
  ALGEMEEN  

• Hoe staat jullie opgave nu in relatie tot de Omgevingsvisie en plannen die elke gemeente moet maken/heeft gemaakt?
• Ligt het bestemmingsplan al vast? Of gaat het juist om de definitieve vaststelling?
Aanleiding voor de gebiedsaanpak was onder andere dat de verschillende omgevingsvisies van de gemeenten niet op elkaar zijn afgestemd. 
Omgevingsvisies die zijn vastgesteld vormen kaders voor de gebiedsaanpak. Ook wordt er rekening gehouden met bestemmingsplannen. 
Nieuwe bestemmingsplannen worden getoetst aan de gezamenlijke gebiedsvisie van de gebiedsaanpak. Kortom, zaken die al vast liggen 
worden als kader meegenomen en over nieuwe plannen gaan we de gesprekken aan met overheden en betrokken organisaties. 

• Waarom gaat het alleen om de mensen die grondeigenaar zijn in het gebied en niet de omwonenden?
Wij zien beide, inwoners en omwonenden van het Binnenveld, als een belangrijke doelgroep voor de gebiedsaanpak. Daarom nodigen we 
zowel inwoners als omwonenden van harte uit om mee te praten.  

•  We willen het gebied behouden. Dan moet je er wel aan bijdragen dat het gebied niet onder water komt te staan.  
Wordt dit meegenomen?

Het klopt dat water een belangrijke opgave is in het gebied. Naast de ecologische waarde kent het ook een historisch en cultureel element in 
het gebied. Naast de vier gemeenten en de twee provincies is het waterschap ook betrokken bij de gebiedsaanpak. 

• Wie zijn de omgevingspartijen uit het gebiedsrapport?
In het begin van de van de gebiedsaanpak is samen met overheden een lijst opgesteld met relevante gebiedspartijen om tijdens de 
verkenning mee in gesprek te gaan. 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. Vanaf nu betrekken we het gebied breder en nodigen we alle partijen die dat willen uit om mee te denken op gezette momenten. 

• Werken jullie ook samen met Foodvalley?
Ja, rondom de relevante onderwerpen is nauwe afstemming met regio Foodvalley. Denk daarbij aan: landbouwperspectief, verstedelijking en 
de Regiodeal Natuurinclusieve landbouw.

• Er wordt steeds gesproken over ‘opgaven’, maar wie bepaalt dat, wat zijn de opgaven en waar komen ze vandaan?
Een deel van de opgaven wordt bepaald door hogere overheden, zoals het Rijk of Europa. Voor deze opgaven moeten onder andere ook 
lokale plannen en oplossingen komen zoals in het Binnenveld. Daarnaast zijn er ook opgaven vanuit lokale regionale en lokale overheden of 
vanuit het gebied (denk aan verkeersveiligheid). Op dit moment werken we met de themagroepen (bestaande uit overheden en mensen het 
gebied) aan het concretiseren van de opgaven. 

• Welk deel van het Binnenveld hoort bij Veenendaal?
Op onze website: https://gebiedsaanpakhetbinnenveld.nl/ staat een kaart van het Binnenveld.

• Hoeveel ambtenaren en beleidsmedewerkers houden zich eigenlijk bezig met het Binnenveld?
Het is lastig om hier een specifiek nummer te noemen. Alle betrokken overheden zijn in ieder geval met één persoon vertegenwoordigd met 
daaromheen een schil van inhoudelijke betrokkenen die meedenken en werken op specifieke onderwerpen. 
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• Waarom komen veel van deze opgaven op het Binnenveld af en niet op de kernen zelf?
De opgaven komen op de kernen én op het Binnenveld af. Bij woningbouw wordt er bijvoorbeeld eerst gekeken naar wat mogelijk is in de 
bebouwde gebieden. Aan de andere kant zijn er opgaven die relevanter zijn voor het platteland (denk aan biodiversiteit en de 
landbouwtransitie). 

• Komt er een grondopkoopregeling?
Op dit moment worden nog geen maatregelen uitgewerkt binnen de gebiedsaanpak. Eerst worden opgaven concreet gemaakt en daarop 
volgt het schrijven van de gebiedsvisie. Aan de hand van de visie en middelen en kaders vanuit het rijk worden maatregelen en instrumenten 
uitgewerkt. Een grondopkoopregeling is een mogelijk instrument om de opgaven te realiseren. 

• In hoeverre stuurt het Bestuurlijk Overleg dit proces? 
Op dit moment wordt een samenwerkingsstructuur voor de gebiedsaanpak uitgewerkt. De inhoud daarvan wordt gezamenlijk door 
overheden en het gebied bepaald, niet door het bestuurlijk overleg. Het bestuurlijk overleg heeft wel besluitvorming op hoe het proces wordt 
vormgegeven. 

• De waarde van de “open ruimte” van het Binnenveld kan niet worden onderschat. Laten we voorkomen dat de kip met de 
gouden eieren wordt geslacht...! 

De waarden van het gebied worden goed onderzocht en vormen het vertrekpunt van de visie. Duidelijk is dat open ruimte een belangrijke 
waarde voor het gebied is. 

• Wie is de opdrachtgever van het geheel?
Dat zijn de gezamenlijke overheden uit het gebied (Provincies: Gelderland en Utrecht, Gemeenten: Ede, Rhenen, Veenendaal en Wageningen 
en Waterschap Vallei en Veluwe).  

• Wanneer worden er knopen doorgehakt over plannen en wie gaat dat uiteindelijk doen?
In deze fase van de gebiedsaanpak worden nog geen plannen gemaakt, maar worden de opgaven in beeld gebracht en verder 
geconcretiseerd. De plannen uit de eerste fase voor de gebiedsaanpak worden in een volgende fase gezamenlijk door het gebied en 
overheden (verder) uitgewerkt en bepaald. Deze plannen worden ter vaststelling voorgelegd aan Raden en Staten. Op dit moment wordt ook 
de organisatiestructuur vormgegeven die de borging van het proces binnen lokaal en provinciaal beleid gaat realiseren in de toekomst.

• De twee provincies zijn het toch niet altijd met elkaar eens?
Uit de verkenning blijkt dat de visies en plannen van 
provincies, maar ook andere overheden, van elkaar verschillen. 
Dit is juist aanleiding geweest om met elkaar in gesprek te 
gaan en een gebiedsaanpak te starten. Provincies, gemeenten 
en het waterschap hebben er met de gebiedsaanpak voor 
gekozen om ook met elkaar samen te werken op punten waar 
ze het niet eens zijn, ten behoeve van het gebied.  Alle 
betrokken overheden zien de urgentie op deze samenwerking. 

• Gaan de verschillende overheden ermee akkoord als 
hier binnen deze gebiedsaanpak bepaalde zaken 
“besloten” worden?

Plannen worden uiteindelijk voorgelegd aan Raden en Staten. 
De grote toegevoegde waarde van de gebiedsaanpak is dat we 
komen tot een gezamenlijk verhaal. De verschillende 
overheden zijn goed betrokken tijdens het proces richting 
besluitvorming. 

• Hoe ga je veranderingen terugkoppelen met de 
participanten van de omgevingsvisies? 

In de basis zijn omgevingsvisies kader stellend. Als er 
aanpassingen zijn op reeds vastgestelde omgevingsvisies dan 
communiceren we vanuit de gebiedsaanpak samen met de 
overheden richting de participanten/betrokken partijen.  
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• Hoe kom je tot een eerlijke verdeling van lusten en lasten.
Door inzet van verschillende instrumenten kunnen lusten en lasten eerlijker worden verdeeld. Denk hierbij aan instrumenten als: 
gebiedsfondsen, energiecoöperaties, (agrarische) gebiedsondernemingen. Het is in deze fase nog niet duidelijk welke instrumenten in het 
Binnenveld landen, wel wordt de eerlijke verdeling van lusten en lasten meegenomen. 

• Wat kunnen we leren van andere vergelijkbare gebieden in Nederland?
Er valt enorm veel te leren van vergelijkbare gebiedsaanpakken. We zijn dan ook aangesloten bij het afstemmingsoverleg van het 
‘interbestuurlijk platform Vitaal Platteland’. We zien dat er steeds meer gebiedsgericht wordt gewerkt. Kanttekening daarbij is dat elk gebied 
uniek is. 

• Hoe kijken we over 5 jaar op al deze gebiedsaanpakken voor Binnenveld, op terug?
Na vijf jaar blikken we terug op een gezamenlijk ontdekkingstocht. Deze ontdekkingstocht heeft geleid tot een langetermijnvisie en structuur 
waarin opgaven integraal en grensoverschrijdend een plek krijgen. De visie biedt een gezamenlijke richting én maatregelen om in het gebied 
richting deze gezamenlijke visie te bewegen. 

• Gezien alle thema’s hoeveel open gebied blijft er dan over 10 jaar over?
Gezamenlijk moeten we gaan bepalen waar we heen willen met het Binnenveld. Het is belangrijk dat we met schaarse ruimte slim en effectief 
omgaan; Hoe meer we de opgaven gezamenlijk oppakken en aan elkaar koppelen, hoe meer ruimte er over blijft. Als we er gezamenlijk voor 
kiezen dat dit een open gebied moet blijven dan heeft dat consequenties voor andere ruimtelijke opgaven.

  ENERGIE  

• Wat is jullie mandaat ten opzichte van Regionale Energie Strategie (RES)/gemeenten/provincies?
• Er zijn echt wel goede alternatieven voor windmolens: Aardwarmte? Kernenergie?  Waterstof? Geothermie?
De RES is een lopend project, door aanhaking van gemeentemedewerkers vindt afstemming tussen de gebiedsaanpak en de RES plaats. 
Vanuit de RES Regio Foodvalley vertalen de gemeenten de energieopgave in lokale visies en beleid. De themagroep energie onderzoekt de 
concrete energieopgave en gevolgen daarvan voor het Binnenveld. Deze themagroep bestaat uit zowel inwoners als overheden. Binnen de 
themagroep is aandacht voor technische ontwikkelingen en kansen rondom de opwek van duurzame energie. 

• Hoe moeten we de plannen van de gemeente Ede zien rondom het plaatsen van de windmolens? Mij lijkt dat er in het mooie 
gebied geen ruimte is voor windmolens, gezien de vele vogels die het gebied bezetten.

Alle opgaven die in de verkenning in kaart zijn gebracht landen niet per se in het Binnenveld, wat betreft energie gaat het om zoekgebieden 
(zoeken naar mogelijke plaatsen voor inpassing duurzame energie) . Uit de verkenning kwam naar voren dat er in het gebied veel zorgen zijn 
over de ruimtelijke inpassing van duurzame energie, maar ook over de sociale en ecologische gevolgen daarvan. De themagroep energie 
concretiseert de energieopgave voor het Binnenveld en neemt daarin ook gevolgen voor maatschappij, natuur en landschap mee. 

• De windmolens naar de A30 is een toplocatie en heeft een mooie uitstraling.
• A30: eventuele zonnepanelen op de geluidsschermen?
Concrete plannen en locaties voor opwek van duurzame energie worden later vormgegeven, vastgesteld beleid is hierbij kaderstellend. In de 
RES van Regio Foodvalley is de voorkeur uitgesproken om ‘energieclusters’ bij voorkeur aan te leggen langs snelwegen, infrastructuur of in de 
buurt van bedrijventerreinen. 

• Waarom gaat alle belangstelling uit naar die hele grote windmolens?
In de discussie gaat het vaak over grote windmolens vanwege de grote landschappelijke impact. Vanuit de RES van Regio Foodvalley wordt er 
eerst gekeken naar wat er mogelijk is qua zonnepanelen op daken. Daarna wordt gekeken naar windmolens (in verschillende maten) en 
zonnepanelen op land. 

• Het elektriciteitsnet zit vol, waarom dan meer zonnepanelen leggen?
Het klopt dat er schaarste is op het elektriciteitsnet. Wel vinden er verschillende ontwikkelingen en pilots plaats (denk daarbij aan het opslaan 
van energie) en is uitbreiden van het netcapaciteit mogelijk. Om de doelen vanuit de RESSEN (en daarmee het landelijke klimaatakkoord) te 
behalen is het dus nodig om de plannen voor opwek van duurzame energie door te zetten. 

• Komen er meer hoogspanningsmasten bij?
Het plaatsen van hoogspanningsmasten is niet opgemerkt vanuit de gebiedsaanpak.
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  WONEN EN KENNIS  

• Zijn er geen plannen voor woningbouw in Veenendaal?
Uit de woningopgave vanuit Regio Foodvalley zal ook een deel in Veenendaal landen. Dit betekent dat er ook woningbouwplannen zijn in 
Veenendaal.

• Het rapport roept vragen op over de woningbouwbehoefte van de vier kernen.
De Regionale verstedelijkingsstrategie werkt op dit moment aan het concretiseren de woningbouwopgave in de regio. Binnen de themagroep 
wonen en kennis wordt gekeken naar de betekenis van deze opgave voor het Binnenveld.

• Ik vind dat er in de groene grens te weinig oog voor rust en natuur is. 
Voor het opstellen van de visie kijken we naar de waarden van het gebied. Rust en natuur zijn belangrijke waarden voor het gebied en zijn 
onderdeel van het vertrekpunt van de visie. Daarnaast worden opgaven voor natuur, naast andere opgaven, meegenomen in de gebiedsaanpak.
  
• Waarom zijn tiny houses een bedreiging voor het Binnenveld. Ik zie dat niet zo. Natuurlijk is de inpassing belangrijk. Daar zijn 
goede concepten voor!!

Vanuit de gebiedsaanpak is de wens voor tiny houses gesignaleerd. Deze wens wordt besproken binnen de gebiedsaanpak. 

• Waar is de afspraak dat er niet gebouwd zou worden in het Binnenveld gebleven?
Vanuit de gebiedsaanpak zijn we niet bekend met de afspraak dat er geen woningen in het Binnenveld worden gebouwd. Vanuit het Rijk is er 
een woningopgave, deze is binnen de regio Foodvalley-zuid vertaald in een opgave van circa 25.000 woningen voor 2040. Hier is veel ruimte 
voor nodig. Voor de bouw van woningen wordt eerst binnen de bebouwde kom gekeken, daarna naar het landelijk gebied.  

• Worden de vraagstukken, mede door de “toezegging” van de Gemeente Ede om een forse bijdrage te leveren aan bouw van 
woningen, niet vergroot? Willen de inwoners van Ede die ongebreidelde groei wel?

• De gemeente Ede heeft uitgesproken geen woningen aan de westkant van de Dreeslaan te bouwen. Schrappen we dan een deel 
van die plannen, of ‘rommelen’ we die er op een andere plek in?

De themagroep kennis en wonen concretiseert op dit moment de woningopgave voor het Binnenveld. Hoeveel woningen het zijn en hoeveel 
ruimte er nodig is, is op dit moment nog niet bekend. Ook voor de woningopgave geldt dat vastgesteld beleid kaderstellend is.  

• De helft van de woningbouwprogrammering in Noord Holland en Zuid Holland blijkt veel te zacht. Hoe staat dat hier?
De Themagroep wonen en kennis houdt zich bezig met het concretiseren en afstemmen van de woningopgave voor het Binnenveld. 

• En als de druk vanuit Den Haag groot wordt en Den haag gaat bepalen hoe... wat dan?
Het opstellen van een gezamenlijke gebiedsvisie (met inwoners en overheden) helpt juist om zélf de regie te houden op de opgaven die in het 
Binnenveld landen. 
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  MOBILITEIT  

• Kan er aandacht besteed worden aan het toenemende sluipverkeer in het Binnenveld? Zeker op de Maanderdijk waar in 
toenemende mate bewoners van Veenendaal via deze weg naar de snelweg proberen te komen.

• We zien steeds meer wandelaars lopen op de Meentdijk en Zuiderkade. Op zich begrijpelijk, alleen zijn die wegen in het verleden 
niet aangelegd voor veel wandel verkeer. Daarom het verzoek hier aandacht aan te besteden met aanleg wandel en/of fietspad.

Uit de verkenning bleek inderdaad dat het toenemende sluipverkeer en veelzijdig gebruik van de smalle wegen een negatieve impact heeft op 
de verkeersveiligheid in het Binnenveld. De themagroep mobiliteit brengt de exacte knelpunten én gevolgen hiervan in beeld. De Maanderdijk 
wordt hier ook in meegenomen. Nadat knelpunten in kaart zijn gebracht onderzoekt de themagroep mogelijke gevolgen/
oplossingsrichtingen. Concrete maatregelen worden in een volgende fase opgesteld. 

• Enkele jaren geleden is er sprake geweest van een fietspad en een ruiterpad langs de Maanderdijk. Daarna niks meer van 
gehoord. Waarom is dit niet gelukt?

Vanuit de gebiedsaanpak zijn we niet bekend met deze plannen. Wel wordt het verkeersknelpunt bij de Maanderdijk meegenomen binnen de 
themagroep mobiliteit. 

• A30 door het Binnenveld? Zie aanleg Blankenburg snelweg door groene polders nabij Maasland.
• Wordt de A30 nog doorgetrokken?
Voor zover wij weten zijn er nog geen concrete plannen voor het doortrekken van de A30. Deze opgave wordt op dit moment niet uitgewerkt 
in de gebiedsaanpak. 

  NATUUR  

• In het Binnenveld gaat het geheel conflicteren met natuurdoelstellingen. Hoe kijken jullie hier tegenaan?
Natuurdoelstellingen worden meegenomen in de gebiedsaanpak. Het klopt inderdaad dat er ook doelstellingen vanuit andere thema’s zijn. 
Dit kan conflicten opleveren. Je kunt daarom niet zomaar één doelstelling realiseren, zonder deze af te wegen tegen andere doelstellingen. 
Daarnaast proberen we in de gebiedsaanpak doelstellingen aan elkaar te koppelen. 

• Zit er niemand met een natuur-achtergrond in het Verbindingsteam?
Natuur is vertegenwoordigd in het verbindingsteam. 

• Wie bepaalt de natuurwaarden? 
Natuurwaarden worden bepaald door de (historische) waarden die natuur voor het gebied heeft en landelijke/Europese opgaven en 
bescherming zoals Natura2000. Er is binnen de gebiedsaanpak aandacht voor de verschillende waarden van natuur voor verschillende 
doelgroepen (denk hierbij aan: biodiversiteit, agrariërs en recreanten). 

• Natuurherstel: wat moet er hersteld worden? - wat voor schade aan de natuur?
Grote opgave voor natuurherstel is het tegengaan van de achteruitgang van de biodiversiteit. Onder andere belasting op natuur vanuit stikstof 
en minder ruimte voor natuur hebben een negatieve impact op de biodiversiteit.  

• Jullie hebben het steeds over de natuur(waarden) maar geheel niet over de afgenomen kwaliteit ervan! 
Onder natuurwaarden verstaan we landelijke/Europese natuurdoelstellingen voor het gebied. Denk daarbij aan waterkwaliteit en 
instandhoudingsdoelstellingen. Dit is de minimale kwaliteit die de natuur moet hebben. In de gebiedsaanpak kijken we breder dan deze 
waarden. We kijken ook breder naar de natuurwaarden. Dit doen we bijvoorbeeld door te kijken naar de historische waarde van natuur, maar 
ook naar de ecologische verbindingen. 

• De nieuwe natuur geeft minder ruimte voor weidevogels en meer voor ganzen. Is dat een goede ontwikkeling?
We streven naar een goede balans voor de natuur. Op dit moment worden er vanuit de gebiedsaanpak nog geen maatregelen getroffen, ook 
niet op natuur. We willen alle partijen uitnodigen om in de volgende fase mee te praten over de maatregelen. 
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  STIKSTOF  

• Wat is de opgave m.b.t. stikstof?
De exacte stikstofopgave voor het Binnenveld weten we nog niet. Hiervoor is nog niet alle informatie beschikbaar. Verwachting is dat dit de 
komende maanden duidelijker wordt. Wel weten we dat de emissies vanuit het Binnenveld en de depositie op (omliggende) natuur zoals de 
Veluwe te hoog is. Duidelijk is dus wel dat er een opgave is. 

• Is de stikstofregelgeving nu het probleem, of de schade aan de natuur?
Primair is de schade aan de natuur het probleem. Uitdaging in de gebiedsaanpak is om, binnen de nationale kaders, regelgeving en 
maatregelen op te stellen waarmee we de schade herstellen. Daarnaast is ook een goede inpassing van de opgave en maatregelen. Belangrijk 
is dat andere maatschappelijke belangen (denk aan agrarisch en woningbouw) goed worden meegenomen. 

• Welke concrete maatregelen gaan jullie nu nemen om de stikstofdepositie te verminderen?
Komende maanden wordt op basis van (natuur)systeemanalyse mogelijke maatregelen voor natuursysteemherstel geïnventariseerd. In de 
gebiedsaanpak gaan we vanuit een gezamenlijke richting bepalen welke collectieve maatregelen genomen kunnen worden om de opgave te 
realiseren. 

  AGRARISCH  

• Samenwerking met de boeren: waarom LTO niet?
De boeren die aangesloten zijn bij LTO zijn op een fijne en constructieve wijze aangehaakt bij de gebiedsaanpak. Niet alle boeren zijn lid bij de 
LTO. We willen ook die boeren uitnodigen om met ons in gesprek te gaan.

• Hoeveel tijd is er ingeruimd voor experimenten?
De experimenten kennen een langere doorlooptijd dan de huidige themagroepen. De themagroepen lopen in eerste instantie tot juni 2022. 
De experimenten mogelijk tot einde van het jaar. Dit is ook afhankelijk van hoe de experimenten verlopen en deze de gebiedsaanpak blijven 
verrijken.

• Geef ook aandacht aan de boeren Een mooi perceel 
met weidevogels is toch ook natuur?

Natuurinclusieve landbouw en perceel met weidevogels is 
inderdaad ook natuur. Zowel landbouw als natuur zijn 
belangrijke functies voor het gebied. Agrarisch en natuur kan 
elkaar juist versterken. Gezamenlijk zoeken naar 
mogelijkheden om samen op te trekken en niet per definitie te 
moeten kiezen tussen het één of het ander is de uitdaging in 
deze gebiedsaanpak. 

• Ik mis het thema: Behoud van de toekomst voor de 
jonge landbouwers! 

Binnen de gebiedsaanpak is zeker aandacht voor de toekomst 
van de jonge boer. Dit komt aan de orde binnen de 
themagroep: Gebiedsonderneming/ Verdienmodellen, Stikstof 
en het experiment ‘Verandering helpt het gebied’.

• Zijn de laatste 4 jaar in deze 4 Gemeenten de 
dieraantallen gegroeid?

Het vergt nog wat meer uitzoekwerk wat de exacte 
dierenaantallen zijn van de afgelopen vier jaar. We nemen dit 
vraagstuk mee in de gebiedsaanpak.
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• Is het grootste probleem voor opvolgers niet de hoge grondprijs?
De grondprijs en het verdienvermogen vanuit financiering wat een boer moet creëren staat opvolging en/of ontwikkeling van een agrarisch 
bedrijf soms in de weg. Met de juiste samenwerking en maatregelen wordt geprobeerd hier gebiedsgericht een oplossing voor het Binnenveld 
voor te vinden.

• Omschakelen naar kleine agro-ecologische bedrijven biedt kansen voor onderzoek, bijv. naar verandering biodiversiteit, 
mogelijke verdienmodellen, sociale aspect, etc. Wordt dit meegenomen?

De ecologische en economische duurzame omschakeling naar agro-ecologisch/ natuurinclusief / kringlooplandbouw wordt zeker 
meegenomen. Dit komt aan de orde in de themagroep: Gebiedsonderneming/ Verdienmodellen en het experiment ‘Verandering in het 
gebied’.

• Blijft er ook ruimte om ook gewoon te boeren? We kunnen niet allemaal een landwinkel beginnen.
Het is inderdaad niet handig als alle boeren een landwinkel beginnen en elkaar daarop concurreren. Er is afstemming nodig in het gebied om 
te kijken wat boeren zelf willen en hoe we elkaar in het gebied kunnen versterken. Juist het vakmanschap van iedere individuele boer is hierin 
belangrijk.

  EXPERIMENTEN  

• Wat houden die experimenten in?
In de gebiedsaanpak zijn we een aantal thema’s of vraagstukken tegengekomen, waarvan we nog niet weten hoe we daar mee om kunnen 
gaan of wat we daar mee willen doen. De experimenten worden rondom deze vraagstukken en thema’s ingericht, zodat we hiervan kunnen 
leren.  Eén van de experimenten gaat over de rol van recreatie in relatie tot de identiteit van het binnenveld. 

• Is het mogelijk om meer informatie over experiment recreatie te krijgen? 
Op dit moment worden de experimenten – en dus ook degene die met recreatie te maken heeft - opgezet. Meer informatie hierover komt zo 
snel mogelijk op de website: https://gebiedsaanpakhetbinnenveld.nl/. 

• Waar is de aandacht voor cultuurhistorie?
Eén van de experimenten gaat over hoe recreatie de identiteit van het binnenveld zou kunnen versterken. In dat experiment zal aandacht zijn 
voor de verhalen van mensen uit het Binnenveld. De kans is groot dat cultuurhistorische waarden daarbij ter sprake komen. Vervolgens is de 
vraag welke vormen van recreatie versterkend zijn voor het Binnenveld. Ook hier kan het goed zijn dat cultuurhistorische aspecten aan bod 
komen. 

• Aan het eind van het jaar zou er een visie moeten liggen. Zijn de experimenten dan klaar?
De doorlooptijd van de experimenten wordt zo goed mogelijk aangepast op de gebiedsaanpak Daarmee bedoelen inzichten en uitkomsten 
uit de experimenten waar mogelijk zullen landen in de producten die uit de gebiedsaanpak komen. Bij het experiment over de rol van 
recreatie in relatie tot de identiteit van het binnenveld, is het bijvoorbeeld de bedoeling dat de inzichten en verhalen over de identiteit van het 
binnenveld in de gebiedsvisie terecht komen. Het kan zijn dat de experimenten langer doorlopen dan de gebiedsaanpak. 
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Naast vragen zijn er ook veel zorgen en opmerkingen gedeeld tijdens de studio bijeenkomst. 
Onderstaande opmerkingen zijn ingebracht door deelnemers en worden door de gebiedsaanpak gehoord:  

  ALGEMEEN  

• Ik mis de thema’s recreatie en volksgezondheid
• Mis: een fonds (voor landschap/weidevogels).
• Neem ook klimaatadaptatie mee in de plannen.
•  Binnenveld in de Gelderse vallei heeft een hele rijke geschiedenis 
waarbij de ligging in het landschap sterk bepalend was.

•  Voor de steeds drukker wordende woonkernen is het Binnenveld 
een soort groen hart. Behoud dit voor de toekomst. 

•  Kijk terug op het convenant van 1990 (eerder gebiedsproces in  
het Binnenveld).

• Wandelen/recreatie is een kernfunctie van het gebied. 
•  Recreatie moet alleen mogelijk zijn zonder aantasting van het gebied.
•  Participatiemoeheid en verlies van vertrouwen in de overheid  
ligt op de loer.

•  Zorg ervoor dat niet allen mensen van buiten het gebied zorgen 
hoe het Binnenveld eruit komt te zien. 

  ENERGIE  

•  Zonnevelden en windmolens zijn een goed verdienmodel voor 
boeren.

  MOBILITEIT  

• Aandacht voor doorlopende wandel en fietspaden.
•  Doortrekken van de A30 moet wel meegenomen worden in de 
discussie. 

  STIKSTOF  

-  Zie ook diverse rapporten van de PBL, bv https://www.pbl.nl/
publicaties/quickscan-van-twee-beleidspakketten-voor-het-
vervolg-van-de-structurele-aanpak-stikstof

  AGRARISCH  

• De landbouw heeft meer grond nodig.
•  Als veel boeren geen opvolger hebben is helemaal niet zoveel 
grond nodig. de blijvers kunnen een deel krijgen om te extensiveren.

•  Missie voor provincies en consumenten voor een duurzame 
landbouw inclusief natuur waar we met z’n allen ook fatsoenlijk 
voor betalen. 

•  Agrarisch cultuurgronden was van oudsher ook rijk aan flora en 
fauna. Helaas heeft de productiedrang, schaalvergroting een 
negatieve impuls gegeven.

•  Extensivering landbouw is nodig in binnenveld. Dat kost boeren geld, 
want minder opbrengst per m2. Daarvoor is een compensatie nodig. 

•  Diverse studies hebben laten zien dat de omvang van de veestapel 
in de Gelderse Vallei flink verkleind moet worden. Daar is heel veel 
geld voor, ook voor transitie naar andere landbouw.

• Verdienen met landschapsdiensten kan ook vernieuwing zijn
•  Verbinding tussen voedselproductie en de consument door 
kleinschaligheid en meerwaarde van natuur/beleving/educatief 
aspect.

•  Omschakelen naar kleine agro-ecologische bedrijven biedt kansen 
voor onderzoek, bijv. naar verandering biodiversiteit, mogelijke 
verdienmodellen, sociale aspect, etc.

•  Meer gezamenlijk en lokale verkoop van agrarische producten  
aan burgers. Dit werk op een aantal plekken heel goed  
https://www.herenboeren.nl/

• Zie voor ideeënboekje “Eerlijk Loon” van Elske Hageraats.
•  Met de gebiedsonderneming gaan we met ondernemers 
gezamenlijk een ondernemende aanpak opstellen om kansen te 
zoeken voor de ondernemers en ook een bijdrage te kunnen 
leveren aan de opgaven die er liggen. Ondernemers met 
ondernemende ideeen kunnen dus terecht bij de 
gebiedsondernemingbinnenveld@gmail.com

  NATUUR  

• Behoud van de natuur mis ik in de thema’s.
•  Ik maak me grote zorgen over de groene grens. het wordt er steeds 
drukker niet goed voor o.a. weidevogels.

• Een groene vlakte is geen natuur, een kruidenrijk grasland wel. 
•  Volgens het Planbureau van de leefomgeving gaat het prima met 
de natuur. 

•  Weidevogels zijn stabiel, er zijn wel meer ganzen. 
•  In het gebied rond de groene grens en Maanderbroekweg 
Zuiderkade en Dragonderweg zijn de laatste jaren steeds minder 
weidevogels.

•  Soms moet je wat natuur opofferen om de natuur voor de 
toekomst te sparen.

•  Misschien kunnen er middelen voor de overgangsgebieden rond 
de natuurgebieden worden ingezet voor natuurinclusieve 
landbouw en dus voor weidevogels.

•  Ontwatering in combinatie met natte natuurdoelen in de Natura 
2000-gebied gaat niet samen.
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