
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Hoeveel bedrijven met intensieve veehouderij zijn er in het Binnenveld?  
In algemene zin wordt onder intensieve veehouderij verstaan die vormen van veehouderij die niet 

direct aan gras- of bouwland zijn gebonden. In het Binnenveld zien we dat er 76 bedrijven zijn 

die dieren houden. Rond de 20% daarvan valt onder intensieve veeh ouderij.     

 

Coöperaties? Nemen hieraan ook de ketenpartners deel?  
Nee, op dit moment niet. De gebiedscoöperatie is opgericht door en bestaat uit agrariërs in het gebied. Voor 
meer informatie kijk: https://geb iedsaanpakhe tb innenve ld .n l/geb iedscooperatie /   
  
Met hoeveel procent grondeigenaren is er al persoonlijk gesproken?  
In de eerste fase van de Gebiedsaanpak hebben we met e en aantal grondeigenaren gesproken. Komende 
periode wordt er in het kader van de Gebiedsaanpak door de gemeenten en provincie gesprekken gevoerd met 
agrariërs in het gebied. Grondeigenaren ontvangen hier binnenkort een brief over.  

  
In de presentatie staat: De emissie in het Binnenveld zorgt voor een te grote depositie op de 
N2000 gebieden in het Binnenveld (>70 mol/ha/jr.), hoe komt men aan dit cijfer?  
Op basis van het huidige juridisch erkende landelijke model (AERIUS). Provincies hebben gegevens hieruit 
gezamenlijk specifiek in beeld gebracht voor het Binnenveld. 

 
Is er al rekening gehouden met de nieuwe stikstofreductie plannen vanuit het NPLG?  
Voordat de nieuwe stiksto fp lannen gepubliceerd werden was al bekend dat er een opgave rondom stiksto f zou 
zijn in het Binnenveld, exacte omvang daarvan nog niet. Daarom is er in de eerste fase van de gebiedsaanpak 
een themagroep stiksto f opgezet. De exacte opgave vanuit het NPLG wordt meegenomen naar de volgende 
fase van de gebiedsaanpak.  

  
Jullie noemen voor natuur de opgave robuuster maken. Wat bedoelen jullie daarmee? Is dat 
binnen de bestaande gebieden? Of kost dat extra ruimte?  
Onder robuuster maken van natuur verstaan we dat de natuur zich zelf (meer) in stand kan houden, ook met 
het oog op klimaatverander ing.  Voor het Binnenveld betekent dat dat bestaande natuur verbonden moet 
worden met andere gebieden. Dit vraagt niet veel ruimte, maar wel om de toevoeging van 
landschapselemen ten.  
  
Geen opgave nieuwe natuur; wel robuuster maken; versnippering helpt daarin niet. Kunnen we 
wat doen aan de versnippering?  
'Versnippering' wordt tegengegaan door te kijken naar het natuursysteem als geheel en elementen met elkaar 
te verbinden (zie bovenstaand antwoord). Dit is een opgave die wordt meegeno men in de volgende fase.  

 
Gaan de zonneparken door? Netcapaciteit in Binnenveld maakt zon op dak en land praktisch 
onmogelijk; wat kan de Gebiedsaanpak daarin betekenen?  
Vanuit de RES van Regio Foodvalley wordt er eerst gekeken naar wat er mogelijk is qua zonnepanelen op 
daken. Het klopt dat er schaarste is op het elektric ite itsne t. Wel vinden er verschillende ontwikkelingen en 
pilots plaats (denk daarbij aan het opslaan van energie) en is uitbreiden van h et netcapacite it 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. De themagroep energie heeft verschillende 
initiatie ven rondom de opwek van duurzame energie in beeld gebracht. Deze initiat ieven zijn nog niet 
definitie f. Ook is de exacte opgave voor het Binnenveld vanuit de RES nog niet bekend.    
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Is de presentatie achteraf digitaal beschikbaar?  
Ja zie https://geb iedsaanpakhe tb innenve ld .n l/   

  
Waarom werd sluipverkeer gemeten in de meivakantie? Kans op vertekend beeld is dan risico.  
Het meten van sluipverkeer in de meivakantie is niet opgemerkt vanuit de gebiedsaanpak  

  
Rol van politiek aangestuurde gemeenten? Bv vetorecht van gemeenten als een motie is 
ingediend. Zoals in Rhenen verbod op zonnevelden op agrarische grond in het Binnenveld  
Ook met het gebiedsproces volgen we de democratische besluitvoerin g. Hierbij proberen we zo goed als 
mogelijk aan de voorkant met elkaar af te stemmen.  

  
  
 
  
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: 

  
- Voorstel is om een sabbatsjaar voor slechte grond in te stellen. Dit kun je gebruiken voor 

kleinschalige zonnevelden en zijn daarmee een verdienmodel voor boeren.   
 

- Streef naar zelfvoorzienende bedrijven op gebied van energie.  

https://gebiedsaanpakhetbinnenveld.nl/

