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ONDERWERP

Beheerplan Binnenveld

In de commissie vergadering RGW van 30 oktober heb ik toegezegd u te informeren over de gang van zaken
rondom het Beheerplan Binnenveld. Dit naar aanleiding van vragen van de ChristenUnie over het Binnenveld.
In antwoord hierop kan ik u melden dat de ontwikkeling van het beheerplan Binnenveld in volle gang is. Het
beheerplan is grotendeels gereed, maar behoeft op een aantal punten nog een afsluiting. Het klopt dat de
totstandkoming van dit plan vertraging heeft opgelopen, maar dat betekent niet dat daarmee de uitvoering van de
benodigde N2000 maatregelen is stilgezet. Integendeel zelfs. Hieronder volgt een kort overzicht.
Inrichtingsplan. Om de bijzondere natuur te verbeteren en te behouden, moet het natuurgebied natter
worden. Inmiddels ligt er een gedetailleerd inrichtingsplan voor De Hellen. Ook aan Gelderse zijde zijn
de inrichtingsmaatregelen afgesproken en bestuurlijk verankerd. Deze partijen gaan samen het
Schetsontwerp Binnenveldse Hooilanden uitwerken en uitvoeren, een robuust natuurgebied van 240
hectare. De inrichting van het nieuwe natuurgebied start medio 2018 en wordt in 2020 afgerond.
Voorbereiding proef kwelput. Om de kwel te stimuleren en in het gebied vast te houden, worden slootjes
gedempt en verondiept, zodat het gebiedseigen water daar blijft.. Ook worden sommige delen geplagd,
zodat de voedselrijke bodem verdwijnt. Als deze ingrepen onverhoopt onvoldoende effect hebben, is een
nieuwe koers noodzakelijk. Dit betreft de aanleg van een of meerdere kwelputten in beheerplanperiode
2022-2028. Op dit moment zijn we bezig met de voorbereiding van een proef met een kwelput, buiten
het N2000 gebied. Overigens is het beheerplan niet vertraagd door deze problematiek.
Kavelruil Binnenveld. Sinds vorig jaar is in opdracht van gemeente Rhenen een kavelruilcommissie aan
het werk. De commissie heeft een veelzijdige taak: het vrijspelen van gronden in het Natura 2000gebied, zodat het als een groot geheel kan worden beheerd en het versterken van de landbouwstructuur
in het Binnenveld, zodat de veelal kleinschalige en versnipperde bedrijven een beter
toekomstperspectief krijgen. Verder probeert de commissie de natuur én de landbouw in het gebied de
Achterbergse Hooilanden te versterken door een stevige zonering en wil ze gronden vrij spelen in het
Natura 2000-gebied De Elster Buitenwaarden. Alles bij elkaar een ingewikkelde puzzel die om maatwerk
vraagt. Er ligt inmiddels een ruilplaat en de taxaties zijn uitgevoerd. Als alles goed uitpakt, zal de
kavelruil worden afgerond aan het begin van het groeiseizoen 2018. Dan zijn dus ook de ontbrekende
stukken N2000 grond in bezit en kan de inrichting van het gebied volledig zijn beslag krijgen.
Sanering vuilstorten. In het gebied De Hellen liggen 2 vuilstorten. Deze vormen een potentieel risico voor
de natuurwaarden en moeten daarom worden gesaneerd. In verband hiermee is de afgelopen jaren de
aard en omvang van de vervuiling in beeld gebracht. Momenteel beraadt de provincie zich met haar
partners over de meest gewenste saneringsvariant. De verwachting is dat ook bij dit lastige dossier de
komende maanden een doorbraak kan worden bereikt.
Waterberging. Een laatste onderwerp dat zorgt voor vertraging is de waterberging. De Hellen is van
origine een waterbergingsgebied. Deze waterbergingsopgave is echter niet te combineren met de
instandhoudingsdoelstelling. Zodoende is een alternatief vereist in de omgeving. Deze zoektocht is
momenteel volop gaande en daarbij wordt o.a. zoveel mogelijk ingespeeld op de mogelijkheden die
ontstaan in de kavelruil.

Het beheerplan Binnenveld moet door de Gedeputeerde Staten van zowel de provincie Utrecht als Gelderland
worden vastgesteld. Voordat het in procedure wordt gebracht, is het streven om zoveel mogelijk van
bovenstaande punten goed te verwerken. Zodoende mikken we nu op vaststelling begin 2018.
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