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Apeldoorn moet flink bezuinigen. De

discussie hierover is volop aan de gang.

Waar mag worden gesneden? Bij de

brandweer, het armoedebestrijdingsbe-

leid, het beheer van openbaar groen of

bij het Omnisportcentrum?

In 2008 moet de

gemeente 8 miljoen

euro bezuinigen. ,,Dat

is niet eenvoudig. Het

gaat om de grootste 

ombuiging in de ge-

schiedenis van Apeldoorn", stelt SGP-

fractievoorzitter Henk van den Berge.

De gemeenteraad wil zelf een stempel

kunnen drukken op de bezuinigingen.

Daarom heeft het college van burgemeester

en wethouders een pakket bezuinigings-

voorstellen gemaakt ter waarde van 12

miljoen euro. Hieruit konden alle partijen

zelf een pakket van 8 miljoen samenstellen.

Ook vond de raad het belangrijk dat orga-

nisaties en inwoners uitgebreid de moge-

lijkheid kregen om hun visie te geven.

Daarom werden er werkbezoeken en

inspraakavonden georganiseerd, waar

veel gebruik van is gemaakt.

Als enige partij organiseerde de SGP ook

zelf een discussiebijeenkomst. Op 3 maart

gaven in de Jacobus Fruytierscholen-

gemeenschap de ongeveer honderd aan-

wezigen duidelijk hun mening over de

bezuinigingsvoorstellen.

De fractie is erg positief over de bijeen-

komst. ,,Het was zeer

waardevol om vanuit

de bijbelse beginselen

lijnen te trekken. Ook

de gesprekken, dis-

cussies en peilingen

over verscheidene

bezuinigingsvoorstellen waren erg interes-

sant", aldus Van den Berge.

Duidelijk bleek dat de aanwezigen veel

belang hechten aan veiligheid, zorg voor

de zwakkere medemens en een goed

beheer van wegen en het openbaar groen.

Daarentegen moet er juist meer worden

bezuinigd bij grote culturele instellingen

als Orpheus, het nieuwe museum en sport.

En bij dit laatste werd vooral op het dure

Omnisportcentrum gewezen.

De keuzes zijn duidelijk terug te vinden in

de SGP-visie op de bezuinigingen, die in

het raadsdebat over de bezuinigingen op

18 maart werd gepresenteerd. Tijdens

deze vergadering constateerde
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SGP kiest voor
mensen en niet

voor stenen

Koningin Beatrix opende op 12 maart het CODA-museum. Burgemeester De Graaf kijkt

toe. Zie ook pagina 4: ”Apeldoorn heeft grote ambities bij cultuur”. Foto GtV



de fractievoorzitter dat het pakket

bezuinigingsvoorstellen van 12 miljoen

euro erg onevenwichtig was. 

Onderwerpen die nauw samenhangen

met de zorg voor de zwakkeren in de

samenleving worden het zwaarst getrof-

fen. Het gaat daarbij onder meer om leer-

lingenvervoer voor het speciaal basis-

onderwijs, schoolzwemmen voor langdu-

rig en meervoudig gehandicapte kinderen,

de sociale werkvoorziening Felua, armoe-

debestrijding en het sociaal-cultureel

opbouwwerk van Wisselwerk.

Volgens Van den Berge zijn de keuzes

onacceptabel. ,,Apeldoorn heeft zich de

afgelopen collegeperiodes juist geprofi-

leerd als een sociale stad."

Ten aanzien van het minimabeleid is het

voorstel om daarop 622.000 euro te

bezuinigen. Het voorstel gaat gelukkig

niet ten koste van de minima, omdat de

622.000 euro binnen wordt gehaald via

een lastenverhoging voor de andere inwo-

ners. De SGP vindt het zondermeer een

goede zaak dat de minima worden ont-

zien. Maar met de gekozen oplossing is

de fractie niet gelukkig, want het leidt tot

een lastenverzwaring voor anderen.

Ook de uitgaven voor veiligheid en leef-

baarheid moeten volgens Van den Berge

worden ontzien. ,,De ingreep bij de brand-

weer is veel te drastisch. Verder willen wij

niet bezuinigen op onder andere het onder-

houd van wegen, het beheer van bossen

en de wijkserviceteams. Ook willen wij

lang niet zo sterk ingrijpen bij het beheer

van het openbaar groen." De SGP steunt

wel het voorstel om 438.000 euro te

bezuinigen bij de bestuurscommissie voor

het Openbaar Primair Onderwijs, omdat

het hier gaat om een speciale aanvullen-

de vergoeding van de gemeente. 

Bij activiteiten die niet behoren tot de kern-

taken van de overheid wil de SGP aanzien-

lijk meer bezuinigen. Voorbeelden hiervan

zijn de woonruimtewinkel en de VVV.

Ook sport en kunst en cultuur horen daar-

bij. De gemeente besteedt hieraan jaar-

lijks enorm veel geld -bijna 12 miljoen

euro aan sport en ruim 15 miljoen euro

aan kunst en cultuur- maar deze sectoren

hoeven procentueel gezien bijna het min-

ste te bezuinigen. ,,In vergelijking met de

ingrepen in de sociale sector is dit onbe-

grijpelijk", stelt Van den Berge.

Principiële overwegingen zijn voor de

SGP een extra reden om op deze terrei-

nen meer te bezuinigen. De fractievoorzit-

ter wijst daarbij op zondagsport en bij-

voorbeeld Gigant (centrum voor popmu-

ziek, theater en film), dat jaarlijks bijna

700.000 euro subsidie krijgt.

De SGP vindt bijna als enige partij dat

nadrukkelijk moet worden gekeken of de

bouw van het Omnisportcentrum nog kan

worden gestopt. ,,In ieder geval moet een

belangrijk deel van het jaarlijkse exploita-

tietekort van bijna 600.000 euro dat voor

rekening van de gemeente komt, door de

gebruikers en bezoekers van het

Omnisportcentrum zelf worden bekostigd."

Een andere extra bezuiniging wil de SGP

bij de gemeente zelf uitvoeren. Daarbij

kijkt de fractie vooral naar de uitgaven voor

externe adviseurs, want die steeg de afge-

lopen jaren zelfs met 5 miljoen euro.

Tijdens het raadsdebat op 18 maart gaven

alle negen fracties hun visie. Over ver-

schillende voorstellen waren ze het eens,

maar er waren ook flinke tegenstellingen.

Op 23 en 25 maart hebben de fractievoor-

zitters een pakket bezuinigingsvoorstellen

ter waarde van 8 miljoen euro samenge-

steld, dat kan steunen op een raadsmeer-

derheid. Dit pakket is inmiddels -net als

het eigen voorstel van het college van

B&W- gepresenteerd en wordt op de raads-

vergadering van D.V. donderdag 22 april

(aanvang 16.00 uur) besproken. Het kan

dan eventueel nog worden aangepast.

Voor de SGP zitten er nog een flink aantal

pijnpunten in het raadsvoorstel. Van den

Berge: ,,Op het gebied van welzijn en

onderwijs is het nu beter. Maar vooral de

ingrepen bij de brandweer, het armoede-

bestrijdingsbeleid, Felua, Wisselwerk en

het beheer van wegen en groen zijn te

groot. Daarnaast vinden wij dat het

Omnisportcentrum, Orpheus, Gigant en

dergelijke veel te veel worden ontzien. We

zullen proberen nog een aantal keuzes te

veranderen, want het is nu nog steeds te

onevenwichtig. De SGP wil vanuit de bij-

belse waarden en normen een keuze voor

mensen en niet voor stenen."

Zie ook de tabel op pag. 4 over de bezuinigin-

gen. Op www.sgp-apeldoorn.nl staat het

overzicht van alle afzonderlijke voorstellen.
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Zorgpunten bij bezuinigingen

Een stemming 

tijdens de SGP-dis-

cussiebijeenkomst

over de bezuinigin-

gen.
Foto GtV

Ook bij het onderzoeken van bezuinigings-

mogelijkheden dient Gods Woord centraal

te staan. In het raadsdebat op 18 maart

hebben we naar voren gebracht dat de

bijbelse beginselen altijd maatgevend

zijn. Vanuit die invalshoek heeft de fractie

de activiteiten van de gemeente tegen

het licht gehouden en keuzes gemaakt.

Daarbij kozen we voor zeven zorgpunten.

Vier ervan hebben betrekking op kernta-

ken waarop zo min mogelijk moet worden

bezuinigd. Daarnaast leiden drie zorg-

punten juist tot extra bezuinigingen. 

Overwegingen om niet of slechts weinig

te bezuinigen: 

- Zorg voor de veiligheid.

- Zorg voor de zwakkeren.

- Zorg die nodig is om een goed samen 

leven mogelijk te maken. Bijvoorbeeld 

onderwijs en een leefbare inrichting van 

de openbare ruimte.

- Zorg voor de schepping.

Overwegingen voor extra bezuinigingen: 

- Zorg voor de naleving van bijbelse 

waarden en normen. Dus bezuinigen op 

activiteiten die hiermee in strijd zijn.

- Zorg over het takenpakket van de over-

heid. Op zaken die niet tot de kerntaken 

van de overheid behoren, wordt eerder 

bezuinigd. Voorbeelden zijn kunst en 

cultuur en sport.

- Zorg voor soberheid. De overheid kan 

bezuinigen door zorgvuldiger met haar 

financiën om te gaan. Dus bijvoorbeeld 

geen prestigeprojecten en ook grote 

terughoudendheid met lastenverhoging.

Henk van den Berge
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Over de SGP bestaan nogal wat vooroor-

delen. Eén ervan is dat onze partij wereld-

vreemd zou zijn en niet goed weet wat er

in de samenleving leeft. Ook bij de dis-

cussies over de bezuinigingen in

Apeldoorn was dat soms te merken.

Interessant nu is een peiling van de

Apeldoornse Courant over de bezuinigin-

gen die op 3 april werd gepubliceerd.

De brandweer en gezondheidszorg zijn

twee onderwerpen die volgens het onder-

zoek ontzien moeten worden. Daarentegen

kan het mes wel in het maken van bouw-

plannen en de subsidie aan Orpheus.

Veel van de 760 mensen die aan de pei-

ling meededen doen ook zelf spontaan

suggesties voor een bezuiniging. Absolute

topper daarbij is het Omnisportcentrum.

De bouw van het sportcomplex moet wor-

den afgeblazen of in ieder geval soberder

worden uitgevoerd, omdat wordt gevreesd

voor hoge exploitatietekorten. Verder

geven de deelnemers aan de peiling af op

prestigeprojecten, het ambtelijk apparaat

van de gemeente en het vaak inschake-

len van externe adviseurs.

Wie deze resultaten vergelijkt met de

SGP-bijdrage aan de bezuinigingsdiscus-

sie -zie voorgaande pagina's- kan consta-

teren dat onze inbreng goed aansluit bij

de uitkomst van de peiling. Voor wat

betreft het Omnisportcentrum geldt dat

alleen Gemeentebelangen en SGP heb-

ben aangegeven dit project nog te willen

afblazen. Als dit niet gebeurt, wil de SGP

als enige partij de jaarlijkse gemeentelijke

subsidie fors verminderen. Ook bij bijvoor-

beeld Orpheus en Gigant wil onze fractie

veel harder ingrijpen.

Nu staat bij de SGP niet de wil van het

volk centraal, al letten we wel goed op

wat er leeft, maar het gaat om de bijbelse

beginselen. Toch is het interessant om te

zien dat onze keuzes blijkbaar goed aan-

sluiten bij de opvattingen van vele inwo-

ners. Mogen wij concluderen dat de SGP

toch niet zo wereldvreemd is als soms

wordt gedacht?

Actie uit de fractie

Apeldoorn geeft jaarlijks circa 60 miljoen

euro aan subsidies uit. De helft daarvan

betreft rijkssubsidies, maar bij de andere

helft gaat het om eigen gemeentelijk

beleid. Het gros van dat geld -26,5 mil-

joen euro- gaat naar acht instellingen op

het gebied van sport en cultuur zoals

Accres (beheer van onder andere gymza-

len), Orpheus en Gigant.

Verschillende keren heeft de SGP aan-

dacht gevraagd voor het subsidiebeleid.

Allereerst vanwege principiële kritiek op

een deel van de subsidies, maar ook om-

dat we zeker willen weten of het geld doel-

treffend en efficiënt wordt besteed. Verder

vindt de fractie het belangrijk dat bij instel-

lingen in de sport en de culturele sector

de 'subsidieverslaving' vermindert. De SGP

vindt daarom het besluit van de rekenka-

mercommissie -waarin David van As na-

mens onze fractie zit- om het subsidiebe-

leid te gaan onderzoeken een goede zaak. 

Een ander aspect dat de belangstelling

van de SGP heeft, betreft de gemeente-

lijke lasten. Toen eind vorig jaar het week-

blad HP/De Tijd in een artikel met de kop

"Grootstedelijke graaizucht" een overzicht

gaf van de enorme stijging van een tiental

tarieven bij de tien grootste Nederlandse

gemeenten, vroeg de fractie zich af hoe

dat was in de elfde gemeente: Apeldoorn.

Inmiddels is dat op het stadhuis uitge-

zocht. In onderstaande tabel staat de toe-

name van de lasten in Apeldoorn.

Twee dingen vallen op. Allereerst de enor-

me stijgingen. Een verklaring daarvoor is

dat -met name in het verleden- een groot

aantal van de onderzochte tarieven niet

kostendekkend was. Daarnaast valt ook

op dat onze gemeente qua tarieven -

gelukkig- tot de middenmoot en soms

zelfs tot de 'laagsten' behoort. Laat dat zo

blijven. De SGP hecht aan een verantwo-

rd en sober uitgavenpatroon.

Is de SGP wereldvreemd?

Onderzoek naar gemeentelijke subsidies

Wat kunnen vreugde

en verdriet toch dicht

bij elkaar liggen. 

Dat zien we in ons

Koninklijk Huis. Het

sterven van prinses

Juliana wisselde zich

snel af met de geboorte van een

zoon bij prins Constantijn en prinses

Laurentien en het huwelijk van prins

Johan Friso met Mabel Wisse Smit. 

Ons vorstenhuis en in het bijzonder

koningin Beatrix heeft de afgelopen 

tijden veel meegemaakt. Het overlijden

van prins Claus is immers ook nog niet

zo lang geleden. Wat kunnen wij hen

beter toewensen dan Gods onmisbare

zegen?

Bij deze gebeurtenissen moet ik denken

aan Psalm 49: 1, het vers waarmee we

de discussiebijeenkomst begonnen die

onze fractie hield op 3 maart over de

bezuinigingen in Apeldoorn. "Gij, volken,

hoort, waar g' in de wereld woont/ 't zij

laag van staat, of hoog met eer bekro-

nd/ 't zij rijk of arm, komt, luistert naar

dit woord!" 

In deze psalm wordt een oproep

gedaan aan iedereen, van hoog tot

laag, van rijk tot arm om te luisteren

naar Gods Woord. Dat geldt voor het

Koninklijk Huis, dat geldt voor de over-

heid, ja dat geldt voor iedereen. En

waarom? Ook daarop wijst de Heere in

datzelfde Woord. 

Treffend lichtte voorzitter Hans Leune

van kiesvereniging Apeldoorn dit toe in

zijn openingswoord op de bijeenkomst

van 3 maart. Hij stond stil bij Micha 6: 8:

"Hij heeft u bekendgemaakt o mens wat

goed is; en wat eist de HEERE van u,

dan recht te doen, en weldadigheid lief

te hebben, en ootmoediglijk te wande-

len met uw God?"

Dat is onze opdracht. De HEERE eist

dat wij recht doen, opkomen voor onze

naaste en in al ons handelen Gods eer

bedoelen. Die boodschap mogen en

moeten we uitdragen. 

Maar wie kan dat van zichzelf? Een

ieder -van hoog tot laag, van rijk tot

arm- heeft daarvoor Gods genade en

zegen nodig. Laten we daar om bidden.

Henk van den Berge

SGP-fractievoorzitter

Ter kennisname

1998 2003 verschil 

(in %)

ozb (1998=100) 100 153 53

afvalstoffenheffing 260 308 18

hondenbelasting 39 59 51

rioolrechten 53 0 -100

rijbewijs 23 26 14

uittreksel geboortereg.   5 7 42

parkeervergunning 76 96 26

verklaring gedrag 10 13 35

verlies paspoort  11 18 59

grafrechten 206 407 97
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Apeldoorn heeft grote ambities op cultu-

reel gebied. Uit de Cultuurvisie 2004-2014,

die in de gemeenteraad van maart is vast-

gesteld, blijkt dat duidelijk. Onze stad

moet een boeiend en afwisselend cultu-

reel aanbod hebben.

Nu is daar de afgelopen jaren al hard aan

gewerkt. Kijk maar naar de nieuwbouw

van het museum, de ingrijpende verbou-

wing van Orpheus en er komen nog meer

investeringen, zoals in het ACEC-gebouw.

Dit voormalige fabriekspand moet ruimte

bieden aan jonge kunstenaars. Verder

wordt aan de Kanaaloevers het nieuwe

'veiligheidsmuseum' Secureon voor politie,

brandweer en ambulance gebouwd.

Een interessant project is de Internatio-

nale Triënnale voor tuin- en landschapsar-

chitectuur. Apeldoorn wil zich gaan ontwik-

kelen tot het internationale centrum op dit

terrein. Het is de bedoeling dat er om de

drie jaar een grote manifestatie komt die

een beeld geeft van de actuele ontwikke-

lingen binnen en buiten Europa op het ge-

bied van de tuin- en landschapsarchitec-

tuur. Dit project sluit goed aan bij het ka-

rakter van Apeldoorn als stad-in-het-groen.

De SGP heeft bij de cultuurvisie gemengde

gevoelens. Positief zijn bijvoorbeeld de

aandacht voor het Paleis Het Loo, monu-

mentale gebouwen en het Secureon.

Verder zijn er culturele instellingen zoals

Markant (muziekles) en het nieuwe

museum die enerzijds op onze steun kun-

nen rekenen omdat er activiteiten plaats-

hebben die waardevol zijn, maar ander-

zijds kan het soms om activiteiten gaan

waar we principieel gezien kanttekenin-

gen bij hebben. Er zijn echter ook instel-

lingen zoals filmhuis Gigant die wij om die

reden helemaal niet willen steunen.

Bovendien vindt de SGP dat er te veel

subsidie naar de culturele instellingen

gaat, terwijl het hier niet om een kerntaak

van de overheid gaat. Daarom heeft onze

fractie in de raadsvergadering een amen-

dement ingediend om te onderzoeken of

de instellingen financieel onafhankelijker

van de overheid kunnen worden.

ChristenUnie en VVD steunden het idee,

maar dat was onvoldoende voor een raads-

meerderheid.

Henk van den Berge

Apeldoorn heeft grote ambities bij cultuur

Apeldoorn moet in 2008 een fors bedrag

van 8 miljoen euro bezuinigen. Op ver-

zoek van de gemeenteraad heeft het col-

lege van burgemeester en wethouders

(B&W) een pakket bezuinigingsvoorstellen

gemaakt van 12 miljoen euro. 

Hieruit konden alle politieke partijen zelf

een pakket van 8 miljoen euro samenstel-

len. Vervolgens hebben de partijen geza-

menlijk gekeken voor welke bezuinigings-

voorstellen een meerderheid was. Dat is

het raadsvoorstel.

In het bijgevoegde overzicht staat in de

eerste kolom het budget in 2004 van het

desbetreffende begrotingsprogramma.

Daarnaast staan de bedragen van de

bezuinigingsopties uit het pakket van 12

miljoen euro, het eigen bezuinigings-

voorstel van B&W, het raadsvoorstel en

het bezuinigingsvoorstel van de 

SGP-fractie.

Forse bezuinigingen in Apeldoorn

In het nieuwe museum CODA is de expositie ”Oogstrelend schoon” te zien, kunst dat

samenhangt met schoonmaken. Op de foto een kunstwerk van ragebollen. Foto GtV

(Bedragen x 1000 euro)    Budget 12 mln. B&W raad SGP

1. Besturen (o.a. college en raad) 10.843 743 535 605 705

2. Overheidsdocumenten (o.a. rijbewijs) 878 70 70 70 70

3. Openbare orde en rampenbestrijding 8.474 526 153 323 26

4. Verkeer en mobiliteit 11.265 695 425 549 150

5. Milieubescherming 3.785 280 180 180 95

6. Beheer openbare ruimte en groen 16.416 1.491 735 940 205

7. Onderwijs en opvoeden 21.363 1.487 1.273 667 538

8. Inkomensvoorziening (o.a. minima) 12.187 1.247 1.122 722 0

9. Volksgezondheid 15.531 398 240 120 90

10. Sociale leefomgeving (o.a. Wisselwerk) 3.634 774 300 300 200

11. Sport en sportaccommodaties 11.845 250 250 100 640

12. Kunst, cultuur (Orpheus, Coda, Gigant) 15.207 691 541 641 2.334

13. RO (bestemmingsplannen) 3.931 210 210 160 90

14. Bouw (toezicht, woonruimtewinkel) 4.379 480 320 320 277

15. Economie (relatiebeheer en VVV) 1.650 900 200 500 300

16. Dekkingsmiddelen (bijdrage Accres) 164.801 260 260 160 260

17. Dienst middelen 25.744 683 398 683 683

Efficiency bij ambtelijke dienst 800  800 1.200 1.337

Totaal voorstellen 11.985 8.012 8.240 8.000
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De laatste jaren weigeren de spoorbomen

op de overgangen van de Zutphense-

straat en de Laan van Osseveld vaak, op

onregelmatige tijdstippen. De bomen blij-

ven dan langdurig gesloten. Dit leidt in

veel gevallen tot levensgevaarlijke situa-

ties. Het is onvoorstelbaar welke toeren

mensen uithalen. Niet alleen fietsers, maar

ook automobilis-ten, die het wachten beu

worden, nemen de linkerbaan en omzeilen

zo de spoorbomen. Dit terwijl anderen,

aan de andere kant van het spoor, probe-

ren te keren en de weg blokkeren,

waardoor de 'spookrijders' met een paar

auto's tegelijk vast komen te staan

midden op de overweg.

Hoewel de gemeente strikt genomen niet

verantwoordelijk is voor de oplossing van

de storingen, draagt de gemeente wel

verantwoordelijkheid voor de verkeersvei-

ligheid op de Apeldoornse wegen, en

eveneens voor de veiligheid van haar bur-

gers. De SGP-fractie heeft het college op

die verantwoordelijkheid aangesproken,

en gevraagd of er afspraken zijn met de

politie om adequaat op te treden als er

zich weer problemen voordoen. Maar voor-

al of het college de eigenaar/beheerder

van de overwegen er op aan wil spreken

om de betreffende installaties grondig te

inspecteren en te verbeteren. De kans op

storingen moet immers tot acceptabele

proporties terug worden gebracht, zodat

de gevaarlijke situaties worden voorkomen.

Het college geeft in zijn antwoord aan dat

zich inderdaad veelvuldig storingen hebben

voorgedaan (22 keer in 2 jaar), deels ver-

oorzaakt door vandalisme/baldadigheid

door jongeren. Daarnaast heeft onderzoek

van Prorail uitgewezen dat er ook sprake

is van een technisch probleem. Dit kan

zich voordoen na het passeren van een

losse locomotief, die niet wordt 'uitge-

meld', waardoor de spoorwegbomen

gesloten blijven. Verder geeft het college

aan dat in alle gevallen de politie aanwezig

is geweest, en zonodig het verkeer heeft

geregeld. Ook de NS-machinisten krijgen

bij een storing direct opdracht om met

gematigde snelheid te rijden, of het trein-

verkeer wordt zelfs helemaal stilgelegd. 

De NS werkt momenteel aan het inbren-

gen van een speciaal relais in de over-

wegbeveiligingsinstallatie waardoor een

storing als gevolg van het passeren van

een losse locomotief niet meer kan voor-

komen. Daarnaast houdt de politie de

zaak zorgvuldig in de gaten en blijft extra

alert op jeugd op of bij het spoor.

Wat de SGP-fractie betreft biedt deze

beantwoording voldoende hoop op minder

onveilige situaties in de toekomst. Dat is

immers noodzakelijk.

Gerard ten Voorde en Evert Mulder

Levensgevaarlijke situaties bij spoorwegovergangen

De spoorbomen bij de Laan van Osseveld laten het regelmatig afweten. Foto GtV

In januari kreeg de SGP, zowel via de Apel-

doornse Courant als vanuit de achterban,

duidelijke signalen dat het 'flankerend be-

leid' bij de invoering van diftar niet goed

zou functioneren. De retourettes op De

Mheen en De Eglantier -waar je gratis

pakken, plastic flessen en blik in kon leve-

ren- zouden mogelijk dicht gaan, en de

glas- en papiercontainers zouden niet op

tijd worden leeggehaald, waardoor er een

enorme troep bij de inworpzuilen ontstond.

De SGP staat achter de doelstelling van

diftar en heeft daarom ingestemd met de

invoering, maar dan moet de burger wel

de gelegenheid krijgen om het afval ge-

scheiden aan te bieden. Daarom heeft de

fractie gelijk gereageerd en meteen mon-

delinge vragen gesteld tijdens de raads-

vergadering in januari. 

Naar aanleiding van deze vragen gaf wet-

houder Gutteling (PvdA) aan dat de

gemeente liever meer dan minder retou-

rettes wil. Maar de gemeente is mede

afhankelijk van de medewerking van de

winkeliers, want die moeten hiervoor ruim-

te beschikbaar stellen, en van Circulus,

want die moet een eindverwerker kunnen

vinden. Voor plastic flessen is nog geen

eindverwerker gevonden; daarom is de

inzameling daarvan voorlopig stopgezet.

Door de grote toeloop na 1 januari paste

de inzameling van de andere deelstromen

niet meer in de winkelruimtes. Daarom is

bij die winkels nu een buiten-inzamelpunt

ingericht. Ook bij de Kringloop op Aruba

en bij de wijkpost Zilverschoon komen

binnenkort zulke inzamelpunten. Verder

wordt gewerkt aan een fraaier ontwerp

voor de buiten-retourette. Als die er is,

wordt gekeken of die ook bij andere win-

kelcentra en in de dorpen kan worden ge-

plaatst. De problemen met glas en papier

hadden alles te maken met de enorm grote

hoeveelheden die ingeleverd werden na

de Kerstdagen en Nieuwjaar. Daar was

Circulus niet op berekend. Inmiddels wor-

den de containers vaker geleegd en is er

minder rommel.

De SGP heeft aangegeven dat weliswaar

een deel van de zorgen is weggenomen,

maar dat het verbazingwekkend is dat de

gemeente nu pas nagaat hoe extra retou-

rettes kunnen worden gerealiseerd, terwijl

dat al halverwege vorig jaar was afgespro-

ken. De SGP wil diftar een serieuze kans

geven, maar zal er daarom achteraanzit-

ten dat de gemeente ervoor zorgt dat alle

voorzieningen goed werken en dat er qua

aantallen wordt uitgebreid. De evaluatie

van diftar volgt begin volgend jaar. 

SGP heeft vragen over 'flankerend beleid' bij diftar
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Wanneer U iets te vieren heeft bent U bij ons aan het

juiste adres als het gaat om:

Een opgemaakte saladeschotel

keuze uit verschillende soorten salade

met diverse garnering

Een compleet verzorgd koud buffet

in overleg samen te stellen

Luxe borrelhapjes

keuze uit diverse soorten

Ook wanneer U iemand wilt verrassen met een

mooi en gezond fruitgeschenk,

zijn wij U graag van dienst
(Bezorgen mogelijk door heel Nederland)

Dus ... Uw groente- en fruitspecialist heeft meer te

bieden dan alleen groente en fruit

Hertgers

Ugchelseweg 72 - 7339 CL UGCHELEN

Tel: 055-5331401 - Tel: 055-5331468

Beslist ... Uw versspecialist!
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De gemeenten van de Stedendriehoek 

-Apeldoorn, Deventer, Zutphen, Voorst,

Gorssel en Brummen- maken gezamen-

lijk plannen voor de ontwikkeling van

onder meer woningbouwlocaties,

bedrijventerreinen, recreatiegebieden,

wegen, spoorverbindingen.

Al twee jaar lang zijn de Stedendriehoek-

gemeenten met elkaar in gesprek over

het toekomstbeeld van de regio, als

onderdeel van de samenwerking in het

zogenaamde 'stedelijk netwerk'. Om deze

samenwerking te structureren, is afge-

sproken om te beginnen met de ontwikke-

ling van een toekomstbeeld voor de hele

regio voor het jaar 2030.

Uitgangspunten

Eerst is nagedacht over de vraag waar

bijvoorbeeld woningbouw mogelijk zou

moeten zijn. Hierbij gelden drie uitgangs-

punten. De eerste is de natuur. In kwets-

bare natuurgebieden -vooral natte natuur-

gebieden- mag niet worden gebouwd. Het

tweede uitgangspunt betreft de 'infrastruc-

tuur': wegen, spoorwegen en waterwegen.

Ook daar moet voldoende ruimte voor

zijn. Het derde uitgangspunt wordt

gevormd door bouwlocaties, voor wonen,

werken en recreëren.

Vanuit landelijke groeicijfers, rekening

houdend met de afnemende gezinsgroot-

te, is becijferd dat er in de Stedendrie-

hoek in de periode tot 2030 ongeveer

38.000 woningen moeten komen. De

behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen

komt neer op 575 hectare, voor een groot

deel als vervanging van bedrijventerrei-

nen in de steden zoals bijvoorbeeld de

Apeldoornse kanaalzone, waar men liever

woningen wil bouwen.

Hoewel de SGP vindt dat we niet méér

moeten willen groeien dan nodig is om in

de eigen behoeften te voorzien, kan onze

fractie zich in grote lijnen wel vinden in

deze groeiprognose.

Ruimtelijke uitwerking

De uitwerking van de bovengenoemde

opgave, rekening houdend met de uit-

gangspunten, heeft in grote lijnen geleid

tot het volgende 'ruimtelijke structuurbeeld':

- Natuurontwikkeling vindt vooral plaats in

de laaggelegen, natte gebieden: rondom

beken, sprengen en weteringen. Voor-

beelden zijn het Beekbergse woud (tus-

sen Beekbergen en Klarenbeek) en de

Weteringse Broek (tussen De Beemte, 

De Vecht en Teuge).

· Tussen Beekbergen, Loenen en Voorst

komt een zogenaamde ecologische ver-

bindingszone tussen de Veluwe en de

IJsselvallei. In deze Beekbergse Poort

moet extra natuur worden ontwikkeld en

moet de landbouw verder worden geëx-

tensiveerd.

· Bij zowel Deventer als Zutphen denkt

men aan een bypass (extra stroomgeul)

voor de IJssel, om de woonwijken aan de

Voorster kant heen. Inmiddels is bekend

geworden dat de gemeenteraad van

Voorst hier absoluut niet voor is.

· Wat de tweede laag betreft (infrastruc-

tuur), wordt ingezet op een verbreding

van de A1 tussen Apeldoorn en Deventer.

Verder denkt men aan een rondweg om

Twello (om vanuit Teuge buiten Twello

langs naar de A1 te kunnen) en een rond-

weg om Voorst en Zutphen de Hoven.

Verder zou er bij Deventer een extra brug

over de IJssel moeten komen.

· Verder wil men het vervoer per trein (of

light rail) bevorderen binnen de

Stedendriehoek. Hiervoor wordt gedacht

aan extra stations in De Maten en in

Voorst op de lijn naar Zutphen, en in

Ossenveld en in Twello op de lijn naar

Deventer. Tenslotte wordt nog gedacht

aan een extra station in Apeldoorn-West.

· Wat woningbouw betreft, wordt in de

eerste plaats ingezet op herstructurering

(slopen en nieuw bouwen op bestaande

locaties) en inbreiding binnen het stedelijk

gebied. Op deze manier moet voorzien

worden in 14.000 woningen, waarvan

9000 in Apeldoorn. In Apeldoorn gaat het

concreet om woningen in plaats van

bedrijven in de Kanaalzone, uitbreiding

van het Centrum en herontwikkelingen in

Zevenhuizen en in Zuid.

· Daarnaast komen er in Apeldoorn nog

twee grote stedelijke uitbreidingen, in

Zonnehoeve (tussen Groot Schuylenburg

en De Maten) en in Zuidbroek (tussen de

Anklaarseweg, de Oost-Veluweweg en de

snelweg), samen ook goed voor ruim

4000 woningen.

· Voor Deventer en Zutphen wordt onder

andere gedacht aan "IJsselsprongen",

nieuwbouw aan de Voorster kant van de

IJssel, tussen de echte rivier en de bypass.

· Ook de dorpen worden niet vergeten.

Alle dorpen mogen groeien om in de

eigen, autonome woningbehoefte te voor-

zien. Dit betreft ruim 4000 woningen in

alle dorpen van de Stedendriehoek. In de

gemeente Voorst mogen daarnaast nog

1300 woningen extra worden gebouwd

(met name in het dorp Twello, maar ook in

de dorpen Voorst, Wilp en Terwolde).

· Ten-slotte denkt men nog aan extra 

woningen 'in het groen'. Hiervoor wordt

gekeken naar een kleinschalige woning-

bouwlocatie rond Wenum en aan huizen

op  vrijkomende agrarische bedrijfsloca-

ties (bijvoorbeeld 3 of 4 huizen in plaats

van een boerderij met bijgebouwen).

· Wat de benodigde extra hectares aan

bedrijventerrein, wordt vooral gedacht aan

één groot nieuw bedrijventerrein voor de

hele Stedendriehoek. Dit terrein zou dan

moeten komen aan de zuidkant van de

A1, ten Oosten van Beekbergen (De

Hooilanden) en de Biezematen. De SGP

is hier geen voorstander van, vanwege de

slechte ontsluiting en vanwege mogelijke

geluids- en stankoverlast voor de woon-

wijk De Maten, die meteen aan de andere

kant van de A1 ligt. De SGP kiest dan lie-

ver voor het gebied tussen de Zutphen-

sestraat en de VAR.

· De agrarische sector komt, vooral door

natuurontwikkelingsprojecten, in het

middengebied, en met name ten zuiden

van de A1, onder druk te staan.

Intensieve veehouderij is eigenlijk alleen

ten noorden van Teuge - Twello nog

mogelijk. In het tussengebied is wel ruim-

te voor het combineren van functies, bij-

voorbeeld extensieve landbouw en een

mini-camping of een manege. De SGP

heeft erop aangedrongen om deze ont-

wikkelingen alleen op basis van vrijwillig-

heid door te voeren, en niemand te dwin-

gen tot bedrijfsbeëindiging.

· Ten slotte zijn er plannen om het recrea-

tiegebied Bussloo uit te breiden. De SGP

heeft hier geen problemen mee, zolang

het maar gericht is op extensieve dagre-

creatie. Plannen voor meer intensieve

vormen van recreatie (een bungalowpark

en/of popconcerten) wijst onze fractie af.

Hoe nu verder?

De plannen worden nu verder uitgewerkt

tot een Voorontwerp Ruimtelijke Struc-

tuurVisie. De verschillende gemeentera-

den mogen hier op 15 april hun mening

over geven. Het is de bedoeling dat er

daarna een maatschappelijk debat wordt

georganiseerd, in de maanden mei en

juni. Iedereen is dan in de gelegenheid

om zijn of haar inbreng te leveren. 

Na verwerking van het commentaar volgt

dan in het najaar een formele inspraak-

ronde en besluitvorming door de gemeen-

teraden.

Evert Mulder

Toekomst van de Stedendriehoek 
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De boerderij gelegen aan de Aardhuisweg

15 in Uddel is een goed voorbeeld van een

Veluwse hallenhuisboerderij, een huis met

een rechthoekige plattegrond, een bouw-

laag en een zadeldak met zogenaamde

wolfseinden boven de voor- en achtergevel.

De naam 'hallenhuis' dankt de boerderij

aan het feit dat het net als bij vele middel-

eeuwse kerken uit drie beuken bestaat:

een hoge middenbeuk en aan weerszijden

daarvan een lagere zijbeuk.

De brede hoge middenbeuk wordt inwen-

dig overspannen door een gebintconstruc-

tie met een zogenaamde ankerbalk. Boven

de voormalige deel was deze anker- of

gebindsbalk belegd met 'slieten' of schaal-

delen waarop het hooi en het koren wer-

den opgetast.

Oorspronkelijk liepen de ankerbalkgebin-

ten door tot in de 'heerd'. De heerd is de

centrale ruimte in het woongedeelte. Van

hieruit waren alle andere vertrekken

bereikbaar. Zeer dominerend in de heerd is

de stookplaats met grote schouw, die

tegen de scheidingsmuur met de deel is

gelegen.

Het dak van de middenbeuk van de boer-

derij is gedekt met riet. De buitengevels

zijn van baksteen in kruisverband, deels

hersteld of vernieuwd.

De voorgevel bezit behalve de ingang met

bovenlicht, vensters met 6-ruits schuifra-

men en luiken. In de zijgevels bevinden

zich merendeels vernieuwde of later aan-

gebrachte vensters.

Het oudste deel van de boerderij wordt

gevormd door de draagconstructie,

bestaande uit vier achter elkaar geplaatste

ankergebinten.

De gebinten zijn overigens aanzienlijk

ouder dan het gebouw. De gebinten zijn

hergebruikt en afkomstig van een gesloop-

te oude hoeve uit Hoog Soeren. Op basis

van de vorm en de zwaarte van de ver-

schillende houtonderdelen is een datering

in de 17e of 18e eeuw mogelijk.

De boerderij zelf is grotendeels ongewij-

zigd gebleven. Zelfs de stookplaats voor

het open vuur in de woonkeuken is nog

aanwezig.

Riekelt Pasterkamp

Hallenhuis-
boerderij

Krek de plek

Aardhuisweg 15 in Uddel

(Advertentie)

Commissie Ruimtelijke Ordening (RO): 

Henk van den Berge, Hans Leune en Evert Mulder

Commissie Maatschappelijke Ontwikking (MO): 

David van As, Henk van den Berge en W. J. den Otter

Commissie Leefomgeving, Bestuur en Middelen (LBM): 

David van As, Henk van den Berge, Evert Mulder en 

W. J. den Otter

Aanvang commissievergaderingen: 19.30 uur

Aanvang gemeenteraad: 19.00 uur

Aanvang fractievergaderingen: 20.00 uur

Op D.V. de volgende dagen zijn de reguliere vergaderingen:

RO MO LBM fractie raad

april di. 13 wo. 14 do. 15 wo. 21 wo. 28

mei di. 11 wo. 12 do. 13 ma. 24 do. 27

juni di. 1 wo.  2 do.  3 ma. 21 do. 24

Alle vergaderingen zijn openbaar. 

De koffie en thee staan klaar!

Welkom bij de raad
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Apeldoorn heeft een nieuwe gemeente-

secretaris. Licht kalend, brede snor.

Klaas Dekker. De geboren westerling

heeft z'n sporen verdiend in

Groningen. Z'n werkplek ligt

nu naast het marktplein.

,,Apeldoorn moet zich

nadrukkelijker profileren."

Wat doet een gemeente-

secretaris?

,,Mijn taak bestaat uit twee

onderdelen: Ik ben secretaris en

daarmee de eerste adviseur

van het college. 

Verder ben ik 'baas' van alle

ambtenaren. Ik moet ervoor zor-

gen dat het ambtelijk apparaat

goed functioneert. Bovendien

ben ik voorzitter van het mana-

gementteam." 

U hebt dus als secretaris veel

invloed?

,,Dat kan ik nog moeilijk

inschatten. Als secretaris woon

ik weliswaar alle collegeverga-

deringen bij, maar ik heb geen

stemrecht. Ik reken het vooral

tot mijn taak om goed afgewogen 

voorstellen op de collegetafel te 

krijgen."

Van welke politieke partij bent u lid?

,,Die vraag vind ik niet relevant. De func-

tie van gemeentesecretaris vraagt veel

politiek gevoel. De politieke voorkeur doet

er niet toe."

Wat is de uitdaging om secretaris te 

worden?

,,Ik ben iemand van het openbaar

bestuur. De uitdaging zit in het werken

voor het algemeen belang. Dat is complex

en lang niet altijd logisch. Maar dat maakt

het wel spannend. Het klinkt wat ideëel,

maar ik vind het een voorrecht om het

algemeen belang te dienen."

Waarom gemeentesecretaris in

Apeldoorn?

Lachend: ,,Als klein jongetje wilde ik altijd

al gemeentesecetaris van Apeldoorn wor-

den. Nee hoor, serieus: Een wervings- 

en selectiebureau vroeg of ik interesse

had. Ik ben me gaan verdiepen in

Apeldoorn en ben tot de conclusie ge-

komen dat het wel een erg leuke job zou

kunnen zijn."

Hoe vaak was u in Apeldoorn geweest?

,,Eén keer."

Hoe keek u tegen de gemeente

Apeldoorn aan?

,,Als een grote, rustige stad in het groen.

Een stad die zijn zaakjes aardig voor

elkaar heeft."

En nu de werkelijkheid?

,,Beeld en werkelijkheid kloppen aardig.

Je merkt echter dat Apeldoorn zoekende

is naar zijn eigen identiteit. Apeldoorn wil

koesteren en ontwikkelen. Dat gaat niet

altijd samen."

Wat mist Apeldoorn?

,,Apeldoorn mist flair. Er gebeurt hier veel,

maar het lijkt of niemand dat mag weten.

Apeldoorn communiceert te veel op kou-

senvoeten. Apeldoorn moet zelfbewus-

ter worden. De gemeente heeft de char-

me van een dorp, maar moet tegelijker-

tijd de allure van een grote

stad uitstralen."

Wat is het niveau van het

ambtelijk apparaat in

Apeldoorn?

,,Ik ben een grote inzet en

betrokkenheid tegengekomen." 

Grappen over ambtenaren zijn

niet van de lucht.

,,Ach, dat mag. Natuurlijk werkt de

ene ambtenaar harder, dan de

ander. Daarmee onderscheidt de

gemeente zich niet van andere 

sectoren. Ambtenaren klungelen echt

niet zomaar wat aan."

Wie is de beste wethouder?

Lachend: ,,Daar waag ik me niet aan."

Stel, u mag 1000 euro weggeven.

,,Ik kies voor Amnesty en Plan

Nederland, het vroegere Foster Parents.

En de kerk. Elk een derde."

Welk boek heeft u het meest aangespro-

ken?

,,De ontdekking van de hemel" van 

Harry Mulish en "Niet spreken met de

bestuurder" van Gerard van Westerloo.

Merk stropdas?

Een kleurige met olifanten... ,,geen idee.

Deze komt uit India."  

Merk schoenen?

,,Clarks. Ik heb geen voorkeur." 

Sport?

,,Niet actief. In het verleden heb ik wel

eens wat aan hockey gedaan."

Bent u kerkelijk actief?

,,Ik ben lid van de Protestantse Kerk

Nederland."

Waarmee zou u een meditatie vullen?

,,Met David en Bathseba. De les uit dit

verhaal is voor mij dat blijkt dat grote

mensen ook klein kunnen zijn. Dat noopt

tot voorzichtigheid."

Gerard ten Voorde

Aan de tand gevoeld...

Klaas

Dekker

Apeldoorn mist

flair

Foto GtV

Apeldoorn mist

flair



Speelplaats 

Er is gevraagd aan de gemeente om een

speelplaats voor jongeren in Uddel te

maken. Eerst werd gedacht aan de groen-

strook van de Uddelsekampweg. Nu is

men bezig om te kijken of dit in de

Binnenveldweg geplaatst kan worden. Er

woont daar veel jeugd en het blijft in het

zicht van de bewoners.

Plan Zandsteeg

Het plan Zandsteeg stagneert momenteel.

Dit heeft te maken met de aanpassing

van de normering betreffende de

geur/stank-cirkel. Op dit moment is  men

bezig om die normering opnieuw te

bezien. Er zal een nieuw onderzoek 

worden gedaan door het ministerie van

VROM en Universiteit Wageningen. Ook

blijkt het dat veel gemeenten problemen

hebben met bovenstaande strenge nor-

mering, omdat daardoor bestemmings-

plannen op de tocht komen te staan.

Staatssecretaris van Geel heeft een

contra-expertise aangevraagd. De gemeen-

te Apeldoorn verwacht weinig van de

contra-expertise van de staatssecretaris.

Daarentegen stelt het kabinet dat de

gemeenten soepeler met de milieuwetge-

ving mogen omgaan. Tot op heden wil de

gemeente Apeldoorn deze regel nog niet

toepassen. De inwoners van Uddel erva-

ren weinig of geen hinder van de 'stank'

van de intensieve veehouderij. 

Wethouder Van der Tas van ruimtelijke

ordening zegt over de locatie Zandsteeg

het volgende: ,,Voor de locatie De Zand-

steeg is een verkaveling en een concept-

voorontwerp /bestemmingsplan gemaakt.

Dit plan heeft nog geen juridische status.

Met de locatie De Zandsteeg kan in een

deel van de woningbehoefte worden voor-

zien. Het gaat hier om 35-40 woningen

(die uiteraard lang niet allemaal bij jeug-

digen terecht kunnen komen). Het aantal

woningen is voor Uddel bedoeld om weer

een aantal jaren "vooruit" te kunnen.  Het

plan Aardhuisweg zal pas een aantal

jaren na realisatie van De Zandsteeg

opgepakt kunnen worden."

Als SGP zijn wij van mening dat het dorp

Uddel met deze uitbreiding aan woningen

(en in dit tempo) niet uit de voeten kan.

Gezien de leeftijdsopbouw van de Uddel-

se bevolking (bijna 40 procent jonger dan

20 jaar, dus dat zijn de potentiële woning-

zoekenden voor de komende 20 jaar) is

een groter aantal woningen noodzakelijk.

In vergelijking met de stad Apeldoorn, met

een kleiner percentage jongeren en een

groter woningaanbod, lijkt het erop dat de

gemeente Apeldoorn kiest voor de stad en

niet voor de dorpen! Ons inziens zou plan

Aardhuisweg zo snel mogelijk gerealise-

rd moeten worden. Dit zou dan gefaseerd

moeten gebeuren, zodat er veel beter in

de woningbehoefte voorzien kan worden. 

Als SGP zijn wij dus ook een andere

mening toegedaan dan wethouder 

Van der Tas. Ons inziens moet de ge-

meente Apeldoorn meer haast maken met

het project "Zandsteeg". Tevens moet het

plan "Aardhuisweg" uit de kast gehaald

worden en gefaseerd ingevoerd worden.

Dit om de hoge woningnood in Uddel in te

dammen.

Vragen, suggesties, klachten en op-

merkingen. Meldt dit bij: 

pa.bronkhorst @rehobothschool-uddel.nl

Van de verenigingen

Nieuws uit Uddel

Voor het eerst in de geschiedenis van de

kiesverenging van Apeldoorn is de jaar-

vergadering wel heel direct gekoppeld

aan de praktische politiek. Op woensdag

3 maart is de ledenvergadering gehou-

den, voorafgaand aan een door de fractie

georganiseerde interactieve discussie-

avond over het pakket van bezuinigingen

van de gemeente Apeldoorn. 

Deze combinatie is goed bevallen en

leverde een goede opkomst op. De offici-

ële bijeenkomst kon in een vlot tempo

worden afgewerkt. De jaarverslagen, die

met de convocatie aan de leden waren

meegestuurd, werden goedgekeurd.

Alleen de bestuursverkiezing vroeg wat

meer tijd. Daarvoor hebben we ook de

pauze van de discussieavond nog voor

nodig gehad. Penningmeester 

H. J. de Jong is met grote meerderheid

van stemmen herkozen. In de twee vaca-

tures zijn na verschillende stemmingen de

heren C. J. Bunt (Kromme Dijk) en 

G. C. van den Berge (Soldeniersveld)

gekozen. Tevens is afscheid genomen

van de heren H. Speksnijder en 

W. H. R. Roos, die helaas om gezond-

heids-redenen moest bedanken.

Het bestuur

Bijzondere jaarvergadering KV Apeldoorn goed bezocht 

Hoe lang duurt het nog voordat hier huizen staan? Foto KV Uddel



Over het ontwerpplan reconstructie

voor de Veluwe is al veel te doen

geweest. Het landelijke gebied waar u

woont en werkt maakt deel uit van de

reconstructie. De Veluwe kenmerkt zich

als een schitterend gebied met

afwisselende landschappen.

Door met name de ontwikkeling van de

agrarische sector verandert er  veel op

het platteland. Jaarlijks stoppen er tiental-

len agrariërs met hun bedrijf.

Een van de oorzaken is dat landbouw,

wonen, werken, recreatie en natuur elkaar

vaak in de weg zitten. Met als gevolg dat

een belangrijke economische sector als

landbouw zich onvoldoende kan ontwikke-

len, terwijl de kwaliteit van natuur, land-

schap en water te weinig verbetert.

Middels de reconstructiewet denkt men

een aantal zaken beter op elkaar af te

kunnen stemmen.

Brede aanpak

Daarom is er voor een brede aanpak

gekozen, wat alle onderdelen van het bui-

tengebied bekijkt en in kaart brengt.

Naast een nieuwe toekomst voor de 

veehouderij moeten de natuur- en land-

schapswaarden worden versterkt. Een

ingrijpend proces, waarbij gedacht moet

worden aan 'verbrede' landbouw en nieu-

we natuurgebieden.

Met name voor de agrarische enclave zal

de reconstructie gevolgen hebben. Als

visie voor dit gebied wordt gesteld dat er

een balans gevonden moet worden tus-

sen natuur en landbouw, waarbij de toe-

komst van de landbouw en de natuur vei-

liggesteld moet worden en de waarden

van de Hierdense beek versterkt moeten

worden. Dit betekent dat de kalverhouderij

en de natuur samengaan en zich verder

ontwikkelen. Levensvatbare kalverbedrij-

ven krijgen ontwikkelingskansen binnen

duidelijke randvoorwaarden. Het gebied

wordt in de reconstructiewet aangemerkt

als verwevingsgebied.

Procedure

De plannen zijn nu zo goed als klaar en

gaan nu formeel de procedure in, waarbij

ook Provinciale Staten van Gelderland

hiervoor hun goedkeuring moeten geven,

zodat het uiteindelijk dit najaar door de

minister van Landbouw kan worden goed-

gekeurd. Maar nu zijn eerste de bewoners

van de Veluwe aan zet, want u kunt uw

reactie geven op het ontwerp-reconstruc-

tieplan.

Bijeenkomst

De provincie organiseert een bijeenkomst

op D.V. woensdag 28 april in het Blanke

Schot te Uddel.

De avond begint om 20.00 uur.

Uiteraard kunt u ook uw mening en reac-

tie laten weten aan de SGP-statenfractie:

Laan 83, 8071 JJ Nunspeet. 

Telefoon 0341 - 25 82 62

Fax 0341 - 256086 

Email sgp@ps.gelderland.nl

G.S. Schotanus

SGP-statenlid Gelderland

g.schotanus@ps.gelderland.nl 

Van de verenigingen

Inwoners aan zet bij reconstructieplan Veluwe

SGP-jongeren Apeldoorn e.o. organiseert op D.V. 16 april 2004 een forumavond over de EU:

Nederlander of Europeaan?

Ben jij ook voor één groot Europa zonder vorstenhuis, een Europees leger en de uitbreiding met 

nieuwe lidstaten, of juist tegen? Laat je mening horen op de avond. Uitgenodigde sprekers:

* Bas Eickhout kandidaat Europarlementariër voor GroenLinks
voorzitter van de werkgroep Europa en lid van de Europrogramcommissie

* Bas Belder SGP-Europarlementariër in de EU-fractie ChristenUnie/SGP

Aanvang 20.00 uur in de aula van de 'Fruytier', Anklaarseweg 71, Apeldoorn. Iedereen is welkom vanaf 19.30 uur!

Gezien de situatie in de agrarische

enclave wordt aanvullend afgesproken

om in bestemmingsplannen een maxi-

mumgroei in bouwoppervlakte toe te

staan, en hervestiging niet toe te staan.

Daarnaast worden, om de gewenste

bescherming van omringende natuur

tegen ammoniakbelasting te realiseren,

afspraken gemaakt om technische oplos-

singen te stimuleren. 

Deze houden in:

· Dat er voor de kalverhouderij een emis

siearme stal dient te worden gecertifi-

ceerd en in de AMVB Huisvesting 

opgenomen, waarbij uiterlijk in 2015 

de nieuwe emissie-eisen van kracht 

zijn.

· Dat de externe werking van de Habitat-

richtlijn zo vorm wordt gegeven dat er  

geen individuele toetsing van de emis-

sieontwikkeling op bedrijfsniveau plaats 

heeft, maar slecht een toetsing op 

gebiedsniveau.

· Afspraken over emissiereductie als 

voorwaarde voor uitbreiding van be-

drijven.

· Een ruimte stimuleringsregeling voor 

beëindigers, onder meer door sloop- en 

hergebruikregels, waarbij wonen en 

recreatie een plus krijgen als nieuwe 

functies en waarbij de totale verstening 

vermindert om 'verrommeling' tegen te 

gaan.

De agrarische enclave krijgt een zoge-

naamde pilot-status (experiment) wat

door een convenant wordt bekrachtigd.

Afspraken in agrarische enclave


