwijl dit niet is afgesproken bij de 
aanwijzing. De regels voor natuur mogen niet generiek van kracht worden, 
 
Als er windturbines in ganzenrustgebieden worden geplaatst, is er volgens de NMV geen 
compensatie nodig. Met een windturbine wordt de functie van de ganzen opvang niet 
aangetast. Het mag niet zo zijn dat windturbines ten koste gaan van nog meer landbouwgrond 
door compensatiedrang. 
 
Artikel 3.48 3.49 ontgrondingen 
De NMV ziet dat er een vrijstelling voor KRW ontgrondingen wordt beoogd. Bij ontgrondingen 
kunnen landbouwers met nabijgelegen percelen belanghebbende zijn. Er nadeel op het gebied 
van bereikbaarheid, water(belasting) en bejaagbaar terrein met ontgrondingen bij naburige 
projecten. 
 
Met een voorgestelde vrijstelling en melding worden belanghebbenden juridisch buiten spel 
gezet.  Dat is een onwenselijke situatie die in strijd is met het EVRM eigendomsrecht.  
Met de historie dat ontgrondingstrajecten misbruikt worden om ze daarna af te storten met 
ongewenste vervuilende stoffen is het van belang dat belanghebbenden wel inspraak houden 
over een ontgronding. Juist in Gelderland zijn hier verkeerde voorbeelden van bekend. De 
provincie mag wel meer dan voorheen de vinger aan de pols houden bij de ontgrondingen. Dat 
gebeurt niet door ontgrondingen los te laten. 
 
Gebieden waar helemaal geen ontgronding mag plaats vinden zoals de monumentale 
beschermde dorpsgezichten zijn niet beschermd met deze verordening.  
 
Bedenk ook dat water en moeras na ontgrondingen een negatief op de volksgezondheid kan 
hebben en slecht kan zijn voor het dierenwelzijn d.m.v. de leverbotziekte op drassig land. 3 
  

 
3 https://www.gelderlander.nl/arnhem/nieuw-virus-in-arnhem-alarm-over-muggen-topje-van-de-
ijsberg~a678b2e6/ 
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Artikel 3.93 Verwijderen vrijstelling beweiden en bemesten bij Natura-2000 gebieden 
Het is onacceptabel dat de vrijstelling voor beweiden en bemesten komt te vervallen door 
toedoen van een paar activisten. De oplossing dient in Brussel binnen de EU gezocht te worden.  
 
Gedeputeerde Staten dienen een handhavingsbeleid te voeren dat beweiden en bemesten op 
landbouwgrond zoals die in de Meststoffenwet bedoeld is en op basis van een overeenkomsten 
met Terrein beherende Organisaties mogelijk en ongemoeid en ongestraft blijft. 
Er is veel te veel een focus op NH3 terwijl de andere bronnen bodem en water en andere 
omstandigheden buiten beschouwing blijven bij het doel van de Habitatrichtlijn, het behouden 
van natuurdoelen. 
Beweiden en bemesten is bestaand gebruik is en dat een eventuele natuurvergunning heeft 
geen invloed op de depositie, die was er altijd al was.  
Al decennia is er op alle niveaus van Tweede Kamer tot provincies gesteld in commentaarnota’s 
MvT etc. dat de Natura-2000 status geen gevolgen zou hebben voor het bestaande gebruik.  
 
De NMV mag er van uit gaan dat u in de beheerplannen bestaande activiteiten beweiden en 
bemesten heeft opgenomen, waardoor er wel een legale situatie is op grond van het 
beheerplan en dit anders alsnog aan te passen in de beheerplannen. 
 
De NMV wenst dan ook dat de gedeputeerden bij verzoeken tot handhaving meetinstrumenten 
inzet om ‘het probleem ’in kaart te brengen. Het kan toch niet zo zijn dat grondgebruikers 
rechteloos van hun eigen grond verdreven worden en dat anderen runderen zonder I&R wel 
kunnen laten grazen zonder vergunning. 
Het mag niet zo zijn dat zonder enig proces de functie van landbouwgrond wordt afgenomen 
in strijd met alle grondrechten. 
In dit kader hebben wij grote zorgen over Aerius update van dit najaar. Uit herberekening van 
vergunningen van onze leden blijkt dat er in een paar dagen een heleboel piekbelasters bij 
gekomen zijn. 
De gang van zaken is te veel berekend op modellen in plaats van metingen. 
 
Artikel 5.1a gebruik provinciale wegen 
Melkveehouders liggen met hun percelen ook langs provinciale wegen of hebben er regelmatig 
mee te maken. Het spreekt voor zich dat een weg na een oogst schoon gehouden dient te 
worden. Dit wordt mogelijk in de APV ‘s al geregeld. Voor de duidelijkheid van burgers is het 
van belang dat parkeren en onbeheerd achterlaten van voertuigen geregeld wordt in de 
wegenverkeerswet, omdat de regels door het gebruik van verkeersborden dan beter kenbaar 
zijn voor burgers. 
Voor het gewenste beheer van hout, bomen en struiken is communicatie nodig met de 
omwonenden en bedrijven. 
Omwille van de verkeersveiligheid verzoeken wij u als wegbeheerder tijdig onderhoud aan de 
bermen d.m.v. maaien te verrichten en opschot/scheuten van bomen te verwijderen en in elk 
geval in de buurt van kruisingen te zorgen dat het zicht te allen tijde vrij blijft. 
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Overeenkomstig de pro forma clausule behouden wij ons het recht om aanvullingen te doen. 
 
Graag ontvangen wij uw commentaarnota, waarbij de niet natuurlijke personen reacties niet 
geanonimiseerd worden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Nederlandse Melkveehouders Vakbond  
 
 
 
Harm Wiegersma (voorzitter) 


