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Amendement  

Goed onderzoek, goed plan 
 

 

De raad in vergadering bijeen op 29 oktober 2019, sprekende over de Omgevingsvisie 

Buitengebied (agendapunt 4, stuk 19.53), 

 

 

Overwegende dat:  

1. Er op verschillende wegen in en rond het Nationaal Park Veluwezoom opstoppingen 

zijn en geluidsoverlast;  

2. De grote aantallen auto’s en bezoekers op een toenemend aantal piekmomenten een 

probleem aan het worden zijn waarbij de veiligheid steeds meer onder druk komt te 

staan;  

3. De toegankelijkheid van het natuurgebied van belang is voor het toerisme;  

4. Uit de rondetafelgesprekken in het voortraject er draagvlak blijkt te zijn is voor het 

afsluiten van wegen (als de Beekhuizenseweg en de Schaapsallee) ten behoeve van 

de rust, natuur en natuurbeleving, maar dat anderzijds onvoldoende duidelijk is wat 

de (neven-)effecten en effectiviteit hiervan is;  

5. Er bij inwoners zorgen zijn over de ontwikkelingen van het verkeer na afsluiting van 

wegen, met name de Beekhuizenseweg en de Schaapsallee en bij de inspraak tijdens 

de voorbereidende raad bleek dat er ook tegenstanders zijn van het afsluiten van 

deze wegen;  

6. De Omgevingsvisie Buitengebied doelstellingen bevat op het gebied van o.a. 

spreiding van bezoekers, bevorderen van verkeersveiligheid, vermindering van 

geluidhinder, bevorderen van natuurwaarden en -beleving en ruimte voor langzaam 

(recreatief) verkeer;  

7. Het probleem van de verkeersstromen helder en breed in beeld dient te zijn alvorens 

over te gaan tot ingrijpende uitvoering van plannen als al dan niet tijdelijk afsluiten 

van wegen; 

8. Als er een breed onderzoek wordt uitgevoerd dit zicht geeft op de mogelijke 

structurele oplossingen; 

9. onder andere het al dan niet periodiek afsluiten van wegen, aanleg en of situering 

van parkeerplaatsen oplossingen kunnen zijn; 

10. Het College stelde:  

a. Niet eerder tot al dan niet periodieke afsluiting van de Beekhuizenseweg over te 

gaan dan na verder zorgvuldig onderzoek; 

b. Indien het onderzoek leidt tot de conclusie dat een andere weg dan de 

Beekhuizenseweg beter zou kunnen worden gesloten, het College daar dan ook 

positief tegenover staat; 

11. De opdrachtformulering al deels het onderzoek (en de resultaten) stuurt;  

12. En dat daarom de (goede) opdrachtformulering eenduidig moet zijn. 

 

 

De Raad besluit het ontwerpraadsbesluit onder c te wijzigen door: 

1. Het gestelde op blz. 88 van deel I van de Omgevingsvisie Buitengebied: 

 “Ons streven is om de Beekhuizenseweg af te sluiten voor doorgaand gemotoriseerd 

verkeer.” 

te schrappen en te vervangen door : 

 “Ons streven is te komen tot een verantwoorde verkeersituatie voor het gehele 

natuurgebied (in en rond het Nationaal Park Veluwezoom).” 
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2. De tekst bij maatregel 16, blz. 145, eerste kolom, eerste bolletje, te 

schrappen en te vervangen door: 

 “Voor de recreatief-toeristische bereikbaarheid van ons buitengebied wordt een breed 

onderzoek (met verschillende scenario’s) met brede opdrachtformulering gestart 

waarbij de onderzoeksvraag in ieder geval ruimte laat voor het afsluiten van wegen 

waaronder de Beekhuizenseweg en/of Schaapsallee, en waarin de eventuele 

knelpunten en oplossingen (zoals verkeer remmende maatregelen, 

eenrichtingsverkeer, parkeergeld) breed worden geïnventariseerd. 

 De uitkomsten van het brede onderzoek worden ter instemming aan de raad 

voorgelegd kennis gebracht van de raad, voordat op basis waarvan er een plan 

met uitvoeringsprogramma wordt opgesteld; 

 Op basis van het brede onderzoek wordt een plan met uitvoeringsprogramma 

opgesteld ter realisatie van de doelen van de Visie, waarin de oplossingen en lange 

termijn consequenties nader worden geduid en vormgegeven. Dit plan met 

uitvoeringsprogramma wordt ter vaststelling aan de raad voorgelegd kennis van 

de Raad gebracht, voordat tot uitvoering over te gaan.” 

 In de kolommen ‘uitvoering’ in de kolommen t/m 2021 en 2022-2025 kruisjes te 

zetten. 

 De overige kolommen bij maatregel 16 onveranderd te laten. 

 

3. Aan Maatregel 17, blz. 145 van deel I van de Omgevingsvisie Buitengebied, de 

volgende tekst toe te voegen: “op basis van het onderzoek en plan als vermeld onder 

maatregel 16.” 

 

De Steeg, 29 oktober 2019 

 

Namens de fracties, 

 

VVD                      CDA                                PvdA                              D66 

 

 

 

                    

Rob Koekkoek       Monique Reinders             Joppe de Ruiter                Erik Roumen 


