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Voor een vrije Veluwe
Kootwijk, 3 maart 2021,
Geachte heer Van ‘t Hoog,
Met deze brandbrief reageren wij, namens de inwoners van de parel van de Veluwe, op de
wijze waarop u, de provincie Gelderland, het proces Recreatiezonering Veluwe heeft
ingericht en de (zoals steeds meer blijkt) kaders waarbinnen straks nog keuzes mogelijk zijn
met betrekking tot de recreatie en de natuurbeleving op de Veluwe.
Het doel
Wij onderschrijven het doel: het beschermen van de rust en bedreigde natuurwaarden van
de Veluwe tegen de achtergrond van een (naar verwachting) toenemende recreatiedruk.
Wij begrijpen dat veel mensen de rust en natuur opzoeken van de Veluwe en dat de
recreatiesector daarop in wil spelen. Wij als bewoners hebben echter ook een belang in deze
ontwikkeling en we hebben daar ook een mening over.
Het proces
Bij het proces om te komen tot inrichting van recreatiezonering, lijkt weliswaar met alle
andere belangengroepen rekening gehouden te zijn, maar wordt op een weinig
democratische wijze voorgesorteerd op oplossingen. De bewoners zijn daar echter pas sinds
kort over geïnformeerd, onvoldoende bij het proces betrokken en krijgen alleen de optie aan
het einde van het proces formeel in bezwaar te gaan. Er is in de plannen en de planning van
de provincie geen enkele ruimte voor de bewoners om daadwerkelijk een inhoudelijke
inbreng te hebben.
Een brief van ons hierover aan de provincie van 4 september 2020 is op 25 februari 2021
pas beantwoord.
Het is voor ons volslagen onbegrijpelijk en niet te accepteren dat wij, de bewoners van de
Veluwe, die 365 dagen per jaar zullen worden geconfronteerd met de gevolgen van een
eventuele recreatiezonering, niet vanaf het eerste moment zijn betrokken bij dit proces en
onze inbreng hebben kunnen geven. Het gevolg hiervan is blijkens de inhoud van uw
beantwoordingsbrief duidelijk: de gesprekken die worden georganiseerd gaan uit van de
voorliggende concept-zoneringskaart.
Dat is voor ons niet alleen onacceptabel, maar voor een oplossing van de problemen ook
betreurenswaardig. Wij willen dus niet meepraten op basis van een niet ter discussie staand
uitgangspunt (de recreatiezoneringskaart), we willen dat uitgangspunt juist ter discussie
stellen. Die kans is ons ontnomen omdat we niet vanaf het begin mee hebben kunnen
praten. De acceptatie en medewerking van de bewoners van de Veluwe is een belangrijke
voorwaarde voor een slagingskans.

Wij willen een herstart van het proces.
Het gevolg van de wijze waarop het proces is ingericht is dat er in de huidige fase volledig in
een bepaalde koker wordt gedacht. Daar willen wij buiten blijven. Het is ons duidelijk
geworden dat andere oplossingsrichtingen die wij als reële mogelijkheid zien niet meer in alle
vrijheid en openheid kunnen worden getoetst aan de voorgenomen plannen. Door de leden
van een door ons speciaal daarvoor opgerichte werkgroep is een jaar lang constructief
meegedacht en met argumenten geprobeerd andere invalshoeken ter tafel te brengen.
Wij menen dat deze invalshoeken het waard zijn om onderzocht en gewogen te worden.
Dit blijkt onmogelijk te zijn. Om die reden hebben wij, als bestuur van onze dorpsvereniging,
besloten u deze brandbrief te sturen.

Wij willen een andere oplossing
In onze ogen zal de huidige oplossingsrichting leiden tot een onacceptabele hoge verkeersen recreatiedruk in de selecte gebieden die nog vrij toegankelijk zijn. Te verwachten is dat de
hoeveelheid mensen die komt genieten van rust en natuur op de Veluwe (iets dat wij goed
begrijpen) zal groeien. Als dit groeiend aantal mensen op een kleiner wordend gebied wordt
geconcentreerd, zal daar onvermijdelijk de druk toenemen. Wij hebben de afgelopen mooie
weekenden al gemerkt tot welke overlast dat nu al leidt.
Wij willen daarom dat er andere oplossing gezocht moet worden. Je zou ook kunnen denken
aan verdunning en verspreiding in plaats van concentratie. Misschien moet recreatie wel op
andere plaatsen worden geconcentreerd dan in het huidige plan, zodat de leefbaarheid voor
bewoners minder onder druk komt te staan. We willen deze opties in vrijheid en openheid
kunnen bespreken als het gaat om onze eigen leefomgeving.
Wij vinden bovendien dat de recreatiedruk niet ongebreideld mag toenemen en pleiten er
daarom voor terughoudender te zijn met het promoten van de Veluwe voor toerisme.
Uiteraard zijn wij het van harte eens met de bescherming van de kwetsbare natuur op de
Veluwe. Wij zijn van mening dat dit met maatwerk goed kan worden opgelost, zodat de
natuur wordt beschermd op die plekken waar dat echt noodzakelijk is.
Wij zijn voor een vrije Veluwe. Laat de mensen in Nederland waar dat kan vrij rondstruinen in
dit prachtige gebied, waar je met een beetje moeite nog kunt verdwalen. Perk niet ook dit
laatste stukje Nederland in, in gereguleerde zones.

Kortom
Ons is gebleken dat in het huidige proces voor deze visie geen ruimte meer is. Daarom
willen wij het volgende:
1. Stop het huidige proces van invoering van recreatiezonering;
2. Begin opnieuw te denken vanuit de te behalen natuurdoelstellingen en sta open voor
andere oplossingen. Kom uit de tunnel;
3. Betrek de bewoners van de Veluwe vanaf het begin rechtstreeks bij dit proces;
4. Kies voor een betere balans tussen natuur, recreatie en leefbaarheid. Schroom niet
om te investeren in maatwerkoplossingen waar dat nodig is;
5. Kies voor een vrije Veluwe!

Wij begrijpen dat deze brief in uw ogen wellicht stevig is geformuleerd, maar deze reflecteert
wel het gevoel van onze achterban die altijd constructief heeft willen meedenken, maar die
niet wordt gehoord in dit proces en van wie de aangedragen oplossingen niet serieus
worden genomen.
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