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I.

Aanleiding

Inleiding
Er komen veel verschillende (ruimtelijke) opgaven op het Binnenveld af
waardoor de druk op het gebied toeneemt. De meest dominante opgaven voor
het gebied zijn: Stikstofreductie & Natuurherstel, Verstedelijking & recreatie en
de Transitie Landbouw. Daarnaast zijn er tal van andere opgaven, zoals energie,
klimaat, (sociale) veiligheid. Uit al deze opgaven wordt de druk op andere
opgaven in het gebied alleen maar groter, zoals recreatie en mobiliteit. Ook in de
komende jaren gaan de ruimtelijke ontwikkelingen door en blijft de druk op het
Binnenveld hoog.   

Een samenhangende aanpak
Zowel vanuit overheden als inwoners uit het gebied is er behoefte aan overzicht en integraliteit
tussen de verschillende opgaven die het Binnenveld raken. Om in het spinnenweb van
opgaven tot een vitaal Binnenveld te komen, is samenhang tussen te nemen maatregelen en
ontwikkelingen in en rondom het gebied nodig. Een samenhangende aanpak is noodzakelijk om
om een leefbaar, ecologisch en economisch duurzaam platteland te behouden en te versterken.
Dit vraagt om overzicht en afstemming tussen overheden, (maatschappelijke) organisaties en
mensen die wonen, werken en verblijven in het gebied.

Toelichting en werkwijze

Op 21 juni jl hebben betrokken overheden (Provincie Utrecht, - Gelderland; Ministerie van LNV;
Gemeenten: Ede, Veenendaal, Rhenen, Wageningen en het Waterschap Vallei en Veluwe) gezamenlijk
ingestemd met het verkennen van een integraal gebiedsproces voor het Binnenveld (fase 1 en 2). In deze
fasen zijn de volgende bouwstenen uitgewerkt:
-

Gebiedsanalyse; overzicht op de opgave die spelen en de huidige situatie van het gebied in beeld
Toekomstperspectief op basis van de huidige inzichten
Randvoorwaarden en een aanpak voor een gedragen gebiedsproces

Om hier goed invulling aan te geven is het betrekken van de omgevingspartijen (‘het gebied’) van
wezelijk belang. De betrokken overheden hebben dit ook nadrukkelijk meegegeven.
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II. Het Binnenveld in beeld
GIS Viewer
Het Binnenveld in beeld
Het Binnenveld markeert het buitengebied tussen Ede, Wageningen,
Bennekom, Rhenen en Veenendaal en ligt centraal tussen deze vier
gemeenten. Een deel ligt in de provincie Utrecht en het andere deel in de
provincie Gelderland. Het Binnenveld wordt ook wel de ‘groene long’ tussen
bovenstaande kernen genoemd. Het gebied maakt onderdeel uit van regio
Foodvalley en is een veelzijdig en kleinschalig landschap met een rijke
cultuurhistorie. Om de huidige situatie van het Binnenveld inzichtelijk te
maken is er een GIS-viewer ingericht en een data-analyse uitgevoerd door
het kadaster.

De GIS-viewer bevat een online kaart van het Binnenveld waarop verschillende kaartlagen kunnen
worden aangeklikt. Deze viewer geeft een beeld van de huidige situatie van het Binnenveld. Er zijn kaarten
beschikbaar over de volgende onderwerpen: hoogte, natuurwaarden, water, agrarisch, economisch,
demografisch, mobiliteit, energie en cultuurhistorie. In bijlage 3 is de datasheet te vinden. Data uit de GISviewer vormt een belangrijke informatiebron voor het vervolg proces.

Natuur
Uit de viewer is af te lezen dat een deel van het Binnenveld is aangewezen als Natura 2000 gebied.
Specifiek omvat het Natura 2000 gebied Binnenveld drie deelgebieden: de Blauwe Hel, de Hellen en
de Bennekomse meent. Het gebied heeft een omvang van 113 ha. Het gebied is aangewezen als Natura
2000-gebied (Habitatrichtlijngebied) vanwege de waarden voor de habitattypen blauwgraslanden en
overgangs- en trilvenen en het geel schorpioenmos. Het grootste deel van het Natura2000 gebied is in
eigendom en beheer van Staatsbosbeheer en wordt als natuurgebied beheerd. Uit onderstaande kaart met
natuurwaarden blijkt dat het groene lint van het Binnenveld duidelijk zichtbaar is. Binnen dit groene lint
is de Binnenveldse Hooilanden een uniek natuurgebied dat gezamenlijk wordt beheer door agrariërs en
natuurorganisaties. Daarnaast zijn er veel natuurwaarden ten zuiden en westen van Achterberg.
Gebiedsomtrek
Natura 2000 gebieden - Landelijk
HR
VR
VR + HR
HR groeve
Groene contour
NNN-Natuur
NNN-te ontwikkelen natuur
NNN-agrarisch
NNN-overig

Gepland ecoduct
Gewenst ecoduct
Gerealiseerd ecoduct
Geplande grote faunatunnel
Gerealiseerde faunapassage
Natuurnetwerk Nederland
Groene ontwikkelzone

Afbeelding 1: Binnenveld op sattelietkaart
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Afbeelding 2: Het Binnenveld en Natura 2000 gebieden
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Stikstof
Onderstaande kaart geeft inzicht in de locatie van stikstofemissiebronnen van stallen en industrie.
Hexagonen geven de locaties weer waar de emissies (In mol N/ per jaar) vandaan komen die neerslaan
op het N2000 gebied in het Binnenveld. Opvallend is dat de stikstofdepositie op het N2000 gebied in het
Binnenveld ook van ver buiten de grenzen van het gebied komen.
Databron: depositiedata hexagonen van het RIVM   

Agrarisch

Gebiedsomtrek

Aan de hand van PAR & IGO data zijn het aantal veebedrijven het Binneveld in kaart gebracht. Tussen
Veenendaal en Ede bevinden zich de meeste veebedrijven. Dit is net boven een natura2000 gebied.
Daarnaast zijn er relatief veel veeteeltbedrijven ten oosten van Achterberg en ten westen van Bennekom.

Stalemissies stikstof: depositie
op N2000 gebied Binnenveld
400 - 500 mol N/jaar
300 - 400 mol N/jaar
200 - 300 mol N/jaar
100 - 200 mol N/jaar
50 - 100 mol N/jaar
40 - 50 mol N/jaar
30 - 40 mol N/jaar
20 - 30 mol N/jaar
10 - 20 mol N/jaar
1 - 10 mol N/jaar

De data-analyse van het kadaster geeft inzicht in de volgende gegevens specifiek voor het Binnenveld
(zie bijlage 3):
•
Aantal agrarische bedrijven
•
Verdeling huis- en veldkavels
•
Leeftijdsopbouw agrariërs
•
Opvolging agrarische bedrijven
Uit de data van het kadaster blijkt dat er in totaal 136 agrarische bedrijven in het Binnenveld zijn.
Onderstaande tabel geeft inzicht in het type bedrijven en de gemiddelde bedrijfsgrootte Het blijkt dat
melkveebedrijven en graasdier bedrijven het meest voorkomend zijn in het Binnenveld.
Opvallend is dat uit de gegevens van het kadaster blijkt dat 45% van de bedrijfshoofden tussen 50 en 70
jaar geen opvolging heeft. Er komt daarmee meer grond op de markt met een agrarische bestemming.
De inschatting vanuit de lopende gebiedsprocessen vanuit het Programma Natuur & Landbouw van de
provincie Gelderland is dat er de komende jaren circa 27 ha aan landbouwgrond op de markt komt in [de
Gelderse kant van] het Binnenveld4.
Melkveebedrijven

Overige
bedrijven

Kleine
bedrijven
(<5 ha)

36

63

37

Gemiddelde
bedrijfsgrootte

38,4

19,5

2,6

Gemiddelde huiskavel (ha)

12,3

7,3

2,2

Huiskavelpercentage (%)

Aantal bedrijven

32%

38%

86%

Gemiddeld veldkavelaantal

7,7

5,1

1,2

Gemiddelde veldkavel (ha)

3,5

2,8

0,8

Afbeelding 4: Stalemissies stikstof: depositie op N2000 gebied Binnenveld

Demografisch
Uit de kaart op de pagina hiernaast blijkt dat het Binnenveld een relatief dunbevolkt gebied is.
Onderstaande kaart is onderverdeeld in vakjes van 1km2 die het aantal inwoners aangeven. In het
Binnenveld zijn de randen van het Binnenveld en Achterberg de meest dichtbevolkte gebieden.
Onderstaande kaart laat ook zien dat de kernen net buiten het Binnenveld relatief dichtbevolkt zijn. Er
wonen vrijwel geen mensen in het groene lint rondom de Grift. In bijlage 3 staat een overzicht met het
aantal inwoners per buurt.

Gebiedsomtrek
Aantal inwoners CBS
5
10 tot 20
20 tot 30
30 tot 50
50 tot 100
100 tot 500
500 of meer

Tabel 1 (Bron: Kadaster, 2021)
Melkveebedrijven

Kleine
bedrijven

leeftijd
bedrijfshoofd

#

%
opvolging

#

%
opvolging

#

%
opvolging

50 - 60

10

5%

14

25 %

8

40 %

60 - 70

10

40 %

19

47 %

5

50 %

70+

2

100 %

16

40 %

7

14 %

Tabel 2 (Bron: Kadaster, 2021)
8

Overige
bedrijven

> 12 - 17
> 8 - 12
>5-8

>2-5
>0-2
>0-0

Afbeelding 3:
Kaart van het aantal veebedrijven

4https://www.gelderland.nl/bestanden/Gelderland/Natuur/DOC-Kadernota-Agrifood-2021.pdf

Afbeelding 5: Demografische kaart Binnenveld
9

III. Samenvatting algemene constateringen
Samenvatting algemene constateringen
We kunnen bevestigen dat de druk op de ruimte en sociaal maatschappelijk
ontwikkeling in het gebied enorm is. Dit wordt naast de dominante opgaven,
zoals stikstof, natuurherstel, landbouwtransitie en verstedelijking veroorzaakt door
afgeleide opgaven en andere maatschappelijke opgaven, zoals energie, recreatie,
natuurbehoud. Er zijn meer dan 55 projecten en programma’s in uitvoering en
in ontwikkeling, die in meer of mindere mate invloed hebben op de ontwikkeling
van het Binnenveld (zie bijlage 1). Vanuit al die opgaven ontstaat een enorme druk
op een compact, omsloten gebied en die druk gaat in de toekomst alleen maar
toenemen. Het ‘recht van de snelste’ mag niet gelden. Als opgaven alleen sectoraal
(of opgavegericht) worden uitgevoerd in het Binnenveld is het risico groot dat de
effecten niet voldoende worden afgewogen, kansen worden gemist en conflicten in
een te laat stadium pas naar voren komen. Opgaven die schijnbaar tegengestelde
opgaven lijken kunnen elkaar wellicht versterken, neem als voorbeeld landbouw
en natuur. Er zijn (inter)nationaal doelen te behalen, waarvoor we onze ruimte zo
optimaal mogelijk, zelfs meervoudig, moeten inzetten.

Legenda
Opgaven Binnenveld
volgens overheden

Perspectief vanuit overheden
In de analyse met overheden komt naar voren dat voor veel maatschappelijke opgaven
(groene leefomgeving, landbouw, verstedelijking, recreatie, energie, reductie stikstof,
etc.) er naar het Binnenveld wordt gekeken. De omgevingsvisies zijn naast elkaar op
kaart gezet. Dit leert ons dat er ruimtelijk wordt gekeken naar, zoals overheden dat zelf
aangeven, ‘de randen van het gebied’. De overheden hebben samen een beeld van de
opgaven die landen in het Binnenveld. Samenhang tussen de opgaven en een concrete
doorvertaling hiervan ontbreekt, en hiermee ook een gezamenlijk handelingsperspectief.
Daarnaast kijkt iedereen naar haar eigen grondgebied en opgaven en vormt een
eigen aanpak. We zien dat elke gemeente op verschillende momenten onderzoek doet naar bijvoorbeeld
de toekomst van de landbouw in haar buitengebied. Vaak in het kader van de omgevingsvisie. Vanuit deze
processen geven overheden ook zelf vorm aan participatie in het Binnenveld. Omgevingspartijen worden dus
meermaals uitgenodigd voor bijeenkomsten en geven aan de samenhang voor het gebied te missen.

Afbeelding 7: Het perspectief op de opgaven in het Binnenveld vanuit overheden

Lopende processen overheden
We zien veel lopende projecten en processen die het Binnenveld raken vanuit de overheden (zie bijlage 1).
De verstedelijkingsstrategie vanuit de regio Foodvalley heeft een integraal karakter waarbij de ontwikkeling
van stad en landschap als een samenhangende opgave wordt gezien. Naast wonen worden ook de functies
en kwaliteiten van het landschap, de beleefbaarheid van het landschap in de vorm van recreatie en de
bodem, het watersysteem en de natuur versterkt. De opgave en oplossingen voor de woningbouw, mobiliteit
en recreatie worden hierin vormgegeven. De Verstedelijkingsstrategie ziet het Binnenveld als de ‘groene
achtertuin/long’ met ruimte voor recreatie en natuurinclusieve landbouw. De ontwikkelrichting die hiermee
wordt gezien, is die een parkachtig gebied met ruimte voor natuurinclusieve landbouw.
Regio deal FoodValley zet zich in op het versnellen van de transitie naar een duurzaam en gezond
voedselsysteem. Speerpunten hierbij zijn: toekomstbestendige landbouw, gezonde voeding en kennis
& innovatie. De Kadernota Agrifood zet in op duurzame vormen van landbouw en ondersteund
ontwikkelingen naar natuurinclusieve en/of kringlooplandbouw. Het programma richt zich op het creëren
van maatschappelijke meerwaarde voor mens en natuur door de brede groep ondernemers in de land-  en
tuinbouwsector.
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Perspectief vanuit omgevingspartijen
In de analyse met omgevingspartijen zien we een bevlogenheid voor het
behoud en het realiseren van de eigen ‘opgaven’. Collectief zien we de
opgave om het Binnenveld te behouden en te versterken vanuit het huidige
vertrekpunt, namelijk agrarisch, natuur, (dag)recreatie, kennis en leefbaarheid
in het buitengebied. De (cultuur)historische grens van De Grift en deelgebied
de Nude zien we wel terug in de gesprekken, maar er wordt naar het
Binnenveld als geheel gekeken.

Legenda
Opgaven Binnenveld
volgens omgevingspartijen

Met omgevingspartijen is een eerste gedeeld beeld over de opgaven
ontstaan, namelijk de ontwikkeling naar natuurinclusieve landbouw (met
ruimte voor gangbaar en biologisch), waarmee de natuur verder wordt
versterkt en met een duurzaam verdienmodel voor de boer. Hierbij dienen de
unieke kenmerken van het Binnenveld te worden benut, onder andere kijkend
naar de historie van het gebied met andere teelten. Vanuit dit vertrekpunt zijn
als opgave aangegeven:
•
•
•
•
•

het creëren van ecologische verbindingen met natuur buiten het
gebied en daarmee het verstreken van de biodiversiteit in het
Binnenveld.
behoud van agrarische gronden zodat extensivering mogelijk
wordt en ook de volgende generaties behouden kunnen worden
voor het Binnenveld.
versterken en beheersbaar houden van de recreatiemogelijkheden
in het gebied.
verbeteren verkeersveiligheid door o.a. aanpak op sluipverkeer en
passende paden voor (dag)recreatie.
(enige) ruimte voor de opwekking van duurzame energie,
waarbij het gebied zelf betrokken is, en dus niet door grote
projectontwikkelaars.

Ook hier is de ruimteclaim van de opgaven nog niet in beeld te brengen. Hiervoor moeten opgaven
worden geconcretiseerd en is nader onderzoek nodig. Wel is het beeld van omgevingspartijen dat
de beschikbare ruimte (nu en in de toekomst) nodig is voor het vitaal houden van het Binnenveld. De
combinatie van stoppende boeren en ervoor zorgen dat (agrarisch) eigendom minder versnipperd is
biedt kansen.

Afbeelding 8: Het perspectief op de opgaven in het Binnenveld vanuit omgevingspartijen
Natuur inclusief boeren met verdienmodel
Stikstof
Extensiverieng landbouwgrond
Ruimte door stoppende boeren
Gemixt landschap tussen landbouw en natuur
Zonne energie
Wind energie
Vernatten ten behoeve van natuurherstel

Dynamiek in het gebied
Opvallend is het aantal lopende initiatieven en projecten die zijn gestart vanuit inwoners uit het gebied.
Dit getuigt van een grote dynamiek en enorme betrokkenheid van inwoners bij het Binnenveld. Denk
hierbij aan: Weidevogelplan Binnenveld, De Nieuwe Nu, de Binnenveldse Energie Coöperatie en de
samenwerking rondom natuurgebied de Hooilanden. We zien dat deze (start)fase van het gebiedsproces
ook weer zorgt voor nieuwe ideeën uit het gebied. Constructieve ideeën die gericht zijn op een duurzame
toekomst van het gebied en een gezamenlijk gebiedsproces versterken.
12
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Samenwerking om kansen te benutten en verschillen te overbruggen
Voorgaande perspectieven laten zien dat overheden en omgevingspartijen op dit
moment geen gelijke ontwikkelrichting hebben voor het Binnenveld. Toch zien we
een gedeeld beeld en de erkenning dat er ruimte moet zijn voor de ontwikkeling
naar natuurinclusieve landbouw in combinatie met recreatie en het verbeteren
van de verkeersveiligheid. Er zijn verschillen als we kijken naar beschikbare
ruimte (fysiek en qua beleving) voor energie en verstedelijking (wonen, werken).
Voor recreatie geldt dat partijen het wenselijk vinden, waarbij omgevingspartijen
de zorg hebben dat het niet beheersbaar blijft.
Dit wordt veroorzaakt door hoe er naar het Binnenveld wordt gekeken.

Overheden kijken van buiten naar binnen naar het Binnenveld.
Zij hebben de ingewikkelde taak om meerdere maatschappelijke opgaven
te realiseren. Deze complexiteit wordt gevoed door de noodzaak die
zowel maatschappelijk als (inter)nationaal gezien en gevoeld wordt
voor de verschillende opgaven, zoals bijvoorbeeld de stikstofreductie,
landbouwtransitie, woningtekort, klimaat. Daarbij komt een onzekerheid van
de (toekomstige) omvang van de opgaven, beschikbare (financiële) middelen
en instrumenten vanuit het Rijk en de EU.

Omgevingspartijen kijken van binnen naar buiten. Zij hebben de ingewikkelde
taak om hetgeen te behouden waar ze van en voor leven. Er is volop
ontwikkeling als we kijken naar de koppeling tussen agrarisch en natuur,
nieuwe teelten en de aanleg van nieuwe natuur. Wel is er een re-actieve
houding om samen met overheden aan de slag te gaan. De onduidelijkheid
creëert een afwachtende houding. Een opkoopregeling die er mogelijk
aankomt, verhoging van de stikstof-, energie- of woningbouwopgave. Over
het algemeen is men van mening dat overheden eerst meer duidelijkheid
moeten geven, zoals het concretiseren van de stikstofopgave (reductie,
instandhoudingsdoelstellingen).
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Het ontbreken aan richting voor de lange termijn maakt het voor partijen in het gebied moeilijk om te
investeren in de duurzame ontwikkeling van een agrarisch bedrijf, energieprojecten of de verbetering
van de infrastructuur. We zien tegenstrijdigheden bijvoorbeeld op het vlak van energie (wel of geen
grootschalige opwek in het buitengebied) of de ruimte die beschikbaar is voor de landbouw(transitie)
en woningbouw. Er moet daarbij ook rekening worden gehouden met de indirecte ruimteclaims
door bijvoorbeeld stikstof, geluid, geur, beleving in het combineren van functies zoals wonen kennisintensieve bedrijven, energie, landbouw. We zien dit aandachtspunt onvoldoende benoemd in de
(omgevings)visies, met uitzondering van de overgangsgebieden rondom de N2000 gebieden. Hiermee
vervagen de gemeente- en provinciegrenzen en ook de aanwezige (cultuur)historische grens van De
Grift.
We constateren dat een gezamenlijk integraal gebiedsproces voor het Binnenveld nodig is om te
voorkomen dat er op korte termijn ongecontroleerd, niet wenselijke, onomkeerbare maatregelen
worden doorgevoerd (aan de randen van het gebied). Omgevingspartijen schreeuwen om
duidelijkheid van overheden. Overheden werken hard om deze duidelijkheid te creëren. Met dit
gebiedsproces wordt, ondanks dat alle opgaven nog niet concreet zijn, gezamenlijk gekeken naar een
aantrekkelijk toekomstperspectief voor het gebied. Een vitaal, toekomstbestendig Binnenveld, waarbij
de kracht van het gebied centraal staat: de bijzondere natuur-, en agrarische waarden.
Het Binnenveld biedt de uitgelezen kans om een complexe samenwerkingsopgave ter hand te
nemen. Gezien de keur aan relevante opgaven kan het Binnenveld niet onderdeel zijn van één van
de (dominante) opgaven. Dit maakt de complexiteit groter, maar deze complexiteit is nodig om
gezamenlijk regie te voeren. Een adaptief proces van leren, experimenteren, besluiten én doen,
om onverwachte dynamieken te kunnen opvangen, en om een samenwerking te bouwen waarin
toekomstige transitieopgaven een plek kunnen krijgen. Daarom is het gebiedsproces aangevuld
met een verrijkingsspoor. Beide sporen vragen om de bereidheid om elkaar te begrijpen, over eigen
schaduwen heen te stappen, ook met onzekerheid een stap vooruit te zetten en zich te committeren
aan een gezamenlijke aanpak.
15

Opgave

omschrijving

Verstedelijking
(Wonen, Recreatie
/ Uitloopgebied,
Economie,
Mobiliteit)

25.000 - 30.000 woningen erbij
in sleutelproject Foodvalleyzuid plus de arbeidsplaatsen
en voorzingen die dit met zich
meebrengt. De extra woningen
leggen een ruimtelijke claim op
de randen van het Binnenveld. De
mobiliteit, extra recreatiebehoefte
zorgen voor meer druk voor het
rest van het gebied.

Impact / opgave Binnenveld

Overzicht van de opgaven en impact op het Binnenveld
Onderstaand staat een overzicht van de impact en omschrijving van de verschillende opgaven voor
het Binnenveld. De impact voor het Binnenveld is een momentopname, de maatschappelijke opgaven
worden gedurende het gebiedsproces verder geconcretiseerd door overheden en gebiedspartijen.

Opgave

Stikstofreductie &
Natuurherstel

omschrijving

De staat van de natuur te
verbeteren en robuuste
reductie van de stikstofemissie
te verminderen door
bronmaatregelen in alle
sectoren te nemen. Met de
ruimte die hierdoor ontstaat
geven we perspectief aan
de agrarische sector met
een houdbaar verdienmodel
(inclusief benodigde gronden),
maken we economische en
maatschappelijke activiteiten
c.q. voorzieningen mogelijk
en moeten we ‘koppelkansen’
benutten, zodat er ook ruimte is
voor (het versnellen van) andere
relevante transities, zoals de
landbouw- en energietransitie.

Impact / opgave Binnenveld

Er is een duidelijke intentie van beide provincies om in het kader van het
gebiedsproces de opgaven voor het Binnenveld gezamenlijk scherp te
formuleren in de eerste helft van volgend jaar.
Energie

Het Landbouwnetwerk Foodvalley start eind ’21 / begin ’22 met een
meetnetwerk voor stikstof en fijnstof.
Hier wordt geen NOx gemeten, waarmee het nog geen uitkomst biedt
voor de mobiliteits- en woningbouwopgave. Het Landbouwnetwerk voert
gesprekken met LNV om het meetnetwerk uit te bereiden. Dit zou ook van grote
toegevoegde waarde zijn voor het Binnenveld.

Realiseren van grootschalige
opwek middels zon en wind met
als doel om regionale RESopgave te realiseren

Een rendabele landbouwsector in
2025 die:
• voedsel kan produceren;
• het landschap open en groen
houdt;
• kan bijdragen aan milieudoelen;
• kan inspelen op de vraag naar
rust, ruimte en beleving.
• duurzaam bodemgebruik

Voor de agrarische bedrijven in het Binnenveld betekent dit onder andere,
extensivering door vergroting van hun huiskavel (aan één gesloten). Dit kan
worden gerealiseerd door meer eigendommen en pachtgronden te centreren
en/of naastgelegen percelen (van stoppende) boeren te verkrijgen.
Naast extensivering liggen er ook opgaven voor het beheer van graslanden,
gewaskeuzen en bijvoorbeeld de aanleg van landschapselementen, en de
landbouwtransitie.
De rol van de landbouw als beheerder van een aantrekkelijk en toegankelijk
Binnnenveld wordt in de toekomst alleen nog maar belangrijker. Een deel
van het inkomen van de landbouw zal moeten komen uit groen blauwe
diensten, recreatie, zonnepanelen, korte ketens, zorg etc. Dit vraagt om
kennisontwikkeling van bodem tot innovatieve technieken. Het vraagt ook
om andere managementvaardigheden van de agrarisch ondernemer. Middels
cursussen / coaching wordt dit al gefaciliteerd vanuit de regio.
Financiering en ruimte om te leren is noodzakelijk. En het kunnen doen van
lange termijn investeringen. Hiervoor is duidelijkheid en visie nodig vanuit de
overheid én moet het risico eerlijker verdeeld worden in de (regionale) keten.

Er is een flinke tegenstelling tussen de RES en de zoekgebieden wind/zon die
lokaal zijn aangegeven.
De Gemeente Rhenen heeft aangegeven in beeld geen ruimte te zien voor
grootschalig opwel, ondertussen dat er vanuit Wageningen en de RES een
zoekgebied is geprojecteerd over de gemeentegrenzen.

Er is een flinke tegenstelling tussen de RES en de zoekgebieden wind/zon die
lokaal zijn aangegeven.
De Gemeente Rhenen heeft aangegeven in beeld geen ruimte te zien voor
grootschalig opwel, ondertussen dat er vanuit Wageningen en de RES een
zoekgebied is geprojecteerd over de gemeentegrenzen.

Gelderland heeft afgelopen jaren natuur herstelmaatregelen in het Binnenveld
uitgevoerd. Herstelmaatregelen in Utrecht zijn in verre fase van voorbereiding.

Een voedselproductie met
herstel van biodiversiteit,
landschappen en kringlopen.
Een natuurinclusieve
kringlooplandbouw met een
duurzaam verdienmodel.

Er zal hierdoor meer druk komen op de mobiliteit in het gebied. Denk daarbij
aan woon-werk verkeer door inwoners van het Binnenveld, maar ook aan
sluipverkeer van buitenaf. Met de verstedelijkingsopgave wordt tevens de druk
op recreatievoorzieningen in het Binnenveld vergroot. Verkeersveiligheid is een
aandachtspunt door de combinatie van recreatie met agrarisch verkeer op de
smalle wegen in het gebied.

Omgevingspartijen laten ook een tegengesteld geluid horen over zon-op-veld
of de ruimte voor wind in het Binnenveld. Verkenning en realisatie naar zon op
agrarisch grond. Verkenning naar wind in 3 zoekgebieden rondom Wageningen
en deels Rhenen. Energiecorridor aan de A12.

De opgave natuurherstel is breder dan de stikstofopgave. Er ligt daarmee ook
een opgave in het verbeteren van de ecologische verbindingszones. Een OostWets verbindingszone kan daarbij veel natuurwaarden met zich meebrengen
door het verbinden van de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. Voor het creëren
van een verbindingzone is grond nodig.

Landbouwtransitie

De woningopgave legt zowel een directe (woningen, mobiliteit) als indirecte
(milieuwetten, stikstofruimte) ruimteclaim op het gebied.

De regio FoodValley richt zich
op innovaties en verduurzaming
van de Foodsector. De kracht van
de Kennisas en de campussen
WUR (Wageningen), Business &
Science Park (Wageningen), WFC De WUR beschikt over een unieke clustering van proefvelden op verschillende
grondsoorten.  Aandacht blijven houden voor het ontwikkelen van het
(Ede) en ICT Campus dienen
kennisecosysteem.
benut en versterkt te worden
voor het realiseren van een goed
vestigingsklimaat voor zowel
(nieuwe) inwoners als bedrijven/
organisaties.

De opgave voor het verminderen van de stikstofemissie is nog niet kwantitatief
uitgewerkt voor het Binnenveld. Kwantitatieve doelstellingen zijn geformuleerd
op een hoger (landelijk en provinciaal) schaalniveau3. Het gebiedsgericht
vertalen van deze landelijke opgave naar het Binnenveld is complex en is
samenwerking tussen provincie, de landbouwsector en kennisinstellingen voor
nodig.

Om de instandhoudingsdoelstellingen scherp te krijgen worden er in zowel
Gelderland als Utrecht  komende maanden systeemanalyses opgesteld.

Woningbouwopgave geprojecteerd door gemeenten op het Binnenveld:
Rhenen: 8.000 woningen, Ede: onbekend deel van de 15.000, Wageningen:
onbekend maar wel een deel in het Binnenveld, Veenendaal: geen opgave voor
het gebied.

Omgevingspartijen laten ook een tegengesteld geluid horen over zon-op-veld of
de ruimte voor wind in het Binnenveld.

Wateropgave

Klimaatverandering vraagt om
het gecontroleerd vasthouden
van water, zodat er voldoende
water is in droge periodes en er
geen overstromingen zijn in de
steeds heftigere regenbuien. Dit
vraagt om verandering van ons
totale systeem wat gericht was
op het zo snel mogelijk afvoeren
van water.

Met de realisatie van de Hooilanden (en het nog aan te leggen deel) en De
Hellen is geconstateerd dat het grondwater en bergingsfuncties op peil is in
het Binnenveld. Echter het is wel gevoelig. Het vraagt om goed beheer en het
blijven onderzoeken van de gevolgen van maatregelen in het gebied.
Naast waterberging ligt er een opgave voor het vasthouden en de
kwaliteitsdoelstellingen van water.
Er is ruimte nodig om invulling te geven aan water en klimaatdoelstellingen in
het Binnenveld. Hierbij zijn koppelkansen voor  andere opgaven/initiatieven.

Tabel 3: Overzicht van opgaven en impact op Binnenveld
3De provincie Gelderland streeft ernaar om met de Gelderse maatregelen, naast de landelijke bronmaatregelen, bij te dragen
aan een emissie reductie van 25% tot 2025 Onduidelijk is of dit bruto of netto reductie is. De Provincie Utrecht committeert
zich aan de wettelijke doelstelling. Onduidelijkheid hier is dat dit gekoppeld is, via de KDW’s (kritische depositiewaarden), aan
de instandhoudingsdoelstellingen van N2000 gebieden. Marktpartijen stellen in het Versnellingsakkoord een reductie voor van
40% in 2030 i.p.v. de 26% uit de stikstofwet. De signalen uit Den Haag, en het uitblijven van de kabinetsformatie, zorgt voor nog
meer onduidelijkheid en pas op plaats.
3P.74 Concept Verstedelijkingsstrategie, Groene Metropool Arnhem Nijmegen Foodvalley 2040
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IV. Essentie en randvoorwaarden
van het gebiedsproces

De essentie van dit gebiedsproces is dat overheden met het gebied de maatregelen bepalen die
zorgen voor een leefbaar, ecologisch en economisch duurzaam Binnenveld.
Het gaat om samen leren, antwoorden vinden op de maatschappelijke vraagstukken die er leven
en samen bepalen wat we verstaan onder vitaliteit.
Een vitale toekomst vraagt dat partijen naast elkaar staan in plaats van tegenover elkaar. Er zal samen
gedefinieerd moeten worden wat we verstaan onder een ‘vitale’ toekomst. We zullen van buiten naar
binnen en nadrukkelijk ook van binnen naar buiten moeten werken. Een zuiver planmatige benadering
voor dit gebiedsproces zou er aan voorbij gaan dat veel van de opgaven met onzekerheid en dynamiek
gepaard gaan. Om tot vitale beleidsvoornemens te komen zullen we soms eerst nieuwe inzichten of
perspectieven moeten ontwikkelen. Om die reden is er aan het gebiedsproces ook een verrijkingsspoor
toegevoegd. Het gebiedsproces en verrijkingsspoor zijn daarom nauw verweven, maar hebben
verschillende spelregels. Experimenten en oplossingen komen in het verrijkingsspoor in co-creatie tot
stand.
Om een waardevol gebiedsproces in te richten in tijdens de verkenning gesproken over de randvoorwaarden
waar het gebiedsproces aan moet voldoen.
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A.

Vertrekpunt is de huidige situatie van het gebied (agrarisch, natuur, recreatie en kennis),
waarbij de kracht van hetgebied, het vakmanschap en de betrokkenheid van de mensen die er
wonen en werken worden gezien.

B.

Het Binnenveld is één gebied, waarbij overheden interbestuurlijk - als één overheid werken.

C.

Zorg voor een gezamenlijke richting, vanuit het maatschappelijk belang, waar willen we
heen met het gebied. Hiervoor zijn duidelijke doelstelling(en) en opgaven vanuit overheden nodig,
zoals emissiedoelen stikstof, instandhoudingsdoelstellingen natuur, gewenste landbouwtransitie,
verstedelijkingsopgave, energieopgave, etc). De doelstellingen en invulling van de opgaven worden in
overleg met het gebied opgesteld en vormgegeven.

D.

Focus op het realiseren van concrete opgaven. Niet verzanden in het maar blijven verbinden
en afwegen.

E.

Houd rekening met de lokale verschillen in het Binnenveld.

F.

Helder mandaat/ borging van de uitkomsten bij overheden en omgevingspartijen.

G.

Iedereen in het gebied de gelegenheid geven betrokken te zijn.

H.

Financiële compensatie voor de deelnemers voor de tijd die zij investeren in het gebiedsproces. Deze
financiële compensatie bestaat uit een vacatievergoeding voor deelname aan de binnenveldtafel en de
experimenten.

I.

Gebiedsaanpak moet de focus hebben op elkaar versterken en verbinden. Zorgvuldigheid in het
gebiedsproces kan invloed hebben op planningen van processen. Voorkom daarbij het onnodig
vertragen van lopende of startende processen.
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V.

Aanpak integraal gebiedsproces
Binnenveld

Aanpak integraal gebiedsproces Binnenveld

1.

Integraal betekent elkaar op de radar hebben, botsingen productief maken,
kansen benutten, afwegen en gezamenlijk keuzes maken. Er moet gedacht
en gewerkt worden vanuit de belevingswaarde van de mensen die wonen,
werken en verblijven in het gebied. Dit is nodig om te komen tot haalbare en
efficiënte uitvoering van de maatregelen. Het is van essentieel belang dat het
gebied vanaf het begin betrokken worden. Niet alleen moet rekening worden
gehouden met de opgaven die door de mensen worden gezien/ beleeft. Zij
zien ook andere opgaven die (eerst) opgelost moeten worden, voordat er
maatregelen uitgevoerd kunnen worden. De vorm van het gebiedsproces
is volgend aan het doel en de gestelde randvoorwaarden. Hieronder is een
voorstel voor de gebiedsaanpak uitgewerkt in vijf delen:

Belangrijk is om te weten waar we met elkaar aan werken. Het product van het gebiedsproces is een
gebiedsontwikkelingsplan. Hier is het volgende uitgewerkt:

1.
2.
3.
4.
5.

Product gebiedsproces
Basis van de gebiedsaanpak
Proces van de gebiedsaanpak
Vorm van de gebiedsaanpak (Organisatie)
Communicatie

Product

•
•
•
•

Gezamenlijk toekomstperspectief (visie)
Concreet gebiedsontwikkelplan  op basis van het gezamenlijk toekomstperspectief met
maatregelen voor de korte- en middellange termijn
Resultaten en valorisatie van de experimenten die zijn uitgevoerd in het verrijkingsspoor
Vervolg na het gebiedsproces (samenwerking/ afstemming en inbedding van het
leerontwikkelingsspoor)

Al die transitie-opgaven die samenkomen in één gebied zorgen voor een enorme complexiteit en
druk op de ruimte. Het is een ingewikkeld en impactvol verhaal. Dat maakt dat het belangrijk is om
ruimte te hebben voor experimenten. Immers: met grote veranderingen komen grote onzekerheden.
En onzekerheden kunnen verlammend werken. Door te experimenteren kunnen we leren hoe we
verstandig met deze ontwikkelingen omgaan. Welke nieuwe mogelijkheden ontstaan er en welke nieuwe
bewegingen zijn nodig?
Om die reden is naast het gebiedsproces een ‘verrijkingsspoor’ opgezet. Het verrijkingsspoor heeft
een stevige basis. In 2020 en 2021 is, werkende vanuit een social designaanpak, met een groot aantal
betrokkenen gesproken. En er is uitvoerig stilgestaan welke elementen in beweging moeten komen
voordat een heel systeem in beweging kan komen. Want uiteindelijk is dat waar het omgaat: een
systeem waar overheden, (agrarisch) ondernemers en natuurpartijen mèt elkaar werken aan een vitale
toekomst van het gebied. En waarbij de samenleving betrokken is. Die stevige basis noemen wij ‘de
leercirkel’. In paragraaf 2 van bijlage 4 leest u er meer over. U leest er tevens wat meer over de social
designaanpak.

Verrijkingsspoor
Onderdeel van de aanpak voor het Binnenveld is een verrijkingsspoor. Daarbinnen worden experimenten
uitgevoerd. De samenhang tussen het gebieds- en verrijkingsspoor vindt u in figuur 1. Experimenten
zijn belangrijk. Immers, met grote veranderingen komen grote onzekerheden. Een zuiver planmatige
benadering, waarin we aan de voorkant bedenken wat we willen en dat dan planmatig gaan uitvoeren,
zal niet in alle gevallen volstaan. Om te voorkomen dat onzekerheden verlammen, zullen we de toekomst
en elkaar eerst wat beter moeten leren kennen, voordat we weloverwogen een stap kunnen zetten.
De experimenten die we opzetten, hebben dan ook tot doel nieuwe mogelijkheden te vinden en nieuwe
beweging te creëren. Daarbij is samenwerking cruciaal. Ook al hebben we verschillende belangen.
Met elkaar bedenken we ter zake doende experimenten, we voeren ze uit en ze evalueren ze. Wat we
leren, voedt het gebiedsproces en draagt bij aan de toekomst van het gebied en de mensen die ermee
verbonden zijn. Het proces wordt begeleid door social designers. Zij brengen methode en technieken,
creativiteit en verbeeldingskracht met zich mee en werken vanuit een waardegedreven, mensgerichte
aanpak.
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Op basis van de vele gesprekken die gevoerd zijn in het gebied, is een methodisch fundament gemaakt
voor de experimenten. We noemen het ‘de leercirkel’. Alle details vindt u in bijlage 4. De leercirkel voelt op
dit moment wellicht wat abstract, maar er zitten een paar belangrijke noties in. Experimenten hebben alleen
zin als ze goed verbonden zijn met strategische afwegingen, de potentie hebben opgeschaald te worden
en als ze het hele systeem in beweging brengen. In de praktijk gaat het daar wel eens mis. Experimenten
richten zich op een deel van het probleemveld, of betrekken slechts een deel van de stakeholders en
zijn een doel op zich. Of ze stranden omdat ze binnen bestaande kaders niet verder te brengen zijn.
Experimenten kunnen dan mooi en goed zijn in zichzelf, maar de impact is beperkt.

Rol vanuit ministerie van LNV
Omdat de experimenten niet alleen de belofte in zich dragen het gebiedsproces van het Binnenveld te
verrijken, maar ook inzichten op kunnen leveren die breder toepasbaar zijn om de relatie tussen natuur
en landbouw te verbeteren, heeft het ministerie van LNV aangegeven een actieve rol te willen spelen
in de experimenten, en de proceskosten voor deze experimenten in beginsel te willen financieren. Meer
daarover leest u in de paragraaf over financiën.

Uit de gesprekken die we in 2020 en in 2021 gevoerd hebben, zijn naast het fundament ook de
experimenteerthema’s voortgekomen,  waarvan wij denken dat ze helpen in het vinden van nieuwe wegen
voor de toekomst. Drie daarvan stellen we voor om ter hand te nemen. We lichten ze hier kort toe. In bijlage
1 staan ze verder uitgewerkt.

Experimenteerthema 1: Van druk op de ruimte, naar ruimte in de drukte
Het eerste thema is: ‘van druk op de ruimte, naar ruimte in de drukte’. De titel zegt het al: door de
aantrekkelijkheid van het gebied heeft het aantrekkingskracht op mensen van buiten. Dat in zichzelf is
natuurlijk prima. Maar tijdens Corona nam het gebruik stevig toe. En met de verstedelijkingsopgave in het
achterhoofd zal het gebruik naar verwachting de komende jaren verder toenemen. Dat biedt kansen, maar
ook risico’s. Denk aan verstoring en verkeersveiligheid. De gastheren in het Binnenveld zijn hoofdzakelijk
landbouw- en natuurbetrokkenen, als culturele dragers van het gebied. We onderzoeken daarom met hen
hoe we gezamenlijk richting kunnen geven aan de drukte in het gebied op een manier dat bezoekers zich
welkom voelen, de kansen die zij bieden worden benut, maar de gastheer wel baas blijft in eigen huis. Bij
goed ‘gastheerschap’ horen ook ‘huisregels’. Hoe kunnen we deze ‘huisregels’ ontwikkelen zodat de vitaliteit
van natuur en ondernemingen niet onder druk staat, maar juist wordt vergroot? Hoe kan, met andere
woorden, door gastheerschap ruimte worden gecreëerd in het steeds drukkere Binnenveld?

Experimenteerthema 2: De verandering helpt het gebied
Het tweede thema heet ‘De verandering helpt het gebied’. Het voert ons terug naar de bedoeling: de
vitaliteit van het gebied vergroten. Dragen (overheids)plannen daar nu aan bij? De grote paradox is dat
wanneer alle plannen en ambities keurig sectoraal, al dan niet vanuit individuele organisaties, worden
ingepast of uitgevoerd, dit door de veelheid en de onderlinge verwevenheid toch de vitaliteit van het gebied
kan verminderen. Daarom willen wij met alle betrokkenen onderzoeken of een andere benadering mogelijk
is. Niet de separate opgaven ‘inpassen’, maar de vraag stellen: hoe kan deze maatschappelijke opgave
de vitaliteit van het gebied vergroten? We stellen voor om dit met één beleidsonderwerp of opgave te
onderzoeken, samen met overheden en mensen uit het gebied.

De ‘vastloper’
De partijen zullen in het gebiedsproces te maken krijgen met vraagstukken waarvoor niet direct een
duidelijk handelingsperspectief ligt, of waarbij een compromis het gebied niet voldoende verder helpt.
Het verrijkingsspoor schiet dan op creatieve wijze te hulp, en komt met een experiment dat gericht is op
het leveren van bewijs, creëren van nieuwe mogelijkheden, of het in gang zetten van beweging. Na een
akkoord in het Bestuurlijk Overleg gaan wij verder aan de slag om met betrokkenen experimenten te
initiëren, uit te voeren en te evalueren. We gaan de experimenten pas echt uitvoeren wanneer er voldoende
animo is vanuit omgevingspartijen. Wij wijzen u er nog graag op dat experimenten alleen zinvol zijn als er
ruimte is om daadwerkelijk te leren. Om die reden verwachten we vanuit de verschillende overheden een
actieve deelname.
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Fase 2: Visie vormen

2.

Basis van de gebiedsaanpak

In de basis bestaat de gebiedsaanpak uit verschillende fases. Wij adviseren
om te starten met fase 1 en 2 met als doel om vorm te geven richting fase
3 en 4. Voor de start van fase 3 en 4 worden later in het proces go/no-go
momenten ingepland.   

Fase 1: Samenwerking concretiseren
We willen dat het gebiedsproces van ons allemaal is en vinden het daarom belangrijk om eerst heldere
afspraken over de samenwerking te maken. De opgestelde randvoorwaarden (pagina 14) vormen hierbij
een uitgangspunt. Dit doen we in combinatie met het concretiseren van de opgaven die het Binnenveld
raken en het opstellen van kaders en een vertrekpunt voor het gebiedsproces. Gezien de complexiteit
door de hoeveelheid opgaven is er meer overzicht nodig over wat er speelt in het Binnenveld.  ‘De winkel
blijft open’. Lopende ontwikkelingen gaan in deze fase gewoon door.  Zaken aangaande het Binnenveld
worden wel afgestemd aan de Binnenveldtafel. Zo blijven we gezamenlijk op de hoogte van wat er
speelt. Ook wordt er door de Binnenveldtafel pro-actief input geleverd om de maatschappelijke opgave
te concretiseren.

Vervolgens schrijven we gezamenlijk een gebiedsvisie voor het Binnenveld. Het vraagt daarbij om
inspanning van overheden en gebiedspartners om de gezamenlijke visie te borgen in het beleid.
Tegelijkertijd worden in fase 1 experimenten geïnitieerd en vervolgens uitgevoerd. De inzichten en
ervaringen dragen bij aan nieuwe mogelijkheden om de vitaliteit van het gebied te vergroten en op een
nieuwe manier samen te werken. Wat er in de experimenten gebeurt voedt het gebiedsproces.

Fase 3: Afspraken maken
Slagkracht is nodig om in deze complexiteit te komen tot gezamenlijke keuzes. Fase 3 vraagt vooral
van overheden een inspanning om ervoor te zorgen dat output van het gebiedsproces in de vorm van
richtinggevende visie en afspraken geborgd kunnen worden. Hierbij moet ons democratisch stelsel
worden gerespecteerd. Dat betekent dat colleges en volksvertegenwoordigers gedurende het proces
goed meegenomen moeten worden.
Het vraagt daarnaast ook om een zeer nauwe afstemming met en mogelijk zelfs aanpassingen
van de lopende (participatie) processen in het Binnenveld. De uitvoerig gaat niet over naar het
gebiedsproces, maar wel de regie. Het gebiedsproces heeft dus invloed op de timing, vorm en input van
beleidsvormende processen wanneer deze het Binnenveld aangaan. Dit vraagt om afstemming.

Fase 4: Uitvoeren
Doel is om in fase 4 te komen tot concrete maatregelen en verantwoordelijkheden te beleggen voor het
uitvoeren hiervan. De organisatie en lopende processen van partijen zijn zodanig ingericht dat zij kunnen
zorgdragen voor de uitvoering.

3Het bevoegd gezag van overheden kan niet worden overgenomen in een gebiedsproces. Uiteindelijk zijn het de gemeenteraden, GS/PS en AB/DB van de Waterschappen die besluiten. Borgen van afspraken vraagt dus voor een zeer zorgvuldig bestuurlijk proces.
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3.

Proces van de gebiedsaanpak

In de basis kan er voor de gebiedsaanpak gekozen worden in een lichte samenwerkingsvorm
(kennisdelen) tot een zwaardere vorm waarin processen en projecten worden uitgevoerd.  

Stappen

Periode

1

Starten met de experimenten (‘samen aan de slag’).
•
Van druk op de ruimte naar ruimte in de drukte
•
De verandering helpt het gebied
•
De ‘vastloper’ (optioneel)

Nov ‘21

2

Informeren/ betrekken van alle mensen in het Binnenveld over het gebiedsproces en het verder aanscherpen
van het beeld van wat er verwacht wordt (eisen/voorwaarden) vanuit het gebied.
(Communicatie vanuit projectteam via bestaande kanalen bij omgevingspartijen en overheden).

Nov ‘21

3

Vormen Binnenveldtafel
a.
Opstellen samenwerkingsafspraken (proces, aanpak, inbreng, etc.).
b.
Bespreken impact (landelijke)ontwikkelingen en uitkomst diverse analyses ten behoeve van stikstof
                en landbouw. (Uitkomsten systeemanalyse verwacht in tweede helft van 2022).
c.
Reflecteren op lopende processen omgevingsvisies en verstedelijkingsstrategie.
d.
Effectueren van maatregelen die op korte termijn opgepakt kunnen worden (oa in samenspraak met
                Landbouwnetwerk FV).
e.
Gezamenlijk vertrekpunt gebiedsproces overeenkomen.
f.
Overheden werken aan het scherp krijgen van de basisinformatie om de opgaven scherp te krijgen
                (oa stikstof ).

Jan ‘22

Nov ‘22

OPTIE: Verkenning impact van de opgaven en maatregelen ten aanzien stikstof op basis Bron Depositie
Matrix (BDM)  (Rekening houdend met kabinetsformatie en daarmee duidelijkheid over  stikstof / landbouw
dossier. Input beschikbaar vanuit GMS, GGA, Verstedelijkingsstrategie, Rijk)
4

Kick-off bijeenkomst en bekrachtigingen samenwerkingsafspraken door bestuurders
(rekening houden met gemeenteraadsverkiezingen. Verstedelijkingsakkoord is gesloten)

Jun ‘22

5

Opstellen toekomstvisie Binnenveld  aan de Binnenveldtafel
a.
Opgaven kwalitatief en kwantitatief in beeld.
b.
Gezamenlijk richting bepalen voor de toekomst van het Binnenveld.

6

Vertalen van geleerde lessen naar toepassing in de praktijk, onder andere vanuit het verrijkinsspoor en
Landbouwnetwerk Foodvalley.
Aan de slag no-regret maatregelen.

Doorlopend

7

Opstellen gebiedsontwikkelingsplan met de gezamenlijke toekomstvisie als basis:
a.
Keuzes maken; wat gaan we wel doen en wat (nog) niet.
b.
Maatregelen korte- en middellange termijn bepalen en uitwerken
i.
Borging in beleid
ii.
Financiering
c.
Samenwerking gericht op uitvoering vormgeven
d.
Vormgeven toekomstige dialoog/samenwerking voor behoud en versterking van het Binnenveld  na
                dit gebiedsproces
               (Koppeling aan de uitwerking van de Omgevingsvisies gemeenten)

Jan ‘23

Mrt ‘23

8

Vaststellen gebiedsontwikkelingsplan bij bevoegd gezag en omgevingspartijen

Mrt ‘23

Jul ‘23

Dec ‘22

Tabel 5: Proces van de gebiedsaanpak
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4.

Vorm van de gebiedsaanpak

Centraal in deze gebiedsaanpak staat samenwerking. Partijen komen
samen aan de Binnenveldtafel (de gebiedstafel). Hier moeten zowel ‘het
gebied’ als overheden goed vertegenwoordigd zijn. De samenstelling moet
in de volgende fase worden besproken en vastgesteld. Hiervoor is het
nodig om eerst alle mensen in het gebied te betrekken en uit te nodigen
om deel te nemen. Met kleine comité die ‘het gebied’ en overheden goed
vertegenwoordigen wordt de Binnenveldtafel ingericht. Op basis van de
huidige inzichten is een voorzet gegeven hoe de tafelindeling eruit zou
kunnen komen te zien. Vertegenwoordigers van omgevingspartijen die
deelnemen aan de Binnenveldtafel committeren zich en ontvangen hiervoor
een vergoeding. Het proces biedt wellicht mogelijkheden voor (Europese)
subsidies, dit wordt in de eerste fase van het gebiedsproces verkent.

Figuur 9: Onderdelen organisatie gebiedsproces Binnenveld

Het is een adaptieve aanpak. Er wordt gereageerd op veranderingen. Er is ook voldoende ruimte voor
partijen om zelf initiatief te nemen om zaken op te zetten, uit te werken of concreet te maken. Mogelijk
ondersteund door het gebiedsproces, zolang het bijdraagt aan de duurzame ontwikkeling van het gebied
en het besproken wordt aan de Binnenveldtafel.

Hoe zwaar telt elke stem?

Bestuurlijk borging

Elke stem telt, maar telt deze even zwaar? Basis uitgangspunt is dat we iedere stem horen en afwegen
aan de Binnenveldtafel. Om vervolgens gezamenlijk als overheden en omgevingspartijen te komen
tot keuzes en maatregelen. Het is denkbaar dat niet iedereen altijd in wil/kan stemmen met bepaalde
keuzes. Echter de slechtste keuze is geen keuze. Hier moeten aan de voorkant van het proces afspraken
over worden gemaakt. Het is dan ook een belangrijk onderdeel van de samenwerkingsafspraken.
De basis om het gewicht van elke stem te bepalen ligt onder andere in het vertrekpunt van het
gebiedsproces en het toekomstperspectief wat partijen gezamenlijk schetsten. Daarnaast spelen ook
de wettelijke taken, verplichtingen en verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de maatschappelijke
opgaven van partijen een rol. Met de randvoorwaarde (F) van het gebiedsproces dat omgevingspartijen
en overheden werken vanuit een algemeen belang aan de vitale toekomst voor het gebied is er het
vertrouwen (en de ervaring uit andere processen) dat hier gezamenlijk een vorm voor wordt gevonden.

In deze samenwerking, waar afspraken moeten worden geborgd, is het belangrijk om de bestuurlijke
borging goed vorm te geven. Voor omgevingspartijen is dat heel verschillend. Van het terugleggen
bij de achterban tot het doorvoeren van de afspraken in jaarplannen. Overheden moeten vanuit
de democratische legitimiteit, voorstellen van de Binnenveldtafel via de colleges van Provincie en
Gemeenten, en het dagelijks bestuur van het Waterschap, door Raden en het algemeen bestuur laten
vaststellen. Het informeren en betrekken van de Raden, Algemeen Bestuur van het Waterschap en
het Provinciale Bestuur wordt in de volgende fase nader uitgewerkt, passend bij de inrichting van het
gebiedsproces. Wat er naar Raden moet is afhankelijk van de voorstellen en het uitvoeringsmandaat
van de colleges en het DB. Bestuurders van verschillende overheden willen op verschillende
manieren worden betrokken, dit vraagt om maatwerk. Overheden kunnen dit op eigen manier invullen,
uitgangspunt is dat alle bestuurders op een gelijk kennisniveau worden gebracht gedurende het
gebiedsproces.

Binnenveldtafel versterkt met de gebiedscarrousel en het Verrijkingsspoor

Voorstel is om voor het Binnenveld het huidige bestuurlijk overleg van overheden (inclusief LNV) te
handhaven. In dit overleg zitten de juiste portefeuillehouders. Het is niet aan te raden om het Binnenveld
onderdeel te laten zijn van het één van de andere programma’s, zoals de verstedelijkingsstrategie.
De reden is dat de andere bestuurlijke gremia onvoldoende integraal kijken naar alle opgaven die in
het Binnenveld spelen. Zo wordt bijvoorbeeld in de verstedelijkingsstrategie geen verdere uitvoering
gegeven aan de landbouwtransitie of stikstofopgave. Dit is ondergebracht bij andere programma’s.
Uiteraard wordt wel de verbinding gelegd en zaken geagendeerd bij de andere programma’s, zoals de
verstedelijkingsstrategie, Kadernota Agrifood, omgevingvisies enen de gebiedstafels stikstof. Concreet
voorstel is om bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de verbinding tussen het Binnenveld en de
Verstedelijkingstrategie te leggen bij de huidige voorzitter van het BO Binnenveld.

De Binnenveldtafel wordt versterkt met de gebiedscarrousel en het verrijkingsspoor.
De gebiedscarrousel heeft tot doel om iedereen in het gebied de mogelijkheid te geven om betrokken
te raken. Hier worden bijeenkomsten georganiseerd en 1-op-1 gesprekken gevoerd. Mensen aan tafel
kunnen andere mensen betrekken door ons met elkaar te verbinden, waarmee er een nieuw gesprek en
mogelijk nieuwe perspectieven ontstaan. In het verrijkingsspoor worden experimenten uitgevoerd. Het
leren en zoeken naar oplossingen is hiermee geborgd in het gebiedsproces.
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Uitvoering

5. Communicatie

Het projectteam is verantwoordelijk voor de uitvoering van het gebiedsproces. Zij faciliteren de
Binnenveldtafel optimaal, zodat daar de inhoud kan worden besproken en uitkomsten worden
gebundeld. In de ambtelijke werkgroep zijn alle overheden vertegenwoordigd. Hier wordt input vanuit
overheden afgestemd, zodat er heldere informatie geleverd kan worden aan de Binnenveldtafel (één
overheid). Het projectteam zal ondersteund worden door specialisten daar waar nodig.

Het is belangrijk om alle partijen en inwoners de mogelijkheid te geven om mee te denken over en goed
op de hoogte te houden van het gebiedsproces. Voorstel is om gedurende het proces verschillende
kanalen te gebruiken om te communiceren richting belanghebbenden. Uitgangspunt is om zoveel
mogelijk gebruik te maken van bestaande (digitale) communicatiekanalen van overheden en
gebiedspartijen. Daarnaast willen we gebruik maken van: flyers, lokale kranten en een
landingspagina over het gebiedsproces het Binneveld namens het projectteam.

De gebiedsmanager is de opdrachtnemer van het overall gebiedsproces. De projectleider van de
experimenten (verrijkingsspoor) is eindverantwoordelijk voor de resultaten van de verrijkingstafel.
Samen met de gebiedsmanager wordt de samenhang van de Binnenveldtafel en Verrijkingstafel
bewaakt. De gebiedsmanager legt, samen met het projectteam, verantwoording af aan het ambtelijk
opdrachtgeversberaad. Zij dragen zorg voor de (formele) bestuurlijke borging binnen hun eigen
organisatie.  Afweging is om, net als in het voortraject, een projectgroep van overheden en/of
omgevingspartijen in te richten. Zij bereiden de gezamenlijke de input en agenda van de Binnenveldtafel
voor.

Het doel van de landingspagina is dat overheden én belanghebbenden kunnen zien waarom het
gebiedsproces loopt, wanneer er bijeenkomsten plaatsvinden, wie er meedoen en waar men terecht kan
voor vragen. Deze landingspagina is binnenkort te bezoeken middels de volgende link:
www.gebiedsaanpakhetbinnenveld.nl
Er is gekozen om eerst een neutrale stijl aan te houden voor de landingspagina. Belangrijk is dat de
verschillende overheden en partijen zich kunnen vinden in de huisstijl.

Onderstaande governance structuur wordt in fase 1 van het gebiedsproces verder vormgegeven, hierbij
wordt betrekken van de (bestuurlijke)rol van omgevingspartijen nader onderzocht.

Afbeelding 11: Previes landingspagina Binnenveld

Figuur 10: Governance overheden gebiedsproces Binnenveld

De ANV is op dit moment bezig met het creëren van een beeldmerk van het Binnenveld. Het doel
hiervan is dat alle partijen uit het Binnenveld dit beeldmerk kunnen uitdragen en er meer verbondenheid
ontstaat binnen het gebied. Onderzocht wordt of dit beeldmerk gebruikt kan worden voor de
communicatie van het gebiedsproces het Binnenveld.

Afbeelding 12: Beeldmerk ANV

Voorstel is om in het eerste kwartaal van 2022 een communicatie plan uit te werken (inclusief middelen
en budgettering).
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BIJLAGE

Bijlage 1: Binnenveld in Beeld - lopende
processen
Dit overzicht geeft de relatie tussen opgaven
weer en de programma’s en projecten die hieruit
voort komen. Als er aan één van de opgaven,
projecten wordt gedraaid heeft dit mogelijk invleod
op andere ogaven. De opgaven met een grote
ruimtelijke impact zijn specifiek aangegeven,
evenals de projecten met een grote sociale- of
belevingswaarde. In de buitenste ring staan de
beleid- en politieke stukken waar de opgaven in
geborgd zijn. Zowel bij de overheden als bij andere
belanghebbenden. In de tabel staat per project
een korte omschrijving, de status, planning en de
projecteigenaar aangegeven
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Bijlage 2: Omgevingspartijen Binnenveld
In het begin van de van het gebiedssproces is samen met overheden een lijst opgesteld met relevante
gebiedspartijen om tijdens de verkenning mee in gesprek te gaan. Op basis van deze lijst is gestart
met gesprekken in de gebiedscarrousel. Tijdens de gesprekken in de gebiedscarrousel is de lijst verder
aangevuld door de omgevingspartijen. Resulterend in de volgende lijst gesprekspartners (op alfabetische
volgorde) :
ANV
BES (Energie coöperatie Binnenveld)
De nieuwe Nu
LTO Gelderse Vallei
LTO Utrecht
Mooi Binnenveld
SME
Stichting Weidevogelbescherming (WBW en WBO)
WUR

Bijlage 3: Datasheet
1. Verdeling huis- en veldkavels
De statistieken over huis- en veldkavels zijn gebaseerd op de Gecombineerde Opgave 2020 in
combinatie met de Basisregistratie Kadaster medio 2020.
Voor de categorieën ‘melkvee’ en ‘overig’ zijn alleen landbouwbedrijven van 5 hectare of groter
meegenomen in de kengetallen. Alle kleinere bedrijven zijn onder de categorie ‘kleine bedrijven’
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36
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1: Type bedrijven, bedrijfsgrote
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2
Figuur 1. Uitsplitsing bedrijfstypes 'Overige bedrijven'
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Figuur 4. Percentage bedrijven per leeftijdsklasse
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3. Inwoners wijken Binnenveld

37

Bijlage 4: Uitwerking experimenten thema’s (Separaat document)
4. Grond eigendom kaart Natura 2000 gebieden
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Dit document is bijgevoegd als een separate bijlage.
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