Visie en beleidsdocument: "Overleven op de Veluwe & Gelderse Vallei - hoe dan?"
Uitgangspuntennotitie van de bestuurstafel van de RBMV
- hoe in de naaste toekomst in gezamenlijkheid vorm en inhoud te gaan geven
aan de lerende tripartiete gebiedsontwikkeling op de Veluwe en in de Gelderse Vallei -

- 28 maart 2007 -
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Historische ontwikkeling - huidige situatie - toekomstvisie - integere samenwerking
1. Historische ontwikkeling
Korte historie over het ontstaan en de gegroeide rol van de RBMV
De RBMV is opgericht in februari 2004, naar aanleiding van de problematiek van het PVVP-2 en de
omschakeling op de Veluwe van Connexxion naar BBA, als provinciaal openbaar vervoerder (en de
lotgevallen van de leden van de RBMV ten gevolge van deze vervoerderwissel) en de veranderde en
aangepaste lijndiensten tussen de steden en dorpen op de Veluwe.
Per de oprichting op 11 februari 2004 werden 21 lokale burgerverenigingen en ondernemers-verenigingen
lid van de koepel RBMV.
Inmiddels bestrijkt het werkgebied van RBMV zowel Veluwe als Vallei en Randmeren.
Een gebied van Apeldoorn tot Arnhem tot Ede tot Barneveld tot Putten tot Ermelo tot Nunspeet en weer
terug naar Apeldoorn.
Vanaf begin 2004 tot heden februari 2007, staan de thema’s Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening hoog op de
beleidsagenda van de RBMV en worden de ontwikkelingen rond het PVVP-2 nauwlettend gevolgd. Zoals
de inspraak en de toezegging op enig moment van Gedeputeerde van Haaren, in de vergadering in juni
2004 van de Staten van Gelderland, dat elke wezenlijke afwaardering naar 60 kilometer per uur en/of
andersoortige substantiële infrastructurele ingreep in het onderliggende provinciaal verkeersnetwerk, niet
anders dan eerst na inspraak en samenspraak met de lokale bewoners c.q. belanghebbenden, ter hand zal
worden genomen.
In het groeiproces, is de RBMV meermaals - en altijd op specifiek verzoek van de aangesloten lokale
verenigingen -, de dialoog met de provincie aangegaan (met bijbehorende conflicten, maar vervolgens ook
steeds meer in samenwerking en afstemming met de provincie).
2. Huidige situatie
Een voorbeeld van goede samenwerking in dit opzicht, is de inspraak met betrekking tot de aanpassingen
van de N-304, waarbij de burgerij voor het eerst in de allereerste fase - dus vanaf blank papier - hun ideeën
en lokale inzichten en kennis konden en mochten inbrengen,
ten aanzien van de voorgenomen herinrichting van de N-304.
Andere voorbeelden van overleg zijn, de N-797, de N-310 en de N-800, alsmede de afstemming met - en
daardoor de verkrijging van de medewerking van – grondeigenaren, voor de aanleg
van flankerende fietspaden langs de provinciale verbindingsweg(en).
Evenzo, de ontwikkelingen rond de Valleilijn - en de aanpassing dientengevolge van de
BBA-busdiensten -, waarbij de provincie en BBA - in goed overleg met RBMV - tot klantgerichte
aanpassingen kwamen en voor de toekomst, d.w.z. vanaf februari 2007, een regulier overleg tussen RBMV,
BBA en provincie zullen aangaan. Hierbij zullen, naast bestaande knelpunten, ook toekomstige
ontwikkelingen, in een vroegtijdig stadium kunnen worden afgestemd.
De achterliggende twee/drie jaar zijn aldus een groeiproces,
waarbij alle verenigingen die bij de oprichting lid werden, nog steeds lid zijn
en de groei in ledenaantal ook in 2007 naar verwachting weer verder doorzet.
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3. Toekomstvisie RBMV
Het belang van regulier overleg
Vanuit RBMV waarneming zijn drie tendensen te onderscheiden:
1.
2.

3.

bestuurlijke vernieuwing, met verschuiving in regie en verantwoording, maar met groeipijnen;
burgers zijn mondiger en willen participeren, zowel als burger, maar ook als mondige consument en in die hoedanigheid - als kritische afnemer van geprivatiseerde (ex-) overheidsdiensten.
Een voorbeeld van de weerbare, regres nemende, georganiseerde burger-consument,
is bijvoorbeeld de opkomst van de Claimfondsen in Nederland, voor de gedupeerden
van de aandelen-lease producten.
Pamperen en hospitaliseren is - ook bij de lokaal georganiseerde Veluwenaar - uit de gratie,
getuige het lidmaatschap en mandaat van de RBMV.
De Veluwe staat tegenwoordig steeds meer onder druk, mede ten gevolge van de beleidsmatige
ruimteclaims vanuit bovenregionaal niveau, namelijk provinciaal, landelijk en tegenwoordig ook
Europees.
Voorbeelden zijn Natura 2000 en Veluwe 2010, waarbij steeds meer bovenregionaal geëntameerde
Veluwe-visies, ofwel gaan botsen met de op de Veluwe zelf levende ideeën en visies, ofwel
(alsnog) in harmonie met elkaar worden gebracht.

De RBMV Ambitie
De RBMV Ambitie is, om op professionele wijze en vanuit de achterban (dit zijn over het algemeen tot wel
bijna 100 jaar oude lokale en in de Veluwse burgerij gewortelde bewoners- en ondernemersverenigingen,
met een rijke lokale culturele historie en traditie),
een nieuwe invulling te geven, aan een eigentijds en verantwoording nemend
Veluws burgerschap.
Een Veluws burgerschap, dat op deze wijze in de komende decennia, op goed niveau, mee kan met het
nieuwe bestuur (en met de klassieke financiële marktpartijen, pensioenfondsen en eventueel ook
projectontwikkelaars), en dit op alle relevante niveaus en op alle
essentiële thema- en beleidsvelden ook waarmaakt.
De RBMV stelt zich hiertoe ten doel, om zich in de komende jaren verder vanuit de Veluwenaar te
professionaliseren, middels inbreng van de lokale ledenverenigingen,
bij thema’s als:
Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Economie, Leefbaarheid, Cultuur en Milieu,
o De thema’s worden daarbij integraal benaderd vanuit de maatschappelijk duurzame meerwaarde.
o De maatschappelijke en economische effecten van de verschillende visies
worden daarbij op hun duurzaamheid van tevoren besproken.
Steekwoorden daarbij zijn:
o gebiedseconomie en gebiedsordening,
o intervisie en toekomstgerichte co-creatie.
Voorbeelden van soortgelijke recente pilots zijn:
het Bladel-concept en het Kootwijkerbroek-concept.
De goede spelregels
Het is daarbij echter wel degelijk van groot belang - en absolute randvoorwaarde -,
om nu structureel de goede spelregels bij het gebiedsproces te brengen.
Dit teneinde mogelijke grote ongelukken en risico’s in de financiering en ontwikkeling van het gebied te
voorkomen.
De visie van RBMV is, dat niet alleen op incidentele basis,
maar gestructureerd en zonder uitsluiting, - dus met alle belanghebbenden - open en vanuit integraliteit
met tijdig elkaar gesproken moet worden.
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RBMV-Compas
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Figuur 1.

SCHEMA van het Integrale Duurzaam Proces-Compass van RBMV
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RBMV Compas
Eerst visie en (denk)raamwerk ontwikkelen.
Dan structuur en spelregels maken, bestuurlijk, ambtelijk en met belangenverenigingen.
RBMV is in februari 2004 op ad hoc basis begonnen,
waarbij steeds meer projecten werden aangebracht vanuit de Veluwse achterban.
En waarbij RBMV zichzelf gaande de rit de praktische vraag moest gaan stellen,
wat willen we nu eigenlijk, welke focus moeten we gaan hebben en waar stopt het.
Eerst dus visie en (denk)raamwerk, vervolgens focus en zicht op wat RBMV wel en/of niet voor haar
leden zou kunnen betekenen en oplossen.
Daarbij is de oriëntatie op goede samenwerking en dialoog van groot belang,
voor al die zaken, die wel relevant en belangrijk zijn voor de RBMV-leden,
maar die reëel gezien niet door RBMV alleen kunnen worden opgelost.
Het RBMV-bestuur heeft in de afgelopen 2 à 3 jaar vanuit de praktijk ervaren,
dat, door het zo aan te pakken, er ook steeds meer zaken - via de leden - op de RBMV af komen.
Het “Beleids Compas van de RBMV” (zie figuur 1. hierboven) helpt en geeft zicht op wat RBMV wel
en/of niet voor haar leden direct en/of indirect zou kunnen betekenen en oplossen.
Hierin worden 1) de maatschappelijke, 2) de bedrijfskundige en 3) de bestuurlijke drie-eenheid
weergegeven, in de combinatie met het samenhangende quadrant van:
1. scenario envisioning (visievorming),
2. strategische planning en positionering,
3. de flexibele korte termijn respons en
4. de degelijke duurzame en robuuste oplossingstructuur voor de langere termijn.
Dit alles wordt geënt op het Veluws opleiding en training fundament, voor zowel jeugd als ook
volwassenen.
Hierbij kan soms sturend worden voorgegaan, doch altijd zodanig dat doel en middel van de RBMV niet
worden omgedraaid.
De RBMV identiteit
De RBMV zal zich niet verheven institutionaliseren of zich boven de achterban plaatsen of zich anderszins
vervreemden of afwenden van de achterban,
maar het contact zeer direct blijven onderhouden met en dienend verantwoording afleggen aan
haar Veluwse achterban.
De RBMV achterban wordt gevormd door de (21) lokale verenigingen en de door hen vertegenwoordigde
+/- 30 duizend Veluwenaren en het aangesloten MKB uit Veluwe en Gelderse Vallei
De autonomiteit van de lokale verenigingen
RBMV zal niet op de stoel van de lokale verenigingen gaan zitten, maar uitsluitend dienend en faciliterend
en op expliciet formeel verzoek - altijd na consultatie van de achterban -, in actie komen.
RBMV partner van Raad en Staten
RBMV wil niet de schijn krijgen, het werk van raadsleden en statenleden nog eens over te doen.
Het hoe en waarom valt te begrijpen aan de hand van een helder schematisch overzicht (zie de schets in
figuur 2. hieronder).
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Het Publiek Privaat Defect
De privatisering van overheidstaken, door een steeds verder terugtredende overheid,
kan alleen zorgvuldig naar de burgerij toe gestalte krijgen,
als de zorgtaak ook daadwerkelijk gecontinueerd wordt door die marktpartijen, die deze taak van de
overheid overnemen.
Hiertoe zijn in de klassieke publiek-private samenwerking methodiek in Nederland,
geen of onvoldoende garanties (met name in de uitvoeringsfase) ingebouwd,
RBMV en haar aangesloten verenigingen vormen om die reden,
de gemobiliseerde en georganiseerde vraagzijde van de markt,
in de Nederlandse publiek-private maatschappelijke werkelijkheid.
Als bekend voorbeeld kan worden genoemd de Geprivatiseerde (Overheids NV) Energiereus Nuon,
die alle huishoudens een maximum limiet geeft om - middels zonnecollectoren stroom aan het elektriciteitsnet te mogen leveren, dit op straffe van een boete.
Dit staat haaks op het duurzaam streven van de overheid, om energiebesparing en de aanwending van
nieuwe duurzame energiebronnen te realiseren in Nederland.
Privatisering van de energiebedrijven werkt, in dit concrete praktijkvoorbeeld,
niet alleen contraproductief aan het duurzame toekomstbelang van de overheid en de burgerij,
maar is daarbij ook in strijd met de geest en de beleidsuitgangspunten van de privatisering.
Raadsleden statenleden en de RBMV - met haar achterban op de Veluwe de Gelderse Vallei en de
Randmeren -, zijn in die zin natuurlijke alliantie-partners,
Set Transitie Spelregels
met name tegen de doorgeschoten ‘single issue’ mentaliteit
en dito aandeelhouder-belangen, van de enkele (aanbodzijde van de) markt.
4.
3.
De terugtredende overheid kan de zorgverplichting alleen vervreemden naar de Markt,
indien zowel aanbodzijde en vraagzijde van de Markt gelijk krachtig betrokken zijn in de totstandbrenging
en de goede uitvoering van het maatschappelijk-bedrijfskundig PPS arrangement.

Openbaar Bestuur
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Figuur 2.

SCHEMA van de Complementariteit van Controlerende Publieke en Private Krachten

Huiswerk
De RBMV, zal in 2007 de verschillende gemeenteraden en de staten van Gelderland hierover breed - dus
over het gehele politieke spectrum - informeren.
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RBMV levenslang leren
De RBMV heeft een hechte binding en beschikt over korte lijnen met elk van de 21 aangesloten
verenigingen, bilateraal en ook als geheel.
o De bestuursleden van de RBMV zijn allen tevens bestuurslid,
van een van de bij de RBMV aangesloten lokale verenigingen van bewoners dan wel ondernemers.
o Per dossier of thema, is er vanuit het bestuur persoonlijk intensief contact met elk der individuele
verenigingen, die specifiek belanghebbend zijn bij het dossier en/of thema
en die aan de RBMV daadwerkelijk verzocht hebben, om het voor hen op te nemen.
o Door dit intensief contact hoeven de leden geen enkele informatie te missen
waardoor RBMV zodoende altijd slechts verwoord, hetgeen door de achterban inhoudelijk en expliciet
gewenst wordt.
o De responsieve - 24 uur rond de klok - korte directe lijnen met de achterban van RBMV,
worden mogelijk gemaakt, dankzij de moderne media, zoals e-mail met breedband internet
en (mobiele) telefoon.
Uitleg zal worden gegeven over de noodzaak tot vaststelling van heldere processpelregels.
Deze zijn gebaseerd op Intervisie, Remedial Proces Begeleiding, Reconciliation en uiteindelijk
Handhaving.
Kwaliteitsaspecten, opleiding en training:
RBMV roept niets, zonder eerst de leden geraadpleegd te hebben.
o De grote beleidslijnen en -voornemens van RBMV
worden jaarlijks - tijdens de algemene ledenvergadering - ter goedkeuring
aan de achterban van RBMV voorgelegd.
o Tevens wordt dan decharge gevraagd, voor het door het bestuur gevoerde en vigerende beleid en de
financiën.
o Het concept huishoudelijk reglement van de RBMV geeft de contour aan van het regulier tripartiet
overleg Veluwe en Vallei, het financieel gebiedsinstrument, de beëdigd gebiedsmediator en ook de
opleiding en training faciliteit, te faciliteren vanuit RBMV.
RBMV heeft haar Concept Huishoudelijk Reglement zodanig ingevuld,
dat de verantwoordelijkheid nemende burger, middels de instrumenten van RBMV
zijn of haar actieve inbreng kan doen.
Huishoudelijk reglement
Het Huishoudelijk reglement voorziet in een spelregelstramien,
voor alle huidige en toekomstige instrumenten van RBMV, die maatwerk kunnen worden ingeregeld,
voor onder andere
1. het tripartiet gebiedsoverleg,
2. de beëdigd gebiedsmediator,
3. het financieel gebiedsinstrument en
4. de opleiding en training faciliteit.
Spelregel-gebiedsconvenant
De algemene basis hiertoe kan zijn, een spelregel-gebiedsconvenant, aan de basis
van het tripartiet gebiedsoverleg.
Belangrijk daarbij is, om af te kaderen, wat wel en wat niet zich leent, voor behandeling
in regulier overleg met RBMV en later in een eventueel tripartiet overleg.
Gezamenlijke krachtsinspanning
RBMV ambieert, om de regio te laten groeien en bloeien
en ambieert ook om door een gezamenlijke krachtsinspanning,
de noodzakelijke overgang van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij,
vanuit de bevolking zelf - dus van binnenuit -, mede mogelijk te maken,
op de Veluwe en in de Valleiregio.
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Professionalisering van de dialoogprocessen, van management en bestuur
Dit vereist een verdere professionalisering van de dialoogprocessen, van management en bestuur.
Op deze wijze valt in de visie van RBMV ook te denken
o aan nieuwe beleggingsproducten, zoals we die al kennen van de schone energie, etc.
o aan de sturing van de eigen gebiedsontwikkeling, middels het tripartiet overleg en de financiering van
ook de onrendabele top in de eigen regio, met behulp van het financieel gebiedinstrument.
Burger en MKB betrokkenheid
Hoe de burger en de ledenverenigingen, langdurig betrokken te houden, bij een dergelijk ambitieus proces?
Dit is een behapbare uitdaging,
mits de gevraagde inspanningen leuk, zinvol en kenbaar van belang zijn,
voor de eigen lokale omgeving en de Veluwe en Gelderse Vallei samenleving.
De directe achterbanbinding van RBMV, vormt daarmee mede de kern
van de grote betrokkenheid en participatie-bereidheid
van de individuele leden van de lokale bewoners- en mkb-verenigingen,
bij de programma-activiteiten van de RBMV en het openbaar bestuur.
RBMV organisatiekracht
RBMV zal in de naaste toekomst, niet alleen kunnen functioneren op basis van uitsluitend vrijwilligheid.
Betaalde krachten worden incidenteel nu reeds ingehuurd
Betaalde krachten zijn - structureel - een noodzakelijke volgende stap in de ontwikkeling van RBMV.
Budgetkracht
De gemeenteraden en de Staten beschikken over het budgetrecht.
Dit is een proces van samen groeien en wennen, stap voor stap.
4. Integere samenwerking
Beleidswens RBMV
De beleidswens van RBMV is, om uiteindelijk in een pilot-project, lerend onderweg te gaan, vanuit de
denkwijze en de support structuur, zoals verwoord in het huishoudelijk reglement van RBMV.
Participatieve benadering vanuit de regionale bevolking en het m.k.b.
De schaalverschuivingen in de Ruimtelijke Ordening,
o van sectoraal naar integraal
o en van lokaal naar regionaal,
alsmede
o de gelijktijdige delegatie van rijkstaken naar de provincie, in de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening,
o de recente toedeling, vanuit de provincie Gelderland, van Provinciale Ruimtelijke Ordening taken,
aan de hiertoe samenwerkende steden van de Veluwe Vallei, waartoe ook Ede en Barneveld behoren,
vragen - juist nu - om een participatieve benadering, vanuit de regionale bevolking en het m.k.b.
Het Omniveld - welke relevante partijen zijn er nog meer
RBMV is zich er van bewust, dat de bestaande netwerken en groeperingen in Nederland niet op voorhand
zullen kunnen geloven,
o dat de aanpak van de RBMV de wereld nu ineens zal kunnen veranderen of
o dat de andere aanpak van de RBMV, substantieel kan bijdragen aan de gezonde ontwikkeling van
samenleving en economie, op de Veluwe en in de Gelderse Vallei.
Eerst zien dan geloven, is een begrijpelijke nuchtere Nederlandse reactie.
De RBMV zal voor velen in de eerste oppervlakkige kennismaking
niet veel meer of anders zijn, dan de vele andere belangenverenigingen uit de Nederlandse polder.

© RBMV - BGO woensdag 28 maart 2007

| info@rbmv.nl | www.rbmv.nl |

8

Integere Integrale Procesinpassing en optimalisatie
Het open tripartiet gebiedsoverleg van RBMV geeft echter op integere en transparante wijze ruimte,
aan alle relevante partijen, stakeholders en claimholders gelijk,
zoals bijvoorbeeld ook een Staatsbosbeheer, de VKK en het Park Hoge Veluwe,
om in gezamenlijke en in integere inspanning, het moeilijke mogelijk te maken.
o Daarbij zijn de integrale en in de tijd parallelle afstemming tussen publiek-private maar vraaggestuurde
markt arrangementen enerzijds en de ruimtelijke ordening en grondexploitatie arrangementen
anderzijds, mede uitgangspunt.
o Daar komt bij de onderlinge ruimtelijk economische inpassing aan aanpassing van aale mogelijke
tegenstrijdige prioriteiten en randvoorwaarden van Europees, nationaal, provinciaal, Eu-regionaal en of
lokaal publiek beleid.
Hoe verder
Op woensdag 14 februari te 19.30 is er RBMV voorzitters en secretarissenoverleg geweest,
ter voorbereiding van de Algemene Leden Vergadering van RBMV op 28 maart 2007;
Breed draagvlak en algemene (unanieme!) instemming was aanwezig
onder de aangesloten lokale verenigingen voor de uitgezette koers en de toekomstvisie van RBMV.
o
o
o

o

Na de ALV van RBMV, zal het bestuur gestructureerd bijpraten - Statenbreed - met de Statenleden van
de Provincie Gelderland,
Na de ALV van RBMV zal het bestuur (samen met lokale bestuursleden) gestructureerd bijpraten Raadsbreed - met de Raadsleden van de gemeenten in het RBMV verzorgingsgebied.
De RBMV zal in 2007, datgene wat RBMV wil - en met de globale denkbeelden en nadere analyses
van de RBMV -, op een voor alle partijen zeer praktische en behapbare wijze communiceren,
en daarbij deelname aanbieden, aan alle geïnteresseerde partijen,
mits deelnemend met open vizier en geënt op praktische en concreet uitvoerbare zaken.
De RBMV heeft bovenstaande besproken met de wethouders R.O. van Ede en Barneveld,
waarbij is afgesproken dat de collega wethouders uit het gemeentelijk samenwerkingsverband van de
Gelderse Vallei nader zullen worden geïnformeerd.

Actualiteit
Voorbereidingen worden momenteel getroffen:
1.

voor de concrete RBMV methodiek en toepassing in de Gelderse Vallei,
middels de RBMV tripartiet overleg aanpak,
specifiek bij de aankomende woningbouw in de kleine kernen,
waarbij de integriteit van de procesparticipatie als uitgangspunt wordt genomen en
waarbij zonder procesuitsluiting en in dialoog met alle groeperingen en belangen,
wordt gestreefd naar optimale inpasbaarheid en duurzaamheid, zonder kwaliteitsverlies en/of
budgetoverschrijding.

2.

voor het faciliteren van DLG bij de invulling aan de gebiedsuitwerking van het reconstructie
uitvoeringsprogramma Gelderse Vallei - conform haar verzoek - en met behulp van de RBMV
tripartiet overleg aanpak.

Op woensdag 14 maart 2007 overlegt RBMV met de wethouder buitengebied van de gemeente Ede
op basis van voorliggende uitgangspuntennotitie van RBMV hoe in de naaste toekomst in gezamenlijkheid
vorm en inhoud kan worden geven aan de georganiseerde lerende tripartiete gebiedsontwikkeling in de
Gelderse Vallei.
Uitgangspunten zijn de open verbindende dialoog en de onderliggende integriteitspelregels, zoals
- in de dienende infrastructuur, in het mobiliserend proces en in de bundelende procedure nader is uitgewerkt in het huishoudelijk reglement van RBMV.
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Tripartiet Gebieds Overleg Gelderse Vallei - samenwerking met RBMV
o
o
o
o
o

Spelregels & Integriteit Tripartiet Overleg Gelderse Vallei
Maatschappelijke Bestuurlijke en Bedrijfskundige Lerende Procesaanpak & methoden van het Tripartiet Overleg
Innovatieve Duurzame & Integrale Gebied Ontwikkeling Gelderse Vallei
Dialoog Support Groep & secretariaat
RBMV wordt RVV..?!

Secretariaat
RBMV-SVV
Scenarioverkenning
& MassaCommunicatie

CoPOpleiding &
Training

Proces
SupportTeam
Financieel
GebiedInstrument

Beëdigd
GebiedMediator
Secretariaat
Tripartiet Regio-overleg

Ruimtelijk Welzijn Gelderse Vallei
Geen intensieve menshouderij

1e Aanzet naar Tripartiet Gebied Convenant Gelderse Vallei

de lerende tripartiete gebiedsontwikkeling in de Gelderse Vallei
RBMV en Lokale, Regionale, Provinciale en Landelijke Overheden (DLG)
voeren momenteel incidenteel bestuurlijk en ambtelijk overleg
betreffende de duurzame inpassing van o.a. ecologie en stedenbouw in de regionale ruimtelijke ordeningsopgave de
regionale gebiedseconomie en in de regionale samenleving.
RBMV wil:
middels de inrichting van het tripartiete overleg in de Gelderse Vallei, samen met de lokale, de regionale, de
provinciale en de landelijke overheid,
een verbindende rol vervullen, in het maken van een duurzame gebiedsafspraken met de verschillende overheden, de
verschillende marktpartijen én de verschillende belangengroeperingen uit lokale burgerij en MKB,
om zo tot een nieuwe en duurzame integere lerende en door de bevolking daadwerkelijk gedragen duurzame
gebiedsontwikkeling te komen.
Nadere uitwerking volgt op of rond 21 maart 2007 op basis van de RBMV beginselen van “Goed Duurzaam Gebieds
Burgerschap” en de bovengeschetste en nader verwoorde uitgangspunten in het huishoudelijk reglement van RBMV.
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Integrale Gebiedsontwikkeling in Gelderland
1.

IKC RO Nieuwsflits (08-01-07)
Behoud platteland eist een actieve provincie
o Sinds 1 januari hebben de provincies een hoofdrol in het plattelandsbeleid.
o Ze zullen samenwerking met de gemeenten moeten zoeken.
(Nederlands Dagblad, 5 januari 2007)

2.

IKC RO Nieuwsflits (05-01-07)
Gedeputeerde Staten (GS) hebben de eigen beleidsinvulling van
Ede,Wageningen, Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel, Ermelo en Putten
voorlopig vastgesteld.
o
o
o
o
o

Regio De Vallei maakt eigen beleid voor bouwen in buitengebied
Gelderland wil keuzemogelijkheden zo dicht mogelijk bij gemeenten, burgers en betrokken
partijen leggen.
Voormalige agrarische gebouwen voor werken of wonen en meer mogelijkheden voor
(voormalige) agrariërs voor nevenactiviteiten.
Dat wordt onder voorwaarden mogelijk in regio de Vallei en de gemeenten Ermelo en Putten.
Regio de Vallei is hiermee de tweede regio die de mogelijkheid benut om zelf regels op te stellen
voor het buitengebied.

(De Achterhoek diende een paar maanden geleden een plan in en daar zijn de mogelijkheden nu
verruimd.)
Hiermee maken deze gemeenten gebruik van de mogelijkheid in het Streekplan voor eigen beleid.
o
o
o

o
o

Nieuwbouw voor wonen en werken in het buitengebied was tot nu toe beperkt mogelijk,
terwijl er duidelijk behoefte is aan ruimere mogelijkheden en veel gebouwen leegstaan.
De regionale invulling wordt opgenomen in het Streekplan.
Daarna zullen de gemeenten de verschillende bestemmingsplannen Buitengebied moeten
aanpassen.
Omdat dit lang kan duren, willen de gemeenten een beroep doen op artikel 19, lid 2.
Hierdoor kunnen burgemeester en wethouders zonder verdere tussenkomst vrijstelling verlenen
en hoeft men met het (ver)bouwen niet op een herziening van het Streekplan te wachten.

GS willen dit grotendeels toestaan,
o

alleen voor de één-woninggevallen en de werkfuncties in het Groen Blauwe Raamwerk gelden
beperkingen.

De nota is door alle gemeenten in regio De Vallei en de gemeente Putten vastgesteld.
o
o

Op 26 januari 2007 buigt de Provinciale commissie voor de fysieke leefomgeving zich over de
regionale invulling.
Op 7 februari zal de Statencommissie RO geconsulteerd worden,
waarna GS zullen overgaan tot definitieve vaststelling van deze streekplanafwijking.

(Persbericht provincie Gelderland, 2 januari 2007)
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Invulling aan de gebiedsuitwerking v/h Reconstructie Uitvoeringsprogramma Gelderse Vallei.
Reconstructiegebied Ede-Noord/Lunteren/Kootwijkerbroek
Ontwerpatelier of Ontwerpschuit:
o
o
o
o
o
o

Een
werkgroep
wordt
geformeerd
voor
het
Reconstructiegebied
Ede-Noord/
Lunteren/Kootwijkerbroek
Deze werkgroep zal het komende jaar een invulling moeten geven
aan de gebiedsuitwerking van het Reconstructie Uitvoeringsprogramma Gelderse Vallei.
Dit bijvoorbeeld in de vorm van een zogenaamd Ontwerpatelier of Ontwerpschuit.
De provincie Gelderland, de gemeenten Ede en Barneveld, het ministerie van LNV en het
programmabureau SVGV hebben hiertoe een samenwerkingsverband.
De vraag is of de belangenverenigingen van Noord-Oost Ede, naast de al eerder betrokken
partijen, ook willen deelnemen in deze klankbordgroep / het samenwerkingsverband.
Partijen zien een rol voor de RBMV (als Regio-gebiedscoördinator van de gebruikers)

Dit sluit aan bij de doelstelling en het streven van de RBMV namelijk
naar Integrale Gebiedsontwikkeling,
waarbij Landelijk Gebied, Kleine Kernen, Economische Bedrijvigheid,
Natuur en Maatschappelijk Welzijn,
in Samenspraak en Duurzaam ontwikkeld wordt.
De (reconstructie)denktank
De (reconstructie)denktank zal aansluiten:
o bij de huidige ontwikkelingen
op het gebied van woningbouw en (regionale)bedrijventerreinen
binnen en buiten de dorpskernen(structuurvisieplannen) en
o bij de uitkomsten van de Sociaal-Economische visieontwikkelingen
zoals die op dit moment onder andere in Otterlo en Kootwijkerbroek (gaan)plaats vinden.
o Dit getoetst aan de invloeden van EHS, Natura 2000, Streekplan etc.
o Moeten beschouwen hoe de integraliteit te waarborgen.
Verkenning
Een verkenning naar de mogelijk nadere invulling en voorwaarden voor de op te richten
(reconstructie)denktank zal geschieden door en vanuit RBMV
De RBMV-voorzitter de heer Pol heeft desgevraagd toegezegd om te coördineren,
dat wil zeggen:
o samen met (de heer Swarte van) DLG en
o samen met de reeds deelnemende overheidsgroepen
o samen met (en namens) de RBMV achterban en het (niet-leden) netwerk dat de RBMV al
heeft opgebouwd in de genoemde kernen en Gelderse Vallei omgeving,
een verkenning maken
voor de nadere invulling en voorwaarden voor de op te richten denktank.
Daarbij
o
o
o
o
o
o

Beschouwen hoe de integraliteit te waarborgen.
Beschouwen hoe de integriteit te waarborgen
Samen met bestuursadviseur van de RBMV mr. Eduard Ravenhorst
starten met verkennende gesprekken met RBMV leden en het netwerk daaromheen.
Medio maart 2007 een 1e globale benadering gereed maken hoe dit verder integraal uit te werken.
Doorlopend afstemmen tijdens het verkennend ontwikkeltraject.
Onderwerp voorleggen aan de Algemene Leden Vergadering RBMV op 28 maart 2007.
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