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Regionale Communicatie Structuur
De ‘Regionale Communicatie Structuur’ (RCS) is een document van Regio Belang Veluwe &
Vallei (RBVV).
De RCS is een model voor regionale communicatie waarin functie, status en communicatie
van klankbordgroepen (KBG) en werkgroepen (WG) in relatie tot gemeenten en plaatselijke
belangenverenigingen wordt vastgelegd.
De RCS is inmiddels op hoofdlijnen afgestemd met wethouder Wilke Dekker en projectleider
buitengebied Wim van Plateringen van de Gemeente Ede en door RBVV voorzitter Dik Pol
gepresenteerd aan de leden van de overkoepelende belangenvereniging Noord-Oost Ede
tijdens de algemene ledenvergadering d.d. 29 januari 2008.
Het doel van de RCS is het formaliseren van een helder en vastomlijnd communicatietraject
voor ieder relevant beleidsthema en/of uitvoeringsvraagstuk op zowel wereldwijd, europees,
landelijk, provinciaal als gemeentelijk niveau richting plaatselijke belangenverenigingen;
zijnde de eerste vertegenwoordigers van de lokale burgers, midden- en kleinbedrijf en
agrarische sector.

Dorpsvisieplan
De basis onder de RCS is het dorpsvisieplan (DVP) dat ieder dorp op termijn gaat
ontwikkelen. Dit DVP is het raamwerk waarbinnen diverse deelplannen een integrale plaats
krijgen. Deelplannen hebben ieder afzonderlijk een eigen tempo met respect voor dynamiek,
spelregels en kaders.
Voorbeelden van deelplannen zijn o.a.
• Structuurvisieplan / Ruimtelijke Ordening
• Detailhandelsplan
• Ondernemersvisie
• Ontwikkeling & Visie Buitengebied
• Zorg & Wet Maatschappelijke Ondersteuning
• Openbare Orde & Veiligheid
• Waterhuishouding
• Openbaar Vervoer & Infrastructuur;
• Onderwijs & Sport
• Maatschappelijke & Levensbeschouwelijke Zaken
• Energie & Voedsel
maar ook meer incidentele ontwikkelingen zoals:
• Beheerplannen Natura 2000;
• Reconstructie- en Functieverandering Buitengebied
Het DVP zal op onderdelen zoals bijvoorbeeld Ruimtelijke Ordening een meerjaren termijn
kennen, maar daarentegen ook aspecten hebben die juist een korter en dynamischer traject
hebben.

Plaatselijke Belangenvereniging
De Plaatselijke Belangenvereniging (PB) is de eerstverantwoordelijke en het primaire lokale
aanspreekpunt binnen de RCS. Een PB kan kandidaten voordragen dan wel
klankbordgroepen en/of werkgroepen formeren ten behoeve van de verschillende thema’s.
Waar nodig worden deze klankbord- en/of werkgroepen aangevuld c.q. bijgestaan met
ambtelijke ondersteuning en/of deelnemers van buitenaf.
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Klankbordgroepen & Werkgroepen
Een KBG of WG stelt dorpsbewoners in staat om op laagdrempelige en constructieve wijze
mee te discussiëren over zaken die nu én in de toekomst in en rond hun dorp (gaan) spelen.
Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld: woningbeleid, verkeer, ontwikkeling van
bedrijventerreinen, orde en veiligheid, leefbaarheid, zorg en recreatie.
Op gemeentelijk niveau kunnen burgemeester & wethouders, raadsleden en ambtenaren
middels de kennis en adviezen van de KBG’s en WG’s zich op de hoogte stellen van de
ambities, wensen en uitdagingen die leven binnen de verschillende dorpsgemeenschappen.
De ervaring leert dat dorpsbewoners doorgaans makkelijker hun mening en behoeften
ventileren naar plaatselijke vertegenwoordigers dan de stap te zetten richting gemeente of
provincie.
Plaatselijke belangenverenigingen hebben op lokaal niveau een spilfunctie op het gebied van
communicatie en betrokkenheid bij gemeentelijke en provinciale beleids- en
uitvoeringsvraagstukken. Plaatselijke belangenverenigingen zijn dan ook dé partij bij uitstek
die ervoor kan zorgen dat dorpsbewoners betrokken raken bij lokale vraagstukken en
overlegsituaties, het vertalen van behoeften en het bewaken van kwaliteit bij uitvoering.

Regiovisieplan
Regio Belang Veluwe & Vallei gaat samen met haar leden de verschillende
dorpsvisieplannen bundelen in een regiovisieplan (RVP). In het RVP worden de
inpasbaarheid en uitvoering van beleid getoetst aan de volgende vier pijlers:
- Maatschappelijke & Economische Vitaliteit van de Regio
- Financiële en Maatschappelijke Kosten & Baten
- Het streven naar Duurzame lokale Voedselvoorziening
- Het streven naar selfsupporting in Duurzame Energievoorziening

Gebiedslaboratorium
In de algemene ledenvergadering van 18 oktober 2007 heeft de RBVV de bij haar
aangesloten leden aangeboden en toegezegd om support te zullen verlenen op de vier
hiervoor genoemde pijlers door middel van onderwijs & training, haar hulpstructuren
waaronder het proces supportteam, de integriteitcodex met spelregels, kwaliteitscriteria en
het ontwikkelen van relevante en ondersteunende gebiedsinstrumenten. Dit alles zal
plaatsvinden binnen het zogenaamde ‘gebiedslaboratorium’ van de RBVV. Het
gebiedslaboratorium is de omgeving waarbinnen de RBVV de drie-eenheid ‘internetcommunicatie-infrastructuur’, een kenniscentrum, een gebiedsbank, levenslang leren en de
functie van een gebiedsmediator nader zal ontwikkelen, uitwerken en implementeren. Dit
alles zal mede vanuit een ‘pilot-situatie’ binnen de uitvoering van de Reconstructie
Geldersche Vallei / Utrecht Oost (GVUO) worden ondersteund en ingericht.
(zie ook het Convenant met de Gebiedstrekker namens de Gemeente Ede & RBVV d.d. 30 oktober 2007)
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The Structured Civil Society
Het model van een gestructureerde burger samenleving - The Structured Civil Society - kan
enerzijds dienen als instrument voor reflectie op inpasbaarheid en uitvoering van bestaand
beleid en anderzijds fungeren als gereedschap voor het ontwikkelen van nieuw beleid.
Beleidsmakers op ieder niveau kunnen op deze wijze maximaal en gestructureerd gebruik
maken van de kennis, kunde en visie op lokaal niveau.
Deze structuur van samenwerking van onderaf kan worden beschouwd als een significante
uitbreiding op én versterking van het ‘Huis van Thorbecke’ (= het huidige bestuurlijk stelsel
van Nederland met Koningshuis, Staten-Generaal, Provincies en Gemeenten). Op ieder
niveau binnen het ‘Huis van Thorbecke’ kan een dergelijke samenwerking én bron van
kennis en informatie fungeren als startpunt voor zowel beleidsvorming (inspraak) als
beleidsuitvoering (draagvlak).
Regio Belang Veluwe & Vallei zou graag zien dat het participatiemodel van
‘The Structured Civil Society’ als een formele uitbreidingsparagraaf opgenomen zou worden
in het huidige bestuurlijk stelsel van Nederland c.q. het ‘Huis van Thorbecke’.

Communicatie & Feedback
Voor betrouwbare en zorgvuldige communicatie en feedback is het van belang dat informatie
op een overzichtelijke en eenvoudige wijze wordt aangeboden en onderhouden. De RBVV
zal voor ieder dorp daarom afzonderlijk een digitale netwerkstructuur van websites / weblogs,
enquête / polls, e-mail / nieuwsbrief en kennisfaciliteiten ontwikkelen en deze vervolgens
regionaal bundelen. Plaatselijke belangenverenigingen kunnen deze digitale structuur na een
gedegen training en opleiding zelf middels een Content Management Systeem (CMS)
onderhouden en voeden en gebruik maken van elkaars ontwikkelde kennis en ervaring.
Doel hiervan is om burgers, MKB en de agrarische sector naast de analoge media tevens
een doelmatig communicatiemiddel te bieden waarmee men kennis kan nemen van,
reageren op en participeren in relevante lokale beleidsthema’s en uitvoeringsvraagstukken.
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Draagvlak
De Regionale Communicatie Structuur zal worden besproken met en ter beoordeling worden
voorgelegd aan de leden van de RBVV, bestuurders en ambtenaren op zowel gemeentelijk,
provinciaal, landelijk als europees niveau.

Financiering & Uitvoering
Uitgaande van het tijdig beschikbaar komen van voldoende financiële middelen vanuit het
‘Huis van Thorbecke’ en/of (financiële) marktpartijen staat de periode voor ontwikkeling,
uitvoering, implementatie en uitrol van de Regionale Communicatie Structuur gepland van
2008 tot 2013.
Voor meer informatie:
Dik Pol
06-51309287
Regio Belang Veluwe & Vallei (RBVV)
Ruttenbeeklaan 9
6732 AZ Harskamp
d.pol@rbvv.eu
www.rbvv.eu
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Schematische weergave van de RBVV - Regionale Communicatie Structuur
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OndernemersVisie;
Ontwikkeling & Visie
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Waterhuishouding;
OV & Infrastructuur;
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Maatschappelijke- &
LevensBeschouwelijke
Zaken;
Enz, enz.
BeheerPlannen Natura
2000;
Reconstructie- en
FunctieVerandering
BuitenGebied;
Enz, enz.
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Schematische weergave van de RBVV - Regionale Communicatie Structuur

Uitvoering
Vitaal Regio Beleid
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WerkGroep
WerkGroep
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