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Integrale gebiedsaanpak Het Binnenveld – fase samenwerkingsafspraken

Inhoudsopgave & leeswijzer

Voor u ligt het plan van aanpak (gebiedsaanpak) voor Het Binnenveld. Dit document beschrijft de stand van zaken en de gezamenlijke vervolgstappen voor de tweede fase. Doel 
van het plan van aanpak is om helder aan te geven hoe we in de complexe praktijk kunnen samenwerken en komen tot het realiseren van de opgaven die voorliggen.

Dit document bestaat uit drie delen:

Deel I – Conclusies & beslispunten 
Hier worden conclusies van de afgelopen fase aangegeven en de beslispunten gericht op de volgende fase. Tevens wordt er een korte toelichting gegeven per beslispu

Deel II – Toelichting op de conclusies
Een onderbouwing van de conclusies geeft inzicht hoe tot deze conclusies is gekomen. Hier zijn de volgende elementen uitgewerkt:
• Gebiedsanalyse bestaande uit een Ruimtelijke analyse en historisch perspectief;
• Raakvlakanalyse (kansen & knelpunten opgaven);
• Gebiedsgovernance;
• Opzet proces lange- en korte termijn gebiedsagenda;

Deel I en II dienen als bestuurlijke notitie voor het Bestuurlijk overleg (hierna: BO) op 20 juni 2022.

Deel II –Bijlagen

A. Definities
B. Complete gebiedsanalyse (separate bijlage)
C. Processchema tot juli 2023 (separate bijlage)



DEEL I  - Conclusies & Beslispunten
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We concluderen voor het Binnenveld dat.. Onderbouwing
Hoe komen we tot deze conclusie?

Dat vraagt om…
Wat is er concreet nodig?

I. Ruimtevraag van alle opgaven is te groot voor het gebied. Ruimtelijke analyse Gezamenlijk lange termijn (>10 jaar) keuzes maken.

II. Sterke samenhang tussen de opgaven (kansen & knelpunten). Raakvlakanalyse Integraal (blijven) afstemmen tussen overheden en 
omgevingspartijen

III. Het is van oudsher een agrarisch gebied met ruimte en zorg voor waardevolle natuur en in staat is om te reageren op verandering. Met al meer dan 
100 jaar een rol voor landbouwkundig onderwijs en kennisontwikkeling.

- His torische perspectief Vertrouwen van overheden in initiatieven uit het 
gebied, zoals de gebiedscoöperatie.

IV. Veel intrinsieke motivatie en ondernemerschap in het gebied, daardoor hoge potentie voor toekomstbestendige / duurzame voedselproductie. - Gebiedscoöperatie in oprichting

- His torische perspectief

Keuze als ontwikkelrichting, gebruik maken van 

aanwezig potentie

V. Thema’s NPLG (landbouw, natuurherstel, stikstofreductie, klimaat en water) worden gezien als de primaire opgave en daarmee de langjarige 

ontwikkelrichting van het gebied. Met hierbij het besef dat er ook ruimte nodig is voor andere grote maatschappelijke opgaven zoals de woningbouw, 
opwek van duurzame energie en mobiliteit.

(inter)nationale verplichtingen voor

overheden

Keuze als ontwikkelrichting

VI. Aansluiten bij lokale- en regionale (besluit)structuren is noodzakelijk. Gebiedsgovernance Duidelijke positionering van de gebiedsaanpak in 
regionaal verband

VII. Het scherp maken van de gebiedsopgaven zonder dat de (landelijke-, provinciale- regionale, lokale-) doelen, aanpak en instrumenten bekend zijn is 
complex en vraagt om onderling vertrouwen. De wisselwerking kan het Binnenveld versterken.

Heldere gezamenlijke gebiedsaanpak

VIII. Er is behoefte aan overzicht in de vorm van één gezamenlijk pakket aan maatregelen waarbij ieder (overheden & 
omgevingspartijen) verantwoordelijkheid heeft..

Opzet gebiedsagenda Heldere gezamenlijke gebiedsaanpak, commitment 
ti jdens het proces (afspraken nakomen, aanwezig 
zi jn ti jdens overleg etc.)

IX. Lange termijn visie en korte termijn actie versterken elkaar en zorgen voor draagvlak. Tempo van gebiedsproces moet aansluiten bij andere processen, 
zo is er voor stikstof landelijk bepaald dat het provinciale pakket aan maatregelen voor 1 juli bekend moet zijn.

- Gebiedsaanpak / -proces
- Gebiedsdeal gebiedscoöperatie

- Heldere gezamenlijke gebiedsaanpak
- Actiebereidheid gemeenten
- Ondersteuning gebiedscoöperatie

X. Er ligt bij overheden geen specifieke opgave rondom de groen-blauwe corridor. Aandacht gaat naar het robuuster maken van natuur door het maken 
van verbindingen door aanleg van natuurlijke landschapselementen.

- Reflectie experimenten
- Gebiedsanalyse

XI. Het aansluiten van de experimenten bij de dynamiek van het gebied vraagt meer om zorgvuldigheid en tijd. Kans is om partijen te verrijken met het 
principe van 'samen leren'.

Reflectie experimenten

Waar staan we?
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Resultaten afgelopen fase

• Iedereen in het gebied is uitgenodigd om mee te praten/ denken via studio Binnenveld en een open uitnodiging voor de themagroepen;

• Er is een goede vertegenwoordiging van ondernemers uit het Binnenveld in het Verbindingsteam (5 personen), tevens vertegenwoordiging in elke themagroep. Met 
name de jonge boeren uit het gebied zijn goed aangehaakt;

• Er zijn in totaal 12 bijeenkomsten geweest met overheden en omgevingspartijen over verschillende thema’s;

• Verbindingsteam (mensen vanuit overheden en het gebied) hebben gezamenlijk tijdens 5 sessies het projectteam input geleverd en het projectteam gedurende het 
proces scherp gehouden;

• 345 aanmeldingen voor Studio Binnenveld, ongeveer 150 deelnemers;

• Nieuwsbrief is 3 keer verzonden naar 340 mensen in en om het gebied;

• 12 personen hebben gebruik gemaakt van de 3 ‘inloopspreekuren’ in het gebied;

• Er is een website opgezet met relevante informatie over de gebiedsaanpak, waaronder de huidige initiatieven in het gebied;

• Inmiddels is er een stakeholderlijst van +100 personen met personen die betrokken zijn geweest bij de gebiedsaanpak;

• Agrariërs in het Binnenveld onderzoeken de kansen rondom toekomstgerichte landbouw en starten een gebiedscoöperatie ;

• Provincies Gelderland en Utrecht werken gezamenlijk aan een stikstofdashboard om inzichtelijk te maken waar de grootste stiks tofemissies en –deposities zijn in 
het Binnenveld;

• Vanuit de themagroep mobiliteit is een brede opkomst georganiseerd waarbij alle gemeenten en 14 personen uit het gebied in gesprek gingen over knelpunten en 
oplossingen rondom mobiliteit in het Binnenveld;

• Themagroep energie heeft inzicht gecreëerd in het beleid van de betrokken overheden rondom de opwek van duurzame energie in het Binnenveld;

• Themagroep wonen en kennis heeft de gewenste groei ambitie voor kennisintensieve bedrijven in beeld gebracht.
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Hoe gaan we verder? 

Beslispunten voor het BO van 20 juni:

I. De ontwikkelrichting waarbinnen de gebiedsvisie in de volgende fase wordt uitgewerkt is primair gericht op toekomstbestendige en duurzame voedselproductie 
met kansen voor de volgende generatie boeren én behoud en versterking van de waardevolle aanwezige natuur en landschapswaarden. Er zijn daarnaast ook andere 
opgaven zoals verstedelijking en energie die regionaal veel ruimte vragen, waarbij ook ruimte in het Binnenveld nodig is. Maar, bij het realiseren van die opgaven in het 
Binnenveld vindt kwalitatieve compensatie plaats ten behoeve van de primaire ontwikkelrichting.

II. De doelen van de gezamenlijke gebiedsaanpak zijn:
o Het formuleren van de onontkoombare doelen op het gebied van landbouw, natuurherstel, stikstofreductie, klimaat en water voor het Binnenveld en 

daarmee de langjarige ontwikkelrichting van het gebied (visie = wat & waar). De onontkoombare doelen hebben betrekking op (inter)nationale 
verplichtingen maar overheden bepalen welke doelen ze willen behalen met de gebiedsaanpak en welke middelen en instrumenten ze daarvoor willen 
inzetten;

o Het verbinden en uitwerken van de gebiedsspecifieke opgaven rondom Verstedelijking (wonen, kennisintensieve bedrijven, mobiliteit en recreatie) en 
Energie in de gebiedsagenda;

o Het samen met de omgevingspartijen uitwerken van deze doelen tot concrete maatregelen en uitvoeringsactiviteiten in een gebiedsontwikkelingsplan;

III. Overheden zijn primair verantwoordelijk voor het scherp formuleren van gebiedsopgaven (wat, waar & hoeveel) voor 1 november 2022:

o Provincies voor stikstof & natuurherstel;

o Gemeenten (in regionaal verband) voor de RPLG, Verstedelijking (wonen, kennisintensieve bedrijvigheid, mobiliteit en recreatie) en Energie;

o Waterschap voor Water vanuit de KRW.

IV. De gebiedsaanpak zorgt voor de benodigde input voor het Gebiedsplan zoals bedoeld in NPLG. Provincies blijven verantwoordelijk voor het opstellen het en aanleveren 
van het plan per 1 juli 2023.

V. Omgevingspartijen (LTO, Mooi Binnenveld, Staatsbosbeheer, ANV, gebiedscoöperatie Het Binnenveld io, AJK Ederveen, WUR) verbinden zich aan de gebiedsaanpak en 
stellen capaciteit beschikbaar om mee te denken en te praten. Andere omgevingspartijen worden ook uitgenodigd.
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Hoe gaan we verder? 

Beslispunten voor de volgende fase

VI. Het huidige BO wordt omgevormd naar een Bestuurlijke Gebiedstafel Gebiedsaanpak Het Binnenveld en uitgebreid met een vertegenwoordiging van omgevingspartijen: 
LTO (Noord en Vallei), Stichting Mooi Binnenveld, ANV Het Binnenveld, Staatbosbeheer Utrecht/ Gelderland, AJK Ederveen, WUR, De gebiedscoöperatie io. Hier wordt de 
gebiedsvisie en gebiedsagenda als één pakket aan doelen en maatregelen besproken. Met als doel dat partijen zich committeren aan het besluit van de Bestuurlijke 
Gebiedstafel en vanuit hun rol en verantwoordelijkheid zorgen voor borging en/of uitvoering hiervan.

VII. Commitment op de geformuleerde gebiedsaanpak en –proces voor de volgende fase en de daarmee gemoeide kosten en financiering.

VIIl. Akkoord met de governance van de gebiedsaanpak en de verbinding met de lokale-, regionale- en provinciale (besluit)structuren.
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Korte toelichting per beslispunt

Beslispunt I. De ontwikkelrichting waarbinnen de gebiedsvisie in de volgende fase wordt uitgewerkt is primair gericht op toekomstbestendige en
duurzame voedselproductie met kansen voor de volgende generatie boeren én behoud en versterking van de waardevolle aanwezige nat uur en 
landschapswaarden. Er zijn daarnaast ook andere opgaven zoals verstedelijking en energie die regionaal veel ruimte vragen, waarbij ook ruimte in het Binnenveld 
nodig is. Maar, bij het realiseren van die opgaven in het Binnenveld vindt kwalitatieve compensatie plaats ten behoeve van de primaire ontwikkelrichting.

Om gezamenlijk stappen te maken is een ontwikkelrichting nodig. Uit historisch perspectief blijkt dat de agrarische sector va n oudsher erg belangrijk is voor het 
Binnenveld. En dat zowel ondernemers als het landschap grote veerkracht hebben getoond om te reageren op veranderingen en grote opgaven. Op dit moment 
bestaat het Binnenveld nog steeds voor 73,5% uit landbouwgrond. Om de opgave van toekomstgerichte landbouw (en daarmee ook opgaven vanuit het NPLG) te 
realiseren is er ruimte nodig. Er is ook ruimte nodig voor realisatie van andere opgaven, maar bij realisatie daarvan vindt kwalitatieve compensatie plaats ten behoeve 
van de ontwikkelrichting. Denk daarbij aan het aanleggen van landschapselementen bij realiseren van verstedelijkingopgave. De keuze in ontwikkelrichting gericht op 
toekomstbestendige en duurzame voedselproductie is nodig om focus aan te brengen en het realiseren van primaire opgaven vanuit het NPLG.

Beslispunt II. De doelen van de gezamenlijke gebiedsaanpak zijn:

• Het formuleren van de onontkoombare doelen op het gebied van landbouw, natuurherstel, stikstofreductie, klimaat en water voor het Binnenveld en 
daarmee de langjarige ontwikkelrichting van het gebied (visie = wat & waar);

• Het verbinden van de opgaven op het gebied van Verstedelijking (wonen, kennisintensieve bedrijven, recreatie en mobiliteit) e n Energie aan deze 
gebiedsagenda;

• Het samen met de omgevingspartijen uitwerken van deze doelen tot concrete maatregelen en uitvoeringsactiviteiten in een 
gebiedsontwikkelingsplan;

Gezien de landelijke urgentie rondom de genoemde opgaven wordt focus aangebracht. Het is onontkoombaar dat het gebied met deze opgaven te maken krijgt. Deze 
doelen hebben (inter)nationale verplichtingen, overheden bepalen waar en hoe ze de doelen willen halen. De gezamenlijke overheden bepalen zo snel mogelijk de 
onontkoombare doelen voor het Binnenveld. De planning hiervoor is afgestemd en verwerkt in het processchema (bijlage C). Binnen de gebiedsaanpak wordt integraal 
gewerkt en worden opgaven op elkaar afgestemd. 
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III. Overheden zijn primair verantwoordelijk voor het scherp formuleren van gebiedsopgaven (wat, waar & hoeveel) voor 1 november 2022: Provincies voor 

Stikstof & Natuurherstel, Gemeenten (in regionaal verband) voor de RPLG, Verstedelijking (wonen, kennisintensieve bedrijvigheid, mobiliteit & recreatie) & 

Energie, Waterschap voor Water vanuit de KRW.

Dit vraagt commitment van de overheden om de opgaven waar zij gedecentraliseerd verantwoordelijk voor zijn concreet te maken. De datum van 1 november is 
bepaald aan de hand van het tempo van de verschillende programma's. Er moet dan voldoende input zijn voor het opstellen van de lange termijn gebiedsagenda. 
Aandachtspunt is dat er nog veel onduidelijkheid over de doelen vanuit het NPLG, Wsn & KRW en de concreetheid van de gebiedsplannen vanuit provincie richting 
het Rijk. Belangrijk risico is dat als in het kader van het NPLG de uitgewerkte doelen vanuit het gebied in het voorjaar moet worden aangeleverd aan de 
provincie, de tijdsperiode voor het opstellen is daardoor erg kort (zie processchema sheet 22).

IV. De gebiedsaanpak zorgt voor de benodigde input voor het Gebiedsplan zoals bedoeld in NPLG. Provincies blijven verantwoordelijk voor het opstellen het en 
aanleveren van het plan per 1 juli 2023.

Provincies zijn vanuit het NPLG en verantwoordelijk voor het opstellen van de Gebiedsplannen en vanuit de VRO voor ruimtelijke verkenning van de opgaven.
De gebiedsaanpak Binnenveld stelt een gebiedsagenda voor het gebied op en levert daarmee input. De provincies dragen zorg voor de vertaling daarvan in provinciale 
gebiedsplannen richting het Rijk, omdat:

• Gebiedsplannen vanuit de provincies zijn sectoraal/opgavegericht;
• Besluitvorming over de gebiedsplannen ligt bij de provincie.

Korte toelichting per beslispunt



Integrale gebiedsaanpak Het Binnenveld – fase samenwerkingsafspraken

Korte toelichting per beslispunt

V. Omgevingspartijen (LTO, Mooi Binnenveld, ANV, Staatsbosbeheer, AJK Ederveen, gebiedscoöperatie Het Binnenveld i.o, WUR) verbinden zich aan de 
gebiedsaanpak en stellen capaciteit beschikbaar om mee te denken en te praten. Andere omgevingspartijen worden ook uitgenodigd.

Samenwerken is essentieel voor een succesvolle gebiedsaanpak. Overheden hebben hierin een belangrijk rol en besluiten (na afs temming) uiteindelijk over waar 
wat komt. Maar het realiseren van de plannen ('hoe') kan niet zonder de omgevingspartijen. Het is dus erg belangrijk dat ook de omgevingspartijen zich aan de 
voorkant en gedurende het proces verbinden aan de gebiedsaanpak. Alle omgevingspartijen kunnen meepraten, maar van de volgende partijen worden 
uitgenodigd om zicht te verbinden aan de gebiedsaanpak: LTO (Noord en Vallei), Mooi Binnenveld, ANV, Staatsbosbeheer, AJK Ederveen, gebiedscoöperatie het 
Binnenveld i.o, WUR. 
Deze partijen zijn geselecteerd aan de hand van de volgende criteria: 1) Vertegenwoordiging van het gebied, 2) De primaire doelen vanuit de NPLG, 3) Grondbezit in 
het gebied. Daarnaast bezitten bovengenoemde partijen over de expertise, organisatievermogen en uitvoeringskracht die nodig i s voor de uitvoering/ voorbereiding 
en de integrale afstemming van opgaven in het gebied.

VI. Het BO wordt omgevormd naar een Bestuurlijke Gebiedstafel gebiedsaanpak Het Binnenveld en uitgebreid met een vertegenwoordiging van 
omgevingspartijen: LTO (Noord en Vallei), Stichting Mooi Binnenveld, ANV , Staatbosbeheer, AJK Ederveen, gebiedscoöperatie het Binnenveld i.o., WUR. Hier 
wordt de gebiedsvisie en gebiedsagenda als één pakket aan doelen en maatregelen besproken, waarna een ieder zich committeert aan haar verantwoordelijkheid.

Om gezamenlijk invulling te geven aan de gewenste ontwikkelrichting van het gebied en de daarbij behorende maatregelen te bepalen moeten overheden en 
omgevingspartijen periodiek met elkaar om tafel. In de vorm van een Bestuurlijke Gebiedstafel wordt er gezamenlijk gestuurd. Er wordt geen beleid vastgesteld. Dit is 
uiteindelijk aan de Raden, PS en het DB van het Waterschap. Nadat de Bestuurlijke Gebiedstafel een gezamenlijk richting en/of maatregelen heeft vastgesteld is het 
aan de verantwoordelijk bestuurders om dit in eigen huis te borgen, zodat er vervolgens binnen de gebiedsaanpak uitvoering kan worden gegeven.
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Korte toelichting per beslispunt

VII. Commitment op de geformuleerde gebiedsaanpak en –proces voor de volgende fase en de daarmee gemoeide kosten en financiering.

De volgende fase bestaat op hoofdlijnen uit drie blokken:
1. Concretiseren van de opgaven (tot 1 nov);

Na het BO van 20 juni volgt de aanbesteding en opbouw van de organisatie voor de tweede fase. In november worden de definitieve opgaven voor het Binnenveld 
vastgesteld. Deze opgaven vormen input voor de gebiedsvisie van de gebiedsaanpak én voor de gebiedsplannen van de provincie aan het Rijk.

2. Opstellen van een gebiedsvisie (tot 1 maart '23);

Als de opgaven voor het gebied definitief zijn vastgesteld begint het opstellen van de gebiedsvisie. Het gebied wordt hierbij betrokken door middel van de 
Binnenveldtafel en een brede gebiedsopkomst. De gebiedsvisie is een uitwerking van welke opgaven waar landen en is input voor het bod vanuit het gebiedsplan 
van de provincie aan het Rijk.

3. Opstellen van de lange- en korte termijn gebiedsagenda (uitvoeringsplan) (tot 1 juli '23);

Na het vaststellen van de gebiedsvisie wordt de gebiedsagenda opgesteld. Het gebied wordt hierbij betrokken door middel van de Binnenveldtafel en een brede 
gebiedsopkomst. De gebiedsagenda is een vertaling van gebiedsvisie naar uitvoering.

Bijlage C bevat een processchema van de gebiedsaanpak voor de volgende fase, inclusief koppeling met andere processen.

Naast het uitwerken van de opgaven, gebiedsvisie en de gebiedsagenda wordt in de gebiedsaanpak doorlopend gewerkt aan: Het integreren van opgaven, 
samenwerken, betrekken van de omgeving, richting geven en het realiseren van de opgaven vanuit eigen rol. 

Risico is dat de tijd voor het opstellen van de gebiedsvisie en -agenda krap is:

• Landelijke en regionale doelen die nodig zijn voor het opstellen van de visie zijn pas in oktober 2022 bekend. Waarbij nog veel onduidelijkheid heerst over de 
doelen vanuit het NPLG.

• Tegelijkertijd moeten de concrete uitwerkingen van gebiedsdoelen 1 maart bekend zijn, zodat provincies de input kunnen meenemen in de gebiedsplannen, 
deadline van de gebiedsplannen is 1 juli 2023.



Integrale gebiedsaanpak Het Binnenveld – fase samenwerkingsafspraken

Korte toelichting per beslispunt

VII. Commitment op de geformuleerde gebiedsaanpak en –proces voor de volgende fase en de daarmee gemoeide kosten en financiering.

Kosten en financiering tweede fase
Uitgangspunt is dat overheden het gebiedsproces faciliteren. Er wordt van omgevingspartijen geen bijdrage gevraagd. Omgevings partijen investeren in tijd door 
deelname aan de Bestuurlijke Gebiedstafel, de Binnenveldtafel en de themagroepen. Voor projecten binnen de gebiedsaanpak wordt gezamenlijk gekeken naar 
financiering, waarbij onkosten en tijd vergoed kunnen worden. De totale proceskosten voor de tweede fase (tot 1 juli 2023) wordt op basis van ervaring geschat op € 
313.568.

Het resterende budget uit de vorige fase (per 1 juli) is circa € 103.500. Het grootste deel daarvan is het budget voor de experimenten (€ 89.500), waar minimaal out-
of-pocket kosten zijn gemaakt. Voor de volgende fase wordt doorgegaan met de twee experimenten. De eerder toegekende bijdrage aan het derde experiment 
vervalt hierbij. De gezamenlijke bijdrage van overheden is dan nog € 210.000 voor de volgende fase. 

Vanuit de verschillende programma’s (NPLG, RPLG en de verstedelijkingsstrategie) wordt gevraagd de opgaven gebiedsgericht uit te werken. De insteek is om de 
proceskosten uit deze programma’s te dekken. Op dit moment is echter nog onduidelijk of en hoe financiering vanuit deze programma’s mogelijk is. Daarom wordt 
hieronder in ieder geval een verdeling van de kosten per overheid voorgesteld (zie rechter tabel).

wkn h/wkn €/h

Algemene kosten                              periode: sept '22 jul '23

- Gebiedsmanagement 29 16 150€             69.600€              

- Projectondersteuning 29 20 110€             63.800€              

- Secretariaat 29 12 65€               22.620€              

- Communciatie adviseur 29 12 65€               22.620€              

- Algememe gebiedsbijeenkomsten 2 st 5.000€          10.000€              

- Algememe bureaukosten 1 post 5.000€                

Specifieke out-of-pocket kosten 

- Stelpost bijdrage experimenten (3 stuks) 60.000€              

- Participatie & Communicatie (nieuwsbrief, website, uitingen) 12.500€              

- Gebiedsspecifieke (aanvullende) onderzoekskosten 15.000€              

- Algemene kosten opstellen gebiedsvisie (oa kaartmateriaal maken, bijeenkomsten) 20.000€              

Onvoorzien 5% 12.428€              

 €        313.568 

Kostensoort

Totale kosten

Extra bijdrage proceskosten betrokken overheden

Provincies 130.000€        62%

Gelderland 65.000€        

Utrecht 65.000€        

Gemeenten 74.000€          35%

Ede 25.000€        

Wageningen 25.000€        

Rhenen 12.000€        

Veenendaal 12.000€        

Waterschap 6.000€            

Vallei & Veluwe 6.000€          3%

210.000€        
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Korte toelichting per beslispunt

VIII. Akkoord met de governance van de gebiedsaanpak en de verbinding met de lokale-, regionale- en provinciale (besluit)structuren.

De afgelopen periode is met partijen gekeken hoe een waardevolle constructieve samenwerking kan worden vormgegeven voor de volgende fase. De volgende 
uitgangspunten zijn hierbij belangrijk:

• Transparantie, Gelijkwaardigheid en Onpartijdigheid. De gebiedsaanpak is bedoeld om het gezamenlijke algemeen belang van het gebied te dienen.

• Transparantie over wat er besproken en besloten wordt binnen de gebiedsaanpak. Bijvoorbeeld door het delen van notulen van de Bestuurlijke Gebiedstafel, heldere 
communicatie via de website en het organiseren van bijeenkomsten.

• Gelijkwaardigheid van partijen aan de Binnenveldtafel en de Bestuurlijke Gebiedstafel. Iedereen erkent dat we het samen moeten doen, maar niet elke stem telt altijd even 
zwaar. De omgangsvorm van partijen is gericht op het helder krijgen en houden van ieders belang, rol en verantwoordelijkheid, en daarmee stem in de gebiedsaanpak. 
(Lagere) Overheden staan nu eenmaal voor diverse grote maatschappelijke opgaven en bepalen uiteindelijk wat waar gaat komen. Grondeigenaren hebben de grond waar 
opgaven gerealiseerd moeten worden en waarvan ze afhankelijk zijn in hun levensonderhoud. Belangenbehartigers geven elementen als natuur of groepen mensen een 
stem.

• Onpartijdig in de zin dat de projectorganisatie en/of een voorzitter van de Bestuurlijke Gebiedstafel geen eigen agenda heeft anders dan die zoals in de Bestuurlijke 
Gebiedstafel/Binnenveldtafel wordt besproken. Individueel mag elke partij een eigen belang en agenda hebben en dit ter tafel brengen. Mogelijke vorm kan zijn een 
onafhankelijk voorzitter of roulerend voorzitterschap bij de Bestuurlijke Gebiedstafel.

• Status van de besluiten die worden genomen in Bestuurlijke Gebiedstafel zijn niet-bindend. Deze besluiten zijn een gezamenlijke gewenste ontwikkelrichting of -
maatregel. Een besluit zorgt voor commitment van de verantwoordelijk bestuurder om in eigen huis de uitvoering te borgen. Hier kunnen partijen elkaar 
constructief op aanspreken aan de Binnenveldtafel en de Bestuurlijke Gebiedstafel.

• De gebiedsaanpak neemt geen verantwoordelijkheden over van overheden, maar zorgt wel nadrukkelijk voor een bundeling van de gebiedspecifieke inzet van 
overheden;

• De gebiedsaanpak is een optelsom van doelen en opgaven vanuit overheden en omgevingspartijen. Omgevingspartijen worden intensief betrokken bij de wijze 
waarop de gestelde doelen gehaald worden (door participatie en consultatie). Omgevingspartijen hoeven de visie niet vast te stel len als er geen sprake is van inzet 
van middelen en instrumenten;

• Elke partij heeft primaire verantwoordelijkheden in bepaalde opgaven. Hierin heeft zij een trekkersrol binnen de gebiedsaanpak. Gemeenten zijn primair 
verantwoordelijk voor Energie en Verstedelijking (wonen, kennisintensieve bedrijvigheid, mobiliteit en recreatie). Dit in samenwerking en afstemming met de regio. 
Provincies en Waterschap zijn primair aan zet voor de gebiedsgericht uitwerking op de NPLG thema's (Stikstof, Natuur, Klimaat en Water). Voor het Binnenveld is 
de gebiedscoöperatie Het Binnenveld de trekker van het thema Landbouwtransitie (natuurinclusief en korte keten).
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Korte toelichting per beslispunt

• In de projectorganisatiestructuur voor de tweede fase is onderscheid op 
3 niveaus: Sturing, (Integrale) Afstemming en Uitvoering / Voorbereiding. Op de 
niveaus van 'Sturing' en 'Afstemming' zit een vertegenwoordiging van 
alle overheden en omgevingspartijen aan ééntafel.

• Partijen in het gebied en overheden organiseren zich met een eigen organisatie 
om hun rol en verantwoordelijkheid binnen de gebiedsaanpak in te vullen. Het 
gaat hierbij om partijen die belangen vertegenwoordigen van 
een groep mensen in het gebied. Dat betekent niet 
dat andere omgevingspartijen niet belangrijk zijn. Hun belang wordt behartigd 
door één van de partijen met primaire rol. Ook kunnen ze aansluiten 
bij de themagroepen en gebiedsbijeenkomsten.

• Op het niveau van voorbereiding en uitvoering zijn de gebiedspartijen en 
overheden aan zet die een rol/belang hebben in een bepaalde maatregel of 
project. De Bestuurlijke Gebiedstafel legt vast welke partijen dat zijn.

• Overheden functioneren als één overheid en stemmen zaken af in het ambtelijk 
overleg.

• Overheden zorgen voor de input en uitvoering op het thema waar zij vanuit hun 
rol primair verantwoordelijk voorzijn. Zo stemmen Provincies en Waterschap1

periodiek af op de thema's natuur, klimaat en water. Gemeenten richten zich 
gezamenlijk op de thema's mobiliteit, energie en verstedelijking (wonen, 
kennisintensieve bedrijven & recreatie). De gebiedscoöperatie i.o kan invulling 
gaan geven aan de themagroep Landbouwtransitie. In deze 
themagroepen wordt onderling tussen overheden en/of gebiedspartijen 
afgestemd, maar worden ook relevante omgevingspartijen en/of inwoners 
gevraagd om mee te denken.

1 Het Waterschap is primair niet verantwoordelijk voor een thema als bijvoorbeeld Klimaat. Het Waterschap heeft bij 
alle opgave een adviserende rol zodra deze het waterdomein raakt.
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Korte toelichting per beslispunt

VIII. Akkoord met de governance van de gebiedsaanpak en de verbinding met de lokale-, regionale- en provinciale (besluit)structuren.

Governance:

Overlegstructuur Wie? Wat? Waarom? Frequentie?

Binnenveldtafel Ambtelijke vertegenwoordiging van 
overheden en gebiedspartijen

Integrale afstemmen van 
opgaven, visie, maatregelen en 
instrumenten

Inhoudelijk integraal 
afwegingen bespreken, 
voorbereiden van de 
Bestuurlijke Gebiedstafel

Circa 1 keer per 6 weken

Bestuurlijke Gebiedstafel Bestuurlijke vertegenwoordiging van 
overheden en gebiedspartijen

Gezamenlijk sturing geven aan 
de gewenste 
ontwikkelrichting

Borgen van de visie en 
uitvoering van maatregelen. 
Gezamenlijke afstemming en 
lobby richting het Rijk

2 keer per jaar

Themagroepen Overheden en gebiedscoöperatie zijn 
trekker. Per thema worden relevante 
gebiedspartijen betrokken

Aanscherpen van de opgaven 
als input aan de 
Binnenveldtafel ten behoeve 
van het uitwerken van de 
opgaven en visie.
Uitvoering van maatregelen / 
instrumenten

De thema’s vragen verdieping 
en gerichte aandacht om de 
gebiedsopgaven concreter te 
maken.

Circa 1 keer per 4/6 
weken (afhankelijk van 
themagroep)

Ambtelijk 
opdrachtgeversoverleg

Betrokken vertegenwoordiging vanuit 
de 7 overheden

Bespreken voortgang, 
bestuurlijke overleggen 
inplannen

Voortgang bewaken.
Bestuurlijke borging.

Circa 1 keer per 8 weken

Projectteam Externe opdrachtnemers 
(inhuur) gebiedsaanpak en 
experimenten

Bewaken van de aanpak en het 
proces, opstellen van de 
producten

Faciliteren van de Bestuurlijke 
Gebiedstafel, Binnenveldtafel 
en de themagroepen

Dagelijkse afstemming
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Korte toelichting per beslispunt

Aansluiten bij de (structuur van de) regio

• De Bestuurlijke Gebiedstafel stelt een gezamenlijke 
gewenste richting, en latermaatregelen, vast. Hiermee is er 
commitment van de verantwoordelijk bestuurders om zich in te 
zetten voor borging hiervan. Het vaststellen / bestuurlijk borgen 
hiervan gebeurt op verschillende tafels. Op hoofdlijnen die we 
twee lijnen: 1. Borging in eigen huis 2. Afstemming / borging 
in samenwerkingsverbanden. De verantwoordelijk bestuurders 
bewandelen beide lijnen.

• De tafels in de Regio zijn volop in ontwikkeling. Deze worden 
ingericht in lijn met de landelijke ontwikkeling. Hoe de 
verschillende gremia zich tot elkaar gaan verhouden moet de 
komende periode duidelijk worden. In het schema hiernaast zijn 
de huidige stand van zaken aangegeven.

• Gemeenten agenderen de gewenste richting / maatregelen van 
de Bestuurlijke Gebiedstafel ook 
in het portefeuillehoudersoverleg van de regio FV 
(pho Leefomgeving). Uiteindelijk zijn het de 
volksvertegenwoordigers (PS, Raden, AB Waterschap) die het 
vaststellen.

• Voor omgevingspartijen geldt ook dat zij zorgdragen voor borging 
van de gezamenlijke gewenste richting. Dit zal afhankelijk van het 
gremia bijvoorbeeld via het bestuur naar de leden gaan.

• Als interbestuurlijke samenwerkingen binnen de regio duidelijk 
zijn wordt bekeken hoe de projectstructuur hier het beste op 
aansluit of mogelijk geoptimaliseerd moet worden.



DEEL II  - Toelichting op de conclusies 
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Conclusie I. Ruimtevraag van alle opgaven is te groot

• Schema 1 bevat het huidige grondgebruik van het Binnenveld per categorie (op 
basis van de LGN 2020). Het gebied kent en totaal oppervlakte van 3856 ha. Uit 
de analyse blijkt dat op dit moment veruit het meeste grondgebruik agrarisch is 
(74%), gevolgd door natuur (13%). 8% van het oppervlakte is niet te 
identificeren en valt onder overig.

• Schema 2 bevat op basis van aannames (opgaven zijn nog niet verder te 
kwantificeren op dit moment) het benodigde grondgebruik voor 2040 voor het 
realiseren van de opgaven in het Binnenveld. Daarbij is voor kennis vanuit de 
themagroep bekend dat er voor bedrijven 38 ha extra nodig is. Door het 
ontbreken van verdere concrete ruimtevragen vanuit de opgaven zijn de 
volgende aannames gedaan:

o Stel er is voor het extensiveren van agrarische bedrijven 1,3 keer het aantal 
hectare van de huidige bedrijfsomvang nodig;

o Stel 15% van de woningopgave (40.000 woningen) vanuit Regio Foodvalley Zuid 
landt in het Binnenveld;

o Stel binnen de zoekgebieden van de RES komen 4 windmolens (directe 
en indirecte ruimteclaim) in het Binnenveld en 14 ha aan zonnevelden vanuit de 
huidige initiatieven.

Conclusie is dat de sectoren dan samen 129% van het totaal grondoppervlak nodig 
hebben. Voor het realiseren van de opgaven is dus 1,29 keer het Binnenveld nodig. 
Dit betekent dat er onvoldoende fysieke ruimte is om alle opgaven sectoraal in het 
gebied te laten landen.

74%

Totaal: 3856 ha

13%

8%

4%

2%

Schema 1 :

Schema 2 :

96%

13%

8%

8%

4%

Totaal: 4946 ha
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Conclusie II. Sterke samenhang tussen de opgaven (kansen & 
knelpunten)

Conclusies uit de raakvlakanalyse:

• Er worden tussen vrijwel alle opgaven kansen gezien voor het versterken van elkaar, deze kansen zijn niet allemaal op ruimtel ijk vlak.

• Ruimtelijke kansen worden vooral gezien voor het combineren van:
- Energie, zoals: Verhogen biodiversiteit bij opwek, verdienmodel landbouw, combinatie van opwek en waterberging.
- Stikstof en natuurherstel, zoals: Natuurinclusieve landbouw, waterberging, natuurstructuur bij woningbouwplannen, recreatie.
- Natuurinclusieve landbouw, zoals: Bijdragen aan de stikstofopgave, verdienmodellen: recreatie en energie.

• Ruimtelijke knelpunten worden vooral gezien voor combineren van:
- Energie: Uitputting bodem bij zon op land, ruimteclaim ten koste van landbouw, natuur, wonen en klimaatadaptatie.
- Stikstof en natuurherstel, zoals: Beperkte stikstofruimte voor woningbouw/mobiliteit, vereist aanpassingen in de landbouw (en
grondgebruik agrarisch).
- Natuurinclusieve landbouw, zoals: Extensivering wordt belemmerd door infrastructuur, ruimteclaim ten koste van klimaatadaptatie, 
kennis, wonen en energie.
- Kennis en wonen, zoals: Beperkte stikstofruimte voor realisatie, ruimteclaim ten koste van andere opgaven, noodzaak tot betere
ontsluiting van het gebied.

Omdat niet alle opgaven sectoraal in het Binnenveld kunnen landen is het 
belangrijk om verschillende opgaven met elkaar te verbinden. De raakvlak 
analyse (voor leesbare versie zie bijlage B.1) geeft inzicht in op welke wijze 

de verschillende opgaven elkaar kunnen versterken (de witte vlakken) én 
waar ze juist met elkaar botsen  (gele vlakken).
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Conclusie III. Het is van oudsher een agrarisch gebied met ruimte 
en zorg voor waardevolle natuur en in staat is om te reageren op 
verandering. Met al meer dan 100 jaar een rol voor 
landbouwkundig onderwijs en kennisontwikkeling.

• Kijkend naar de geschiedenis dan is het duidelijk dat agrarische sector door de jaren heen een cruciaal was voor het gebied. Juist de veranderingen binnen de agrarische 
sector hebben een grote impact gehad op het landschap. Denk daarbij aan de ruilverkaveling.

• Er bevinden zich van oorsprong veel dier- en plantsoorten in het gebied, in 2014 zijn er daarom natura 2000 gebieden aangewezen in het Binnenveld.

• Historisch gezien is het Binnenveld sinds het ontstaan van het gebied altijd in ontwikkeling geweest. Kenmerkend is dat juist grote veranderingen van buitenaf een grote 
impact hebben gehad op veranderingen in het landschap.

• Op dit moment zijn er veel actuele ontwikkelingen die invloed hebben op het Binnenveld: de biodiversiteitscrisis en de daaruit voortkomende stikstofopgave, de 
energietransitie, de landbouwtransitie, de woningbouwopgave, de oorlog in Oekraïne. 

• Ondernemers in het gebied hebben in het verleden veel ondernemerschap en veerkracht getoond op veranderingen vanuit de overheid. Er zit nog steeds veel dynamiek 
en ondernemerschap in het gebied. De gebiedsonderming werkt aan een gebiedsdeal met daarin kansen voor nieuwe verdienmodellen voor toekomstgerichte 
landbouw.

• Ontwikkelingen rondom de Binnenveldse Hooilanden in 2018: aanleg van nieuwe natuur die samen wordt beheerd door coöperatie Binnenveldse Hooilanden, 
Staatsbosbeheer en Stichting Mooi Binnenveld.
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Conclusie IV. Veel intrinsieke motivatie en ondernemerschap in 
het gebied, daardoor hoge potentie voor toekomstbestendige / 
duurzame voedselproductie.

Het Binnenveld heeft een hoge potentie voor toekomstbestendige/ duurzame voedselproductie om de volgende redenen:

• De agrarische sector is van oudsher belangrijk geweest voor het gebied, en weet zich aan te reageren op veranderingen van buitenaf. Uit de gebiedsanalyse blijkt 
maar 73% van het gebied op dit moment agrarisch is.

• De gebiedsondenerming werkt aan een gebiedsdeal met daarin kansen voor nieuwe verdienmodellen voor toekomstgerichte landbouw. De gebiedscoöperatie is
een initiatief van onderaf, er zit veel energie. 60 agrariërs uit het gebied waren aanwezig bij de eerste bijeenkomst van de gebiedscoöperatie. Dit getuigt van 
zowel ondernemerschap als verander vermogen bij een grote groep ondernemers uit het gebied. Vanuit de gebiedscoöperatie ligt er de wens om de inbreng 
vanuit de gebiedsdeal te vervlechten met het gebiedsproces.

• Uit de verkennende fase van het gebiedsproces bleek dat gebiedspartijen het volgende eerste gedeeld beeld hebben over het Binnenveld: 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.

• Het Binnenveld ligt in de Regio Foodvalley. Het doel van Regio Foodvalley is om de Europese topregio op het gebied van agrifood te worden en te blijven. 
Met aanwezigheid van de WUR en andere organisaties is er veel kennis over duurzame voedselproductie binnen de regio.

• Een ontwikkeling richting toekomstbestendige/ duurzame voedselproductie sluit aan bij de thema's vanuit het NPLG.
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Conclusie V. Thema’s NPLG worden gezien als de primaire opgave 
en daarmee de langjarige ontwikkelrichting van het gebied. Met 
hierbij het besef dat er ook ruimte nodig is voor andere grote 
maatschappelijke opgaven zoals de woningbouw, opwek van 
duurzame energie en mobiliteit.

Geconcludeerd is dat er onvoldoende ruimte is om alle opgaven te laten landen in het Binnenveld. Voorstel is daarom om scope aan te brengen tijdens de volgende fase van 
de gebiedsaanpak en hiermee de lijn van het NPLG te volgen. Het Rijk stuurt met het NPLG op het realiseren van onontkoombare doelen op:

• Natuurherstel en –verbetering

• Stikstofreductie

• Klimaatopgave landbouw en landgebruik

• Wateropgave

Onderstaand schema weergeeft het proces van de NPLG, de lange termijn gebiedsagenda binnen de gebiedsaanpak en de relatie tussen beide. De processen lopen parallel 
aan elkaar en voeden elkaar op verschillende momenten. De doelen op bovenstaande thema's (1e set in juni en 2e set in oktober) zijn input voor de gebiedsaanpak. In de het 
proces van de gebiedsaanpak worden vanuit deze doelen gebiedsdoelen, een gebiedsvisie en een lange termijn gebiedsagenda opgesteld. De uitgewerkte gebiedsdoelen zijn 
input voor de gebiedsplannen die provincies aanbieden aan LNV (juli).
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Conclusie VI. Aansluiten bij lokale- en regionale 
(besluit)structuren is noodzakelijk

De projectorganisatie van de gebiedsaanpak moet goed aansluiten bij reeds bestaande structuren om de volgende redenen:

• Er zijn (te) veel structuren en bestuurlijke overleggen in de regio;

• Integraal met elkaar werken is alleen mogelijk als we niet (alsnog) op te veel tafels moeten schakelen;

• Praktisch is het voor organisaties / bestuurders niet haalbaar als er voor elk gebiedsproces een bestuurlijk overleg komt;

• Borgen in een structurele bestaande structuur zorgt voor eigenaarschap en continuïteit. Het bevordert daarnaast ook de integrale blik 
en stimuleert het onderling leren tussen de gebiedsaanpakken.

In afstemming met Regio Foodvalley en de verschillende (regionale) programma's is geconcludeerd dat:

• De bestaande regionale structuren volop in beweging zijn.

• Er in de regio geen bestuurlijke tafel is waar de overheden die betrokken zijn bij het Binnenveld vertegenwoordigd zijn. Vaak zijn er dan 
ook overheden aangesloten die geen relatie hebben met het Binnenveld.

• In de regionale pho's worden de gebieden besproken, maar er is te weinig ruimte voor afstemming.

• Het betrekken van omgevingspartijen is gebied specifiek. Er is geen bestaande structuur waar zij elkaar treffen.

• De gebiedsaanpakken zijn (nog) niet structureel ondergebracht bij bestuurlijke tafels.

• Alle programma's (NPLG/RPLG , VSS, Landelijk Gebied, Nationale Regie RO) zien een gebiedsgerichte uitwerking van de opgave als 
instrument.

Met deze conclusies is op pagina 15 een voorstel gedaan hoe de gebiedsaanpak aan kan sluiten bij de bestaande structureren.
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Conclusie VII. Het scherp maken van de gebiedsopgaven (stikstof, 
energie, wonen, natuur) zonder dat de (landelijke-, provinciale-
regionale, lokale-) doelen, aanpak en instrumenten bekend zijn is 
complex en vraagt om onderling vertrouwen. De wisselwerking 
kan het Binnenveld versterken.

Binnen de gebiedsaanpak verkennen partijen gezamenlijk hoe het gebied een duurzame toekomst biedt voor de (agrarische en kennisintensieve) bedrijven, de natuur 
de kennisinstelling en de inwoners. De opgaven zijn groot, maar nog niet allemaalconcreet. Het gezamenlijk werken aan de gebiedsaanpak geeft overheden inzichten 
hoe bepaalde opgaven doorwerken in het gebied. Gezamenlijk kijken we wat het Binnenveld kan dragen en welke bijdrage er wordt geleverd aan de opgaven die de 
komende periode concreter worden.

Belangrijk is om met elkaar in gesprek te blijven en te erkennen en accepteren dat het voor zowel overheden als omgevingspartijen een enorm complexe tijd is, waar 
soms chaos overheerst.
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Conclusie VIII. Toewerken naar één gezamenlijk pakket waarbij 
ieder (overheden & omgevingspartijen) zijn verantwoordelijkheid 
heeft

In de volgende fase wordt een gezamenlijke visie voor het gebied opgesteld. Waar gaan we wat doen? Vanuit deze visie wordt er gelijk doorgepakt naar een 
gebiedsagenda. In deze agenda staan de maatregelen / projecten waar aan gewerkt wordt. Er is focus op de primaire opgaven vanuit het NPLG met oog voor de andere 
opgaven (verstedelijking, energie en mobiliteit). 

In de gebiedsagenda wordt omschrijven wie wat gaat doen, en hoe dit wordt uitgevoerd. Onder andere capaciteit, financiering, planning worden daarin aangegeven.

De verantwoordelijkheid over een project/maatregel ligt dus altijd bij 1 of 2 partijen. Zij zijn verantwoordelijk voor de voortgang en realisatie. Dit wordt binnen de 
gebiedsaanpak integraal afgestemd binnen de structuur van de projectorganisatie. We maken hierin onderscheid in de korte termijn agenda en lange termijn agenda. 
Input voor de korte termijn gebiedsagenda zijn de resultaten vanuit themagroepen en het bod vanuit de gebiedscoöperatie.

De lange termijn gebiedsagenda is één pakket aan maatregelen waarmee gewerkt wordt aan de opgaven, waarbij duidelijk een focus aanwezig is. De focus is gericht op 
de landelijke deadlines die worden meegegeven vanuit het Rijk. Onderstaand het proces richting een korte termijn gebiedsagenda in relatie tot de lange termijn 
gebiedsagenda.
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Conclusie IX. Lange termijn visie en korte termijn actie versterken 
elkaar en zorgen voor draagvlak. Tempo van gebiedsproces moet 
aansluiten bij andere processen.

Om samen met vertrouwen te werken aan een lange termijn perspectief, is het belangrijk om óók op korte termijn resultaten te boeken.

• Dit geeft partijen energie en vertrouwen in de samenwerking;

• Korte termijn acties zorgen voor commitment binnen partijen onderling, en commitment aan het proces richting de betrokken inwoners.

Voorstel is daarom om naast de lange termijn gebiedsagenda ook een korte termijn gebiedsagenda op te stellen waarin waarmee vast uitvoering wordt gegeven aan de 
korte termijn 'no regret' maatregelen. Input voor de korte termijn gebiedsagenda komen bijvoorbeeld vanuit de gebiedscoöperatie en themagroepen mobiliteit en 
energie.

De themagroep mobiliteit geeft op dit moment input voor de korte termijn gebiedsagenda. Deze input betreft de (gebied specifieke) knelpunten zoals opgenomen in 
bijlage B. Vanuit andere themagroepen (denk aan stikstof en verdienmodellen in de vorm van de gebiedscoöperatie) volgt de input later. Hierin landen maatregelen die 
op korte termijn uitgevoerd kunnen worden en bijdragen op doelen waarvan we al weten dat ze er komen of bijdragen aan de vita liteit van het gebied.
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Conclusie X. Er ligt bij overheden geen specifieke opgave rondom 
de groen-blauwe corridor. Aandacht gaat naar het robuuster 
maken van natuur door het maken van verbindingen door aanleg 
van natuurlijke landschapselementen.

• Beleidsambtenaren die betrokken zijn bij het onderwerp groen/blauwe structuurversterking onderschrijven de relevantie van het experiment rondom de groen-
blauwe corridor maar hebben hier geen specifieke opgave op liggen.

• Vanuit het oogpunt robuuste natuur is het huidige oppervlak (300ha) van de Binnenveldse Hooilanden te beperkt, hiervoor is 500ha nodig. De bestaande natuur kan 
wel robuuster worden gemaakt door het maken van verbindingen met aansluitende gebieden door aanleg van natuurlijke landschapselementen.

• Multifunctioneel ruimtegebruik biedt kansen om bestaande natuur robuuster te maken. Denk daarbij aan de kansen voor het combineren van opgaven vanuit de 
raakvlakanalyse.
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Conclusie XI. Het aansluiten van de experimenten bij de 
dynamiek van het gebied vraagt meer om zorgvuldigheid en tijd. 
Kans is om partijen te verrijken met het principe van 'samen 
leren'.

• Er blijkt meer tijd nodig te zijn om daadwerkelijk van start te gaan met het uitvoeren van de experimenten. Reden hiervoor is dat een experiment goed moet 
aansluiten bij lopende processen (denk aan de gebiedscoöperatie) en landen in een gebied en niet een losstaand iets worden.

• Het gebiedsproces heeft veel beweging in gang gezet. Voorkomen moet worden dat het experiment als een extra belasting voelt. Het moet bestaande bewegingen 
ondersteunen en er niet mee interfereren.

• Op basis van energie en kennis wordt nu gezocht naar ondernemers die willen meedoen met het experiment rondom de groen-blauwe corridor, waarbij het van 
elkaar leren centraal staat. De intentie is om aan de hand van de inventarisatie te kijken welke ondernemers aan willen sluiten.



DEEL III  - Bijlagen
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Definities

Onderstaand een lijst met definities met termen waarvan de betekenis soms onduidelijk is, of verschillend kan zijn. De definitielijst is ter verduidelijking van de 
stukken en helpt om elkaar beter te begrijpen.

Term Betekenis

Toekomstbestendige/duurzame landbouw Een vorm van landbouw die meerdere generaties houdbaar is, zowel ecologisch, economisch en maatschappelijk

Natuurinclusief Het integreren van natuur in landbouw, nieuwbouw, bedrijfspanden of andere objecten

Omgevingswaarden De gewenste staat of kwaliteit van natuur én daarmee de toelaatbare belasting door externe activiteiten

Natuurwaarden Ecologische en landschappelijke waarde van het gebied

Instandhoudingsdoelstellingen De natuurdoelen die in Natura 2000-gebieden moeten worden bereikt

Kritische Depositiewaarde (KDW) Grenswaarden voor de mate waarin de stikstofdepositie verminderd moet worden om verslechtering en 
onherstelbare beschadiging van de natuur te voorkomen

Gebiedsaanpak Het proces van waarin overheden en gebiedspartijen samen toewerken naar een lange- en korte termijn 
gebiedsagenda voor het Binnenveld

Lange termijn gebiedsagenda Lange termijn actie programma binnen de gebiedsaanpak (wie, hoe, middelen)

Korte termijn gebiedsagenda Korte termijn actie programma binnen de gebiedsaanpak (wie, hoe, middelen)

Lange termijn gebiedsvisie Lange termijn visie binnen de gebiedsaanpak (waar, wat)

Gebiedsdeal Bod vanuit de gebiedscoöperatie aan de overheden met daarin kansen voor nieuwe verdienmodellen voor 
toekomstbestendige landbouw

Gebiedsplan Gebiedsplannen gebiedsgericht aanpak stikstof vanuit provincies aan het Rijk (inclusief een voorstel voor 
maatregelen)


