
  
 
Aan: De formateur der gemeente Ede 

15 april 2022 

Onderwerp: Burgerintitiatief om Otterlo van het slot te halen 

 

Geachte formateur, 

Otterlo wordt omgeven door prachtige natuur, waarvan een belangrijk deel een beschermde status 
heeft als Natura-2000 gebied. Die aanwezigheid maakt het problematisch om gewenste 
ontwikkelingen in het dorp te realiseren omdat dit teveel druk op de natuur geeft. Die druk op de 
natuur is al zeer hoog door de aanwezige stikstofdepositie en de enorme toename van recreatie in 
kwetsbare natuurgebieden als de Zandingsheide en het Otterlose Zand. Zowel die stikstofdepositie 
als de toename van recreatie vormen een rem op de ontwikkelingskansen van het dorp. 
 
De afgelopen jaren zat de bouw in Otterlo dan ook op slot. Zelfs nadat in maart 2021 een convenant 
is gesloten tussen de gemeente Ede, Otterlo’s Belang en de Stichting Natuurlijk Otterlo (b)lijkt de 
realisatie van een nieuwe woonwijk als gevolg van de nieuwe stikstofregels moeizaam. Pas heel 
recent heeft de provincie Gelderland een regeling opengesteld die deze woonwijk mogelijk moet 
maken. 
Om Otterlo weer van het slot te halen heeft de Stichting Natuurlijk Otterlo als burgerinitiatief een 
visie ontwikkeld die een oplossing kan zijn. Niet alleen voor de korte termijn met woningbouw aan de 
Weversteeg, maar vooral ook voor ontwikkelingen op de lange termijn. We denken dan aan de 
woningbouwagenda en het op peil houden van het voorzieningenniveau. 

Onze visie gaat uit van een integrale benadering die voor alle Otterloërs ruimte creëert om in 
harmonie te wonen, te werken en te recreëren in een omgeving die gekenmerkt wordt door vitale 
natuur en natuur inclusieve landbouw. Uitvoering van ons initiatief lost het stikstofprobleem op, voor 
zover dat binnen de regio mogelijk is, als ook het probleem van de recreatiedruk.  Het verhelpen van 
deze beide drukfactoren is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan het wettelijk kader van de 
habitatrichtlijn. Het voldoen aan die richtlijn is een voorwaarde voor ontwikkelingen die 
stikstofuitstoot of recreatiedruk met zich meebrengen.  
 
Onze visie sluit aan bij  de omgevingsvisie 2040 waarin de contouren geschetst worden voor Otterlo 
als ontvangstlocatie voor de Veluwe. De middelen uit het transitiefonds Nationaal Programma 
Landelijk Gebied, zoals dat is aangekondigd in het regeerakkoord, zorgen voor de financiële ruimte 
om onze visie ook daadwerkelijk in goede afstemming met gemeente en provincie te realiseren. Met 
het gebiedsproces dat de gemeente in Otterlo heeft ingezet als basis proberen we onze visie zo goed 
mogelijk te integreren met de belangen van andere stakeholders. Tegelijkertijd zijn er allerlei 
mogelijkheden om nu al stappen te zetten die voor mens en natuur direct profijtelijk zijn. 

Concreet willen wij nu van u vragen een coalitieakkoord tot stand te brengen, waarin vanuit een 
ecologische duurzaamheidsgedachte de problemen rond stikstof, woningbouw, dorpsontwikkeling, 



  
 
recreatiedruk, natuurkwaliteit en biodiversiteit integraal aangepakt zullen worden. We hopen dat het 
gebiedsproces rond Otterlo ook met een nieuw gemeentebestuur de ruimte krijgt om zich vanuit 
deze basisgedachte te ontwikkelen en dat er concrete stappen gezet kunnen worden in de richting 
van de realisatie van de gepresenteerde visie, die past binnen de stringente toepassing van de 
natuur- en milieuwetgeving.  We zien de  gemeente Ede graag als “gidsgemeente” die laat zien hoe 
je juist door vervlechting van maatschappelijke thema’s tot vernieuwende, duurzame oplossingen 
komt. Dat is een betere aanpak dan te proberen probleem voor probleem op zichzelf staand op te 
lossen. 

Graag lichten wij onze visie en uitwerkingen aan u toe. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Stichting Natuurlijk Otterlo 

 

Frank van Kommer, voorzitter 

Postadres: Onderlangs 15, 6731BK, Otterlo 

E-mail: natuurlijkotterlo@gmail.com 

 

 


