
                                                                                                                                
   
 

 
Motie ‘Overgangsgebied rondom Natura-2000 gebieden’  

 
De gemeenteraad van Putten in vergadering bijeen op donderdag 9 maart 2023 

 
 
Constaterende dat: 

• De contouren van het stikstofbeleid van het kabinet langzaamaan wat duidelijker worden; 

• De provincie Gelderland in bijlage 2 van de Statenbrief van 15 november 2022 uitgaat van 
een overgangsgebied rondom Natura-2000 gebieden, waarvan de afstand en omvang nog 
niet bepaald zijn; 

• CDA Gedeputeerde Peter Drenth op 1 februari 2023 in Putten aangaf dat er gedacht wordt 
aan een zone van 2 km rondom de Natura-2000 gebieden, maar dat besluitvorming over het 
instellen van overgangsgebieden als zodanig alsook over de afstand en omvang ervan niet 
eerder dan rond de zomer van 2023 wordt verwacht 

• Dat op 15 maart 2023 de nieuwe Provinciale Staten worden verkozen, waarna er een fase 
(in)formatie zal starten om te komen tot een nieuw college van Gedeputeerde Staten. 

 
 
Overwegende dat: 

• Het stikstofbeleid van het rijk uiteenvalt in beleid rondom 3.000 piekbelasters en generiek 
beleid om stikstofdepositie te reduceren; 

• De provincie overweegt een overgangsgebied/bufferzone in te stellen rondom Natura-2000 
gebieden waarin een ‘verdergaand regiem’ zal gelden dan elders in de provincie voor wat 
betreft verduurzaming van de landbouw, versterking van biodiversiteit, verlaging van de 
stikstofdepositie en input van chemische stoffen; 

• Een 2 km zone om de Veluwe en Arkemheemse polder/Veluwe randmeer (Natura-2000 
gebieden) betekent dat alle bestaande Puttense bedrijventerreinen en de vml. Sligro-locatie 
als ook deels de woningbouwlocatie Halvinkhuizen binnen die zone komt te liggen (zie kaart), 
waarmee het risico reëel is dat Putten voor langere tijd ‘op slot’ gaat. 

 
  
Verzoekt het college  
Om direct na de Statenverkiezingen namens de raad de zorgen over de gevolgen van een 
overgangsgebied om Natura-2000 gebieden voor de leefbaarheid en vitaliteit van Putten (en andere 
dorpen rondom de Veluwe) onder de aandacht te brengen van de verkozen lijsttrekkers in de nieuwe 
Provinciale Staten van Gelderland en van de (in)formateur. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Wij Putten  VVD 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                
 
 
 
 

 
 
 
 


