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Begin juni hebben de bestuurders van het project Hoenwaard 2030 ingestemd met het gebiedsplan voor de 

Hoenwaard. Na een mooie en intensieve periode kunnen we deze stap zetten voor het gebied. Allereerst 

wil ik mijn dank uitspreken naar alle betrokkenen. De werkgroep met een goede vertegenwoordiging uit de 

Hoenwaard en het projectteam met alle vertegenwoordigers van de diverse overheden.

Dan het plan zelf. Volgens mij is het een mooi en samenhangend pakket geworden van maatregelen om 

de Hoenwaard levendig te houden voor de toekomst. We geven ruimte voor het water, versterken de kade 

om overstromingen te beperken, we zetten in op behoud van de bestaande biodiversiteit in het gebied 

en creëren nieuwe natuur op een verantwoorde manier. Daarnaast werken we aan een praktische regeling 

om ontwikkelruimte mogelijk te maken voor agrariërs in het gebied. Enerzijds willen we ruimte bieden aan 

nieuwe functies in het gebied, anders moet dit geen negatief effect hebben op de waterstand van de IJssel bij 

hoogwater. Aan de hand van concrete situaties willen we dit uitwerken. Als laatste wil ik benoemen dat er mooie 

kansen liggen vanuit het gebiedsplan voor het versterken van de recreatieve functie van de Hoenwaard. Zo zien 

we bij de “Noordkop” (entree vanuit Hattem) gave kansen voor een zonneweide, strandje, en mogelijkheden 

voor waterrecreatie. 

De komende tijd wordt het gebiedsplan vastgesteld door de diverse colleges en besturen. De verwachting 

is dat direct na de zomervakantie de plannen besproken worden in de gemeenteraden, provinciale staten en 

algemeen bestuur van het waterschap. Ondertussen gaat de projectorganisatie aan de slag met de verdere 

uitwerking van het plan. In deze kwartiermakersfase maken we afspraken over de planuitwerking. Hier hebben 

we een goed half jaar voor nodig. Als dit klaar is dan werken we aan het doorlopen van alle juridische procedures 

zoals een omgevingsplan en de diverse vergunningen. 

Tot slot wil ik zeggen dat ik met plezier terugkijk op mijn goede gesprekken met de bewoners van de Hoenwaard. 

In het afgelopen jaar heb ik diverse erven gezien en dit wil ik graag voorzetten in de komende periode. Ik heb 

behoefte aan informatie uit het gebied. Dit helpt mij om de besluiten goed voor te bereiden die we als partners 

samen gaan nemen voor dit prachtige gebied. Ik zie u graag!

Auke Schipper

Voorzitter bestuurlijke begeleidingsgroep Hoenwaard 2030 

Met deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte brengen van de stand van 
zaken van het project Hoenwaard2030. In deze nieuwsbrief leest u meer over 
de oplevering van het gebiedsplan, de uitkomsten van de BBG van 3 juni 2021 
en het vervolg.
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BBG 3 juni 2021

De afgelopen maanden is het projectteam, in samenwerking met de werkgroep, druk bezig geweest 

met het uitwerken van het gebiedsplan voor de bestuurlijke begeleidingsgroep (BBG). Op 3 juni 

hebben we een digitale bijeenkomst gehouden van de bestuurlijke begeleidingsgroep (BBG). 

Voornaamste onderwerp was het vrijgegeven van het gebiedsplan voor verdere besluitvorming en 

vaststelling binnen de besturen van de verschillende partijen. 

De BBG heeft in oktober 2020 de opdracht gegeven twee varianten voor de invulling van het gebiedsplan te 

ontwikkelen. De bestuurlijke begeleidingsgroep heeft op 28 januari 2021 de opdracht gegeven de midden variant 

uit te werken. Deze variant blijft zo dicht mogelijk bij de doelstelling van de Levendige Hoenwaard, waarbij zoveel 

mogelijk aan alle belangen vanuit het gebied tegemoet is gekomen. In de periode februari tot en met mei is deze 

variant verder uitgewerkt tot het gebiedsplan. Het gebiedsplan voldoet aan én is een zo compleet mogelijke 

vertaling van de Levendige Hoenwaard, waarbij rekening is gehouden met de inbreng uit het participatieproces. 

Het gebiedsplan bevat een integraal samenspel van maatregelen, waar de verschillende doelen, wensen en 

belangen in balans zijn gebracht.  

In de afgelopen periode is er verdere invulling gegeven aan de onderdelen van het plan waar door de omgeving 

extra aandacht voor is gevraagd. Zo is gewerkt aan overeenstemming tussen ooibossen en weidevogels, en de 

nader uitwerking van recreatie. Een aantal aandachtspunten, zoals de invulling van de ontwikkelruimte, kunnen 

op dit moment nog niet verder uitgewerkt worden. Dit is onderdeel van de verdere planuitwerking.

Bent u benieuwd naar de invulling van het gebiedsplan? Bekijk dan hier de interactieve kaart, of ga naar www.

hoenwaard2030.nl.
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HET GEBIEDSPLAN - OVERZICHTSKAART 
LEGENDA

BEKIJK DE THEMA’S:

Hoe nu verder?

Tijdens deze BBG is het gebiedsplan vrijgegeven voor verdere besluitvorming en vaststelling binnen de 

besturen van de verschillende partijen. Deze besluitvorming zal na het zomerreces van de verschillende 

besturen plaatsvinden. De huidige fase van het project, het gebiedsplan, is daarmee afgerond. Op basis van het 

vastgestelde gebiedsplan kan er een vervolg worden gegeven aan de uitwerking van dit gebiedsproces en de 

samenwerking tussen de verschillende partners. 

In de volgende fase, de planuitwerking, zal het gebiedsplan, in samenspraak met het gebied, verder worden 

uitgewerkt. Vervolgens kan er begonnen worden met de realisatiefase, waarin de verschillende maatregelen 

daadwerkelijk gerealiseerd worden. Zodra er meer informatie bekend is over de verdere invulling en tijdlijn van 

deze volgende fases zullen wij u verder informeren. Het uitgangspunt is dat uiterlijk in 2027 alle maatregelen 

uitgevoerd zijn. 

Bekijk de 
interactieve kaart op 

www.hoenwaard2030.nl!
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