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BELANGENBEHARTIGING
Corona: Provincie stelt zich op aandringen van GPG
coulant op
Het jaar 2020 werd natuurlijk overschaduwd door
de coronacrisis. Dit zorgde, en zorgt nog steeds, voor
een brede diversiteit aan onzekerheden voor onze
leden. Het GPG heeft vanaf het begin van de crisis
zoveel mogelijk contact onderhouden met leden
die rechtstreeks getroffen worden. Over specifieke
problematiek zijn we in gesprek gegaan met de
Provincie Gelderland. Dit heeft er bijvoorbeeld toe
geleid dat de Provincie toezegt coulant te zijn wanneer
regulier beheer in het kader SNL blijft liggen door de
impact van de coronamaatregelen.
Stikstofdossier: GPG staat pal voor gelijkberechtiging,
respect voor eigendom en positie verpachter
In 2020 werd de Gelderse politiek grotendeels
gedomineerd door het stikstofdossier. Het GPG is
nauw betrokken bij de provinciale gesprekken over
de Gelderse stikstofaanpak en vertegenwoordigt
haar leden in zowel de bestuurlijke vergaderingen
als regionale uitvoeringsallianties. Hierbij staan
gelijkberechtiging, respect voor eigendom, en de
positie van de verpachter centraal. Inmiddels lijkt
de onmisbare rol van de particulieren goed te zijn
doorgedrongen. In 2021 zet het GPG zich in om ervoor
te zorgen dat particuliere terreineigenaren evenredig
meeprofiteren van de natuurherstelgelden.
Recreatiezonering: overheden zullen grondeigenaren
actief informeren en inspraak mogelijk maken
Wanneer overheden met plannen komen die
betrekking hebben tot de terreinen van particuliere
eigenaren, dan moeten zij de eigenaren hierover
actief informeren. Ook moeten eigenaren daarbij de
mogelijkheid tot inspraak krijgen. Dit valt voor het GPG
onder respect voor eigendom. De recreatiezonering
is hier een goed voorbeeld van. Op aandringen van
het GPG heeft Provincie Gelderland haar plannen
toegelicht op een ledenbijeenkomst en zijn alle
particulieren van Gelderland schriftelijk op de hoogte
gebracht van de mogelijkheid tot inspraak.

De wolf: mogelijkheid tot actief populatiebeheer
dankzij GPG in de escalatieladder
De komst van de wolf vraagt nadrukkelijk om degelijk
beleid met de mogelijkheid tot actief populatiebeheer.
Dit geluid heeft het GPG nadrukkelijk laten horen in de
provinciale wolvencommissie en in de media. Dit heeft
ertoe geleid dat, ondanks grote weerstand hiertegen van
andere partijen aan tafel, afschot concreet is opgenomen
in de escalatieladder. Dit biedt handvatten om het
gesprek over verantwoord beheer verder te voeren.
Omgevingsverordening: succesvol pleidooi van GPG
voor ontwikkelruimte binnen het GNN
Dit jaar werd de omgevingsverordening weer
geactualiseerd. GPG heeft zich hier actief in geroerd. Wij
zijn tevreden dat het pleidooi van het GPG voor meer
verantwoorde ontwikkelruimte binnen het GNN nu ook
door de provincie is overgenomen. Hiermee schuift de
provincie langzaam op richting een ‘ja, tenzij’-beleid en
dat biedt kansen voor de toekomst.
SNL-toezichtsbijdrage wordt uitbetaald
Na een lang lobbytraject van het GPG zijn de laatste
plooien gladgestreken voor de uitbetaling van de SNLtoezichtsbijdrage. Hiermee laat Provincie Gelderland
zien dat zij haar verantwoordelijkheid neemt. Meer blijft
echter nodig, vooral op het gebied van handhaving is
meer budget nodig. FPG en GPG blijven hier op hameren.

Subsidieregeling functioneel gebruik erfgoed blijft
open voor al het monumentale erfgoed
De subsidieregeling functioneel gebruik erfgoed is
een essentiële regeling waar veel leden van het GPG
gebruik van maken voor de instandhouding van
monumentaal erfgoed. Door structurele overvraging
van het subsidiebudget dreigde deze regeling dit jaar
rigoureus op de schop te gaan met grote gevolgen
voor de Gelderse erfgoedcollectie. Het GPG heeft
zich hier stevig tegen verzet. Dit heeft ertoe geleid
dat de Provincie ervoor gekozen heeft de volledige
erfgoedcollectie aanspraak te laten houden op de
subsidieregeling. Een mooi resultaat.
Bosbeleid: vrijheid in beheer en respect voor
houtproductie
Het nieuwe Gelderse bosbeleid is een zeer belangrijk
dossier voor het GPG. Het GPG richt zich hierbij
bovenal op vrijheid in beheer voor de eigenaar

VERENIGING
Nieuw project Kennisnetwerk Verdienmodellen
Het GPG gaat een nieuwe samenwerking aan
met de Provincie Gelderland. In ons nieuwe
project Kennisnetwerk Verdienmodellen zetten
wij een 10-delige bijeenkomstenreeks op over
verdienmodellen voor particuliere terreineigenaren.
Dit gebeurt met financiering van de Provincie.
Hierbij zal een groot aantal verdienmodellen de
revue passeren. De startbijeenkomst heeft inmiddels
plaatsgevonden. De komende maanden zal telkens
een nieuw thema worden behandeld. Het volledige
programma is terug te vinden op onze website.
Actieplan Natuurinclusieve Landbouw
Het GPG is betrokken bij het Actieplan
Natuurinclusieve Landbouw. Een onderdeel van dit
actieplan is dat knelpunten in beleid en regelgeving
inzichtelijk gemaakt worden. Het GPG heeft hiervoor
een project opgezet om de knelpunten vanuit het
perspectief van de grondbezitter in kaart te brengen.
Het GPG ziet hierin weer een mooie gelegenheid om
met haar leden in gesprek te gaan.
Regiodeal Veluwe: vier GPG-projecten gebundeld
Begin 2020 werd de Regio Deal Veluwe gepresenteerd.
Hiermee wordt geld beschikbaar gesteld om een
impuls te geven aan de Veluwe. Het GPG heeft erop
ingezet dat ook particuliere terreineigenaren mee
kunnen delen in deze middelen. Dit heeft geresulteerd
in een projectbundeling waarin vier mooie projecten
van GPG-leden zijn opgenomen. Deze projecten zijn
definitief geselecteerd en goedgekeurd, de realisatie
van de projecten start nog dit voorjaar.

en respect voor de economische aspecten van
houtproductie. Hierover organiseerden GPG en de
TBO’s in januari een mooi Statenbezoek. Toch is het
GPG zeer kritisch op het beleidsvoorstel dat in februari
2021 naar PS zal gaan. In 2021 zullen wij onze lobby op
dit onderwerp verder intensiveren.
GPG zet het landgoedmodel op de kaart als hét recept
tegen gronddruk
De stikstofcrisis is het meest recente teken van de
steeds groter wordende gronddruk in Nederland. Dit
ruimtegebrek vraagt om een daadwerkelijk integrale
aanpak, anders is Gelderland simpelweg te klein.
Het GPG wijst daarvoor op een beproefd recept: het
landgoedmodel. In januari organiseerde het GPG
hierover samen met Het Nationale Park De Hoge
Veluwe, Leisurelands en LTO een interessante en goed
bezochte Statenexcursie.

Digitale ledenbijeenkomsten
2020 moest het jaar worden waarin het GPG stevig zou
inzetten op interessante ledenbijeenkomsten. Helaas
gooide de coronacrisis ook hier zand in de motor.
Gelukkig waren we in september in staat om alsnog
een bijzondere ALV te organiseren op Heerlijkheid
Mariënwaerdt. Inmiddels richten we ons volledig op
digitale ledenbijeenkomsten zodat we in 2021 op alle
situaties zijn voorbereid. Leden kunnen dus weer
volop GPG-ledenactiviteiten verwachten in 2021.

