Bestemming herzien voor Natura 2000 in het Binnenveld
Nieuwsbrief Natura 2000-gebied Binnenveld Gelderland, maart 2017
De provincie Gelderland werkt met een aantal andere organisaties samen aan het versterken van
de natuur in uw omgeving. We willen de natuur in Natura 2000-gebieden beter beschermen.
Daarvoor zijn maatregelen nodig. Voor de uitvoering daarvan is het in enkele gevallen nodig om de
bestemming te herzien.
Het Natura 2000-gebied Binnenveld ligt deels in Gelderland (de Bennekomse Meent) en deels in
Utrecht (de Hellen). Provincie Utrecht nam het voortouw voor het Natura 2000-gebied Binnenveld.
Deze nieuwsbrief gaat over Gelderse deel van het Binnenveld rond de Bennekomse Meent.

Wijzigen van bestemming voor natuurmaatregelen
Normaal gesproken doet de gemeente dat door een bestemmingsplan te herzien. De gemeente Ede
heeft de provincie Gelderland gevraagd om dat in deze situatie over te nemen. De provincie doet dit
door een zogenaamd provinciaal inpassingsplan (PIP) op te stellen. Een provinciaal inpassingsplan is
een provinciaal bestemmingsplan waarin we de bestemming herzien van bijvoorbeeld agrarisch of
bos naar water of natuur.
De provincie Gelderland gaat voor het gebied rond de Bennekomse Meent een provinciaal
inpassingsplan opstellen om de natuurmaatregelen te kunnen uitvoeren. Dit gebeurt met
instemming van de gemeente Ede. Hier vertellen wij waarom we dit doen en wat dit voor u betekent.

Uitvoering van natuurmaatregelen
In de Natura 2000-gebieden werken waterschap, terreinbeheerder(s), de gemeenten en de provincie
samen aan het uitvoeren van de zogeheten PAS-maatregelen. Dat zijn natuurmaatregelen die vallen
onder de Programmatische Aanpak Stikstof, waarover u hieronder meer leest. De PAS-maatregelen
moeten volgens de wet vóór 1 juli 2021 zijn uitgevoerd.

PAS-maatregelen voor sterkere natuur én economische groei
Als onderdeel van de landelijk afgesproken Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) voeren we
herstelmaatregelen uit voor behoud van bijzondere natuur in Natura 2000-gebieden. De natuur
wordt zo minder gevoelig voor negatieve effecten van vervuiling door stikstof. Tegelijkertijd ontstaat
er met de Programmatische Aanpak Stikstof weer ruimte voor economische ontwikkeling zoals
uitbreiding van agrarische bedrijven, aanleg van wegen en ontwikkeling van industrie.

Binnenveld
De Bennekomse Meent hoort bij het Natura 2000-gebied Binnenveld. Het inpassingsplan is nodig
voor de realisatie van de PAS-maatregelen rond de Bennekomse Meent. Het gebied waar het
inpassingsplan betrekking op heeft staat aangegeven op bijgevoegd kaartje. Het gaat om percelen
van Staatsbosbeheer, de provincie Gelderland en een aantal particuliere eigenaren. Na uitvoering
van de PAS-maatregelen is agrarisch gebruik niet meer mogelijk.
In het gebied is hydrologisch herstel, en omvorming van landbouwgronden naar natuur voorzien. De
natuurinrichting vindt plaats door het dempen van sloten, verhogen van het grondwaterpeil en door

afvoer van fosfaatrijke bovengrond. Deze maatregelen zullen als onderdeel van het project
Binnenveldse Hooilanden worden uitgevoerd door het Waterschap Vallei en Veluwe.

Waarom stelt de provincie een provinciaal inpassingsplan op?
De provincie is verantwoordelijk voor de natuurmaatregelen en de uitvoering ervan in samenwerking
met andere organisaties in het gebied zoals het waterschap en de terreinbeheerder. Omdat we bezig
zijn met het voorbereiden van deze maatregelen hebben we precies in beeld wat er moet gebeuren
en wat dit betekent voor het herzien van de bestemming. Het is daarom praktisch dat de provincie
ook de bestemmingswijzingen gaat doorvoeren.

Voor wie heeft het inpassingsplan gevolgen?
In de Natura 2000-gebieden kunnen de meeste natuurmaatregelen gewoon worden uitgevoerd
zonder dat de bestemming wordt herzien. Er zijn enkele ondernemers en particulieren die heel direct
te maken krijgen met de bestemmingswijziging. We hebben deze direct betrokken personen hierover
inmiddels geïnformeerd. We bespreken met hen persoonlijk wat het herzien van de bestemming
voor hen betekent.
De inzet van de provincie is om met de betrokken grondeigenaren tot gezamenlijk aanvaardbare
afspraken te komen. Denk bijvoorbeeld aan de verkoop van de grond op basis van volledige
schadeloosstelling. Als vrijwillige medewerking aan het uitvoeren van de herstelmaatregelen
uiteindelijk niet lukt dan kan dat er mogelijk toe leiden dat wij de betreffende percelen moeten
onteigenen. We hopen dat we dat in goed overleg kunnen voorkomen.
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Hoe is de procedure?
De PAS-maatregelen staan niet meer ter discussie. Deze maatregelen zijn al in 2015 vastgesteld. Het
gaat nu om het herzien van de ruimtelijke bestemming. Gedeputeerde Staten (GS) beslissen naar alle
waarschijnlijkheid begin april over het opstellen van een provinciaal inpassingsplan om de
bestemming te wijzigen.
We verwachten dat het ontwerp-inpassingsplan in het najaar van 2017 gereed is. Nadat
Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie, het ontwerp-inpassingsplan vaststellen
ligt het ter visie. Iedereen kan een zienswijze indienen. Alle zienswijzen worden gebundeld in een
reactienota. Hierin staat wat we doen met de ingediende zienswijzen. Uiteindelijk leggen
Gedeputeerde Staten het voorstel voor het provinciaal inpassingsplan samen met de reactienota
voor aan Provinciale Staten (PS). Na vaststelling van het provinciaal inpassingsplan door Provinciale
Staten (begin 2018) kan er beroep worden ingesteld.

Meer weten?
Wilt u meer weten over het opstellen van het provinciaal inpassingsplan door de provincie? Dan kunt
u contact opnemen met het Provincieloket.

Colofon
Deze nieuwsbrief is een initiatief van de provincie Gelderland.
Provincie Gelderland
Eusebiusplein 1-a
6811 HE Arnhem
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
026 359 99 99
provincieloket@gelderland.nl
www.gelderland.nl
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