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Menukaart i.r.t. herijking Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie	 1	 18 maart 2016 

Geacht college, 

Graag maken wij gebruik van uw oproep om input aan te leveren voor de herijking van de Provinciale 
Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) en Verordening (PRV). Wij dringen er bij u op aan in de PRS en PRV 
ruimte te bieden voor maatwerk, in het bijzonder voor toepassing van de Menukaart. 

Wij maken van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de stand van zaken van het 
project Menukaart. Per brief van 15 september 2015 hebben wij dit project reeds onder uw aandacht 
gebracht. In uw reactie van 18 november 2015 gaf u aan onze brief toe te voegen bij uw voorstel aan 
Provinciale Staten over de herijking en verwees u naar de inhoudelijke uitwerking dit voorjaar. 

Het project Menukaart is met steun van uw provincie, de provincie Gelderland, het waterschap en de 
acht gemeenten in Regio FoodValley in 2014 gestart met als doel te zoeken naar een nieuw instrument 
om uitnodigingsplanologie in het landelijk gebied verder vorm en inhoud te geven. De Menukaart richt 
zich op aanvragen van bedrijven in het buitengebied die niet passen in het bestemmingsplan. Beoogd 
wordt om maatwerk mogelijk te maken door de ontwikkelingsmogelijkheden van bedrijven mede afhan-
kelijk te stellen van een maatschappelijke tegenprestatie en van de uitkomsten van de dialoog met om-
wonenden. In afstemming met verschillende partijen is er de afgelopen tijd een handreiking opgesteld 
waarin invulling wordt gegeven aan de vraag hoe dit in de praktijk kan gaan werken. Graag bieden wij u 
deze handreiking aan om verder te betrekken bij de herijking van uw beleid. 

Naar onze mening sluit het gedachtegoed van de Menukaart goed aan bij de door u gestelde doelen 
van de herijking met betrekking tot uitnodigend ruimtelijk beleid, flexibiliteit en ontwikkelingsgerichtheid. 
De Menukaart sluit ook naadloos aan bij de hoofddoelen van de nieuwe Omgevingswet om uit te gaan 
van de fysieke leefomgeving en om meer (regionale) afwegingsruimte mogelijk te maken. De Menukaart 
is niet voor niets één van de pilots geweest voor de Omgevingswet. In dit kader verwijzen wij u naar de 
publicatie te vinden onder de link: http://bnsp.nl/pilotsomgevingsvisie/foodvalley/  Voorwaarde voor 
toepassing van de Menukaart is dat de provinciale omgevingsvisies en verordeningen ruimte bieden 
voor maatwerk. Wij willen u daarom oproepen hiermee rekening te houden bij de verdere uitwerking van 
het PRS eti PRV. 
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1. Inleiding Menukaart 

Deze handreiking is een praktische tool om aan de 
:slag te gaan met de Menukaart bij de uitbreiding 
van bedri jven on het buitengebied van de Regio 
Foodvalley. De handreiking zelf is geen beleidsdo-
curnent, maar een handleiding voor ondernemers 
en initiatiefnemers in het buitengebied, die met de 
Menukaart aan de slag willen gaan. De basis voor 
de Menukaart is het "beleidskader Menukaare- 
(kortweir beleidskader genoemd), dat a ln de acht 
gemeen-ren in zot6 ter vaststellirir zal worden 
aangeboden. 
Dere concept handreiking is gemaakt om de 
verschillende partijen die te maken krimen met 
hct nieuwe beleid duidelijkheid te geven over de 
procedure. 

De Menukaart voor bedri lven in het buitengebred 
van Foodvalley heeft een meervot:clige aanleiding. 
De Regio Foodvalley street naar een sterke en 
intern;tionaal eoncurrerende landbouw. Tegelijk 
vindt de Regio her belangrijk dat de landbouw op 
een duurzame en maatschappelijk verantwoorde 
manier produceert , iets waartoe ook door de beide 
provincies Utrecht en Gelde rland wordt opgeroe-
pen. De provincie Gelderland soreekt iii haar be-
leid bijvoorbeeld over een 'Licence tot produce' 
voor dc agrarische sector. Ale regio w;llen we dan 
onk versreld naar een duurza me landbouwsector 
toewerken. Maar rite alleen de landbouw veran-

dert. Ook andere bedrijven en recreatiebedrijven 
ontwikkelen rich door. Bovendien neernt het aan-
tal 'transforrnatieplekken' in het buitengebied 
verder toe met nieuwe vrijkomende agrarische be-
drijfslocaties. De regio zoekt een antwoord op de 
veranderingen op het olatteland met behoud van 
vitaliteit en kwaliteit. 
De Regio Foodvalley is ervan overtuigd dat door-
groei van agrarische en niet agrarische bedrijven 
niet mogelijk is zonder voldoende maatschappe-
lijk draagvlak en zonder dat dit leidt tot een betere 
kwaliteit van de leefomgeving en een duurzame 
yeehouderi j We willen in de regio Foodvalley eco. 
nomische en duurzame ontwikkeling van bedm-
ven en een maatschappelijke dialoog met elkaar 
verbinden en verankeren in een nieuwe aanpak: de 
Menukaart. 

Met de Menukaart: 
• hclpen we ondernamers die zich duurzaam wil-

len doorontwikkelen met extra fysieke groer-
ruirnte (groter bouwblok), 

• zorgen we voor het formuleren en vastleggen 
van tegenprestaties die leiden tot een betere 
kwaliteit var de leefomgeving; 

• retten we een buurtdialoog centraal in het pro-
ces zodat de samenleving meer betrokken 
raakt bil de economische ontwikkelong van het 
platteland.



De Menukaart is een werkwijze die ontwikkeling 
mogelijk maakt voor ondernemers in het bui-
tengebied en tegelijk de kwaliteit leefomgeving 
versterkt. 

De Menukoort maakt het mogelyk om in de na-
bye toekomst op basis van lokaal moatwerk extra 
ontwikkelingsrunnte te geven aan ondernemers 
in het buitengebied en tegelijk de kwoliteit van de 
ieefomgeving te versterken. De Menukaart heefi 
als doei economische ontwikkeling te stimuleren 
en tegelijk de leefomgevingskwaliteit van de Regio 
FoodValley te behouden en te versterken Het is dus 
een instrument voor een zorgvuldige economische 
ontwikkeling. 

De Menukoort is een werkwyze voor intbreiding 
van alk typen bedniven in het buitengebied von 
de regio. Het goat tritsluitend om unbreidingen die 
niet passen binnen het vigerende bestemmingsplan 
moor onder condities zyn toegestaan in de provinc s . 
ale verorderung. Om deze ruimte te kunnen !win-
ten voor ear uitbreiding wordt van de ondernemer 
verwacht dat hillz ij maatschopoelyke tegenpresto-
ties levert ah compensatie voor de uitbreiding Doze 
tegenprestaties zyn altijd bovenwettelijk.
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Deze handreiking is bedoeld voor (agransche en 
niet agrarische) ondernemers in het buitenge-
bied, die hun bedrijf verder willen uitbreiden clan 
Het besternmingsplan roelaat. Voor hen geldt 
de Menukaart zodra deze door de gemeenten is 
vastgesteld. Deze handreiking helot dan bij het 
inzetten van de Menukaart. 
Voor kleinere initiatieven, die nu al in het be-
stemmingsplan mogelijk worden gemaakt, hoeft 
de Menukaart niet te worden gevolgd. Dit zijn 
bestaande rechten Waar de grens precies ligt, 
waarbij de Menukaart gevolgd moet worden, 
hangt von het beleid (bestemmingsplan) van de 
desbet-effende gemeente af. Er is echter ook zen 
bovengrens. De uitbreidingswens van de onder-
nemer moet wel passen binnen wettelijke en pro-
vinciale kzders (zoals Natura z000 gebieden) 

Om een voorbeeld te geven: 
B;nren uit vrovincrofe Verordeoung Roirnte mar - 
r-n pii;cie. th(cb: rtIngell	 ,,,J1 • t 

:rorrh-n grondgcbonder, ogr, 
)tra,blok t. cke-r7 .1c-r, boven 1.5 ilecrcre ;o: ern 

,ilrf .2,5 hcctort. Ms de betrefreed,. go-
tr. iii oor bestcyr	cco 

.,bloknirmt urn IA' jrcrtorr .Nerft 

de Mcirtakon.rt voor ondernerners cLe. 
I-	b1r.4tuithi-edirig ti,: ff,trit (Fire tussen dit 7,.5

Do handreiking kan pas definitief worden ge-
maakt en gebruikt worden 
• De inhoud van het beleidskader en deze 

handreiking is afgestemd op het provinciale 
beleid. 

• Het beleidskader Menukaart is vastgesteld 
door de gemeenteraad van uw gemeente en 
is verankerd in de bestemmingsplannen 

Afstemming op het provinciaal beleid 
Het beleidskader is op dit moment nog niet afge-
stemd op het provinciale beleid. Het beleidska-
der vormt het standpunt van de Regio Foodvalley, 
maar dit gaat verder dan op dit moment is op. 
genomen in het provinciale beleid van zowel de 
provincie Gelderland als Utrecht. In zoi6 zullen 
beide provincies echter hun beled herzien. De 
Regio Foodvalley zal het beleidskader Menukaart 
als input inbrengen. Als beide provincies hun 
nieuwe beleid hebben vastgesteld zal de Regio 
Focdvalley het beleidskader daarop afstemmen. 
Het beleidskader zal dan worden verwerkt in 
deze handreiking. 

Verankeren in het bestemmingsplan 
Nadat het beleidskader door de gemeenteraden 
is vastgesteld, client het binnen de gemeenten te 
worden verankerd in het bestemmingsplan Hoe 
dat is ziln werk gaat. staat in het beleidskader.



Moet een ondernemer altijd meedoen aan de 
Menukaart? 
Nee. ob. ( r.n orodernerner met een initiatief binnen 
de mogrlijkheden von het bestemmingsplan 
don gelden de voo rwaorder the in het bestemmings-
plan orlon De Menukoart ts elan niet van toepas-
sing. De Menukoort wordt olleen ingezet voor ont. 
wikkelingen, zools vergroung van bouwblokken of 
eer funcueverandenng von ee . ! bouwblok, die niet 
in het bestrrnminEsplan possen 

Kan ieder bedrigdat wil uitbreiden boven de ma 
getijkheden van het bestemmingsplan gebruik 
maken van de Menukaart? 
Nee in de eerste pleats moet een inttoottef wel 
possen binnen wettelijke en provinetale koders. In 
de tweede bloats words voordat de mitiatiefnemer 
gebruik kan maken van de Menukaart een pia-
nologische afiveging door de gemeente gemookt. 
Onderdeel von ten planologische afweging t b.v. 
een milieutorts Zo kan het rijn, dat een agrorisch 
bednjf door de ligging naby een cluster von wonin-
get' of een recreattebedrijf geen uitbreidingsmoge 
lijkheden op de beoogde locaue kon knjgen. in dat 
geval kon het initiatief ntet doorgaan en ts de me-
nukaart ook niet von toepossing De gemeente leg% 
dc pianologische beoo rdeling vast in een 'principe-
besluir door het college. Bij ern oositief besluit kon 
iie mittatiefnemer rim plan uotwerken met gebrurk-
making van de Menukoart 

Geldt de Menukaart overal? 
In prmeipe wordt e - in het heleidsknde.r .rn dve. 
hondreiking vomit gegoan do: de Menukoon overol 
in het buttengebied toepasbaar is Gemeenten kun-
nen echter re'f de gebteden wesenvocr de Menukaart

geldt specificeren. Het is zeer voorstelboar dot ge-
meenten dos ook gaan doen. 

In de eerste pleats honteren d e gemeenten op 
do moment in hun bestemrningsplannen 
rreonstructiezonering bestaande tot landbouw-
ontwikkelingsgebieden, verwevingsgebieder en 
extensivenngsgebieden In extensweringsgeoie-
den geldt een 'nee, tenzif pOncipt /Gelderland) 
of groei binnen bestaande grenren (Utrecht), 
Het Icon z ijn. dat de provincies de-reconstrue-
uezoneringen later vervallen, moor dat is niet 
zeker Op dit moment is het dus met mogelijk 
am de Menukaort in extensioenngsgebieden toe 

Vet:1"g::n ee nten willen geen grog, van veehoude-
rybednjven nabij woonkernen of natuurgebie 
den. Dere vallen nu deels in extenstvenngsge. 
bteden Het IS voorstrlbaar dat gemeenten deze 
wens blijven houden. De Veluwe is een Nature; 
2000 gebied. Natura 2000 gebteden hebben 
een eiderne werking, met als gevolg dot veehou-
derilbedrilven in de nraktijk vlak bij het Naturo 
2000 gebted Veluwe niet kunnen urtbreiden, By' 
de Utrechtse Heuveleuggeldt geen Naturo 2000 
ronering Hier hebben gemeenten ref meer in-
vloed op het bevel voor veehouderijbedrifren 

BY de vaststelling van de handreiking door de 
gemeenteraad dtent een gemeente vast te leggen 
voor welke gebieden de Menukaart goat gelden.



2. Hoe werkt de Menukaart? 

In dit hoolcistuk gaan we in op de algemene 
werking van de Menukaart. De norm wordt toe-
gelicht, wear de tegenprestatie uit kan bestaan. 
waar aanvraag aan moet voldo en en hoe een 
kwakeitsinvesterirg wordt benordeeld. Na dit 
hoofdstuk weet u hoe de Menukaart werkt 

Om een maatschappelijke tegenprestatie te Icon. 
rien invullen, moet je weten hoe_groot deze moet 
zim en waaruit tleze_ rna,, bestaan. Voorwaa:de 
voor de grootte van de maatschappelijke inves. 
tering is dat het in verhouding moet staan tot de 
beoogde investering. Ook moet de hoogte van de 
rnaatschappelijke investering leiden tot een ter-
lijk speelveld. Dit kan op verschillende manieren 
warden ingevuld. 
De Regio Foodvalley heeft er ri eerste instantie 
voor gekozen om als methode te kiezen voor een 
vast percentage van de bouwsom van het initia-

Een alternatieve methode, die is voorgesteld 
in een andere regio van de provincie Gelderland 
is te werken met een vast bed rag per ma uitbrei-
ding (van het bouwblok) Deze opties worden 
nog uitgewerkt in het beleidskader en verwerkt 
deze handreiking. 
Naast een vast normbedrag heeft de regio 
Foodvalley gekozen voor flexibilitett en maatwerk-

oplossingen. Dat wil zeggen dat er ruirnte (Met 
zijn om te ktezen waar de maatschaopelijke in-
vestering wordt verricht en waaruit deze bestaat 
In de handreiking staan in hoofdstuk a allerlei 
voorbeelden genoemd die als inspiratie kunnen 
dienen. Wel is besloten dat de maatschappelijke 
investering in -1 of meerdere van de genoemde 
categorreen in paragraaf a.z. moet vallen. 
Aan de hand van maatwerk wordt de uiteindelijke 
hoogte. het soort en de locatie van de tegenpres-
tatie bepaald. 

De maatschappelijke investeringen kunnen uit 
meerdere onderdelen oestaan. In deze para. 
graaf staan de tegenprestaties in algemene zin 
benoernd Per gebied kunnen door lokale om-
Standigheden bepaalde investerengen prioriteit 
krijgen ofjutst worden uitgesloten. Hoe de priori-
tering werkt staat in dit hoofdstuk. Het maatwerk 
per gebied staat toegelicht in hoofdstuk 

De maatschappelijke investenngen zun verdeeld 
in vier categonetn: 
t. Ruimtelijke kwaliteit Denk daarbij sari land-

schapselementen, natuurwaarden. beeld. 
kwalitert en architectuur 

2. Milieu. Denk daarbij aan maatregelen op het



vlak van water, verdroging, luchtkwalitelt, 
skwaliteit e.d 

Volksgezondheid. Denk daarbij sae	uitstoot
van enclotoxinen en :ounosen 

A . Dierenwelzen. Deek daarbij 3ar extra rutrrte 
en maatregelen voor dieren. 

De provincies Utrecht en Gelderland hebben 
twede deze thema s penoemd als thema s waae 
tennen gezocht moe . worden naar maatschap-
pelijke tegenprestaters. De provinere Utrecht 
heeft dit verwoord hear Provinciaal Ruiretelilke 
Structuurvisie De orovincie Gelderland heeft dit 
verwoord in de brief GS-brief 'plussenbeleid met 
groncigebonden ve&ouderie uitwerking in 2016' 
welke is vastgesteld naar aanleiding van de tom-
mossrevergadering van PS oo 2 december jl. 

De invulling van deze theme's	regionaal
maatwerk 

Ruimtelijke kwaliteit 
Ete investeringen in het landschap worden de 
kosten voor de aanplant gerekend. Alleen 
de plantkosten weeder als egenprestatte 
geteld Niet de afwaardering van de grond 
waar de planten op staan Ale indicatie kun 
Je uttgaan van ongeveer 6,- per m2. Dar be-
tekent dat een ondernemers die ongeveer 
So.000,- aan matschappelijke tegenorestatte 
moet leveren, ongeveer en hectare natuur en 
landschap ka^ a,oleggen In de praktijk is de 
aanleg van bosolentsoen echter goedkoper 
en zal de aanleg van grotere domen (met een 
grotere stamdiameter) of aanleg van natuur 
grotere kosten -e et ztch meebrengee 

Bi . extra :nvesteengen in archttecnsur, boew-
materialen o' bouwveiren wordt urtgegaan

van investeringen die boven oe normale 
praleische oplossingen uttgaan Het gaat 
hierbij echter wel om het totaalplaatjr. Dure 
bouwmateeakn in een standaa rd stal leve 
ter niet per deFnibe echte kwaliteitsweist op. 
Als alleen de rtieuwe stal extra bijzondere 
chitectuur kent kan het effect everteens toch 
kletn zen Het gut dus nadrukkel ijk om de 
combinetie vae architectuue rnatenaliserirg 
en vormgevong van het (hele) bouwblok. 
dat geval kunnen de meerkosten van de in-
vestenng worden gerekend. Deze kosten 
warden berekend als de extra kosten ten op . 
mete van een *gangbare stal'. 

Sloop van oude bouwwerken kan ook een ver-
hoging van dc beeldkwaliteit betekenen. Ook 
dit is maatwerk Het totaalplaatje moet dui-
delijk maken dat de sloop tot een verbetering 
van kwalitert heeft geled. Als dit het geval is 
kunnen de sloopkosten warden gerekend. 
Voor sloopkosten wordt urtgegaan van de 
werkelijke kosten Als indicatie weten we dar 
de kosten ergens tussen e 3.- tot e 5.- per rn2 
urtkomen (exclusief asoest verwijdering), 

Milieu en water 
Binnen de Menukaan is milieu gekoppeld aan de 
thema's van verstonng en aan klimaatthema's 
Veel zaken rond milieu zijn gereguleerd met wet-
en regelgeving en vaetgelegd in enilieuvergunntri-
gen SpeciFeke onderdelen hebben een overlap 
me: volksgezondheid en worder daar urtgewenct. 
De volgence taken blijven 

Geluioshinder vamp: bedniF of vanwege Piet 

transport 
• Klirnaatmaatreaeter weer du urzaree energre

energiebes paring (hterbij moet wel wor-
rier) gelea ken i.,?r her inverdieneffect, er meet 
wel sprake bliiven van ren serieuze meat-
schappelijice tegenprestatie. 

• Maat r egelen tegen lichthinder 
• Bovenwettelijke maatregelen tegen uttstont 

van fijnstof en ammoniak 
• Maatregelen tegen de uitstoot van broeikas-

gassen (mn Methaar en Lachgas) 
• Maatregelen	er verbeteeing van	de 

waterhuishouding. 

Vanuit redenen voor klimaat, kwalitert van natuur 
en beschikbaarheid van water voor de landbouw 
willen we zoveel mogelijk gebiedselgen' water 
vasthouden. Het gaat hrerbij om de hoeveelheid 
en de evasliteit. Door zoveel mogelijk water in 
het gebied vas te houden wordt verdroging op 
de hoger gelegen delen voorkomen. Ook wordt 
voorkomen dat lager gelegen delen onderlopen. 
Daarnaaa .. is het belangrija om het 'eigen' water 
vast te houden. Ala in tijden vnn droogte 'vreemd' 
water van elders moet worden aangevoerd dan 
heeft de a ndere samenatelling vaak negatieve ge-
volgen voor de natuur. 

Fen mogrl ijke investering om water vast te hou-
den is orn het humusgehalte van de hoger gele-
gen zandgronden te verbeteren. De ondernemer 
voegt gedurende entge tijd humus toe aan de 
grond. Fen hoger humusgehalte d raagt bi i aar 
het wate rvasthoudend vermogen van de grond 
en draagt --doende be ean zowel de verdrn-
girgsprohlematiek als aan de verteaagde afvoet 
van water (Irwantiteirsdoelstellingen). Dc ritvoe-
eng van deze maatrelen wordt gecontroleterd 
?a n de hand vae e re eeor agrartere verplichte

grondonderzoek waarin het wordt bepaald noe. 
el meststoffen, eporenelernenten nn hurnur, er 

in elk perceel aanwezig Zen. De te rekenen kosten 
kunnen letterlijk de aanschafkosten en arberds-
kosten ziin voor de aangevoerde organische stor. 

Dierenwelzijn 
Regio FoodValley en de beide provincies vinden 
diereenwelzijn van groot avian, Er On veel moge-
lijkheder om dit tc verbeteren en hierb ij is sprake 
van voortdurende innovate. Een randvoorwaer-
de voor het opvoeren van een maatregel op dit 
gebled is de r het fysiek van aard is en de inves-
tering tijden de bouw wordt gedaan. Getrecht 
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• Poornlorittefirk vivid redwernonti mainnagefr-
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wordt om de Maatlat Duurzame Veehoudenj 
(MDV) als pnmaire inspiratiebron te gebruiken. 
De MDV wordt elk jaar geactualiseerd cn van de 
maatregelen die daarin staan is nicer dat ze bo-
venwettelijk ziln en daadwerkelijk bijdragen aan 
dierenwelzijn. 

Tegenprestaties op het gebied van dierenwelzijn 
kunnen alleen worden opgevoerd voor land-
bouwhuisdieren. Andere ondernerningen in het 
buitengebied die dieren houden zoals maneges 
en kennels hebben vaak al een hoog niveau van 
welzim vanwege hun bedrijfsmodel. 

De extra kosten die gemoeid zijn met het nemer 
van extra bovenwettelijke maatregelen kunnen 
worden meegerekend bij de maatschappelijke 
tegenp restate. 

Voorbeelden van tegenprestaties. 

• Hokdieren de mogelijkheid geven om regel. 
matig butten te lopen 

• Meer hokruimte voor hokdieren door bij een 
zel cde dierenaantal meer vterkante meters 
stal te bouwen. 

• Rubber op veeroosters in koetenstallen 
• Extra koelsysteem en ventilatoren in 

veestallen. 
• Bovenwettelijke maatregelen tegen 

schuurbranden

Volksgezond held 

Aan welke voorwaarden moet een tegenpres-
tatie voldoen? 
- De tegenprestatie is altijd fysiek van aard en 

waar mogeliik ruimtelijk relevant: 
• Prestaties mogen alleen bovenwettelijke maat-

regelen zi j n (dus ook buiten de eiscrt che

het bestemmingsplan al stelt? Zo stellen 
bestemmtngsplannen vanuit de watertoets 
de eis dat een initiatief waterneutraal moet 
zijn. Waterberging als compensate voor 
nieuw verhard oppervlak kan dus niet telt 
daarom met mee bij de maatschappelijke 
tegenprestatie. 

De tegenprestatie wordt in principe vooraf-
gaand of tijdens de bouw geleverd. Als dit niet 
mogelijk is. b.v. in verband met het plantsei-
men, dan kan een gemeente nadere afspra-
ken maken in een anteneure overeenkomst. 

Dc tegenprestatie wordt op of zo dicht moge-
lijk bij de initiatieflocatie gerealiseerd. 

Waar dient de tegenprestatie gerealiseerd te 
worden? 
Hiertoe ha nteert dc regio een dnetraparaket 

In de eerste plaats dienen maatschappelijke 
investeringen op of rond het erf terecht te ko-
men. De basisvoorwaa rde is dat een initiatief 
inpasbaar is in zijn omgeving. 

• Waar dit nset nodig of mogelijk is. kan cen in. 
vestering in de directe omgeving worden ge-
daan, Dit kan b.v. interessant zijn als er een 
beek in de directe nabijheid is gelegen. 

Als dit niet nodig, mogelijk of wenselijk is, kan 
een initiatiefnemer andere locaties inzetten 
om een ruimtelijke investenng te doen. Het 
gebied moet dan wel gebaat zijn bij de in-
vestering en een logische ruirntelijke relatie 
hebben met de initlatieflocatie. Dit kan b v. 
Interessant zijn als er in de nabijheid maat-
regelen mogelijk zijn tegen verdroging in het 
gebied. Of als er natuurwaarden met een bre-

de relkwildte gerealiseerd kunnen worden 

Hoe wordt bepaald wat de beste tegenpres-
tatie is? 
In principe doet de Initatiefnemer zelf een voor. 
stel voor een tegenprestatie. Dat zorgt ervoor 
dat er iets wordt gekozer. dat bij de ondernemer 
past. De mogelijke invulling wordt echter wel op 
meerdere manieren beinvloed Er geldt een aan-
tal prioriteiten. 

• De regio stelt via deze handreiking een aantal 
speerpunten per gebied op ten aanzien van 
landschap, natuur en verdroging. Dit vormt 
een eerste priontering voor de invulling. Een 
maatschappelijke tegenprestatie moet na-
melijk wel tets toevoegen aan de kwaliteit 
van het gebied ci daarvoor geeft deze hand-
reiking een aantal concrete uitgangspunten 
mee. Deze uitgangspunten leiden tot ecn pa-
let aan mogelijkheden, waaruit een initatief-
nemer kan kiezen. 

De gemeentcn kunnen daar zelf 'prionteiten* 
aan toe voegen Zo kar een gemeente vast-
leggen, dat bepaalcie landschapselementen 
of milteumaatregelen voorrang krijgen. In 
een gebied waar de achtergrondbelasting 
voor fijnstof heel hoog is, kan de gemeente 
bij de ultbreiding van agransche bedrijven 
prtoriteit leggen bij het verminderen daarvan. 

Vanua de gebiedsdialoog, die de ondernemer 
met zijn / haar omgeving voert, kunnen nieu. 
we prioriteiten voortkomen. 

Informatie omtrent de volksgezondheid in 
relatie tot de veehouderij 

Endotoxinen 
Dit bestaat uit daod cerrnateriaal van bocterien. Bij 
tnensen ontstaan (heftige) allergische reacties op 
deze organische stoffen dte weer kunnen leiden tet 
bepaalde spectate ziekten. Anderzijds zijn er ook pa. 
sitieve effecren (minder allergic bij plot telandskinde. 
fen). Er is nog steel onbekend over deze ziekteverwek-
kers. Wet is eer directe relatie met fifin stofte leggen. 
Waor zaken at bekend zijn wordt dit meegenomen 
in de Menukaort. Mar het nog anbekerd is Mien 
toter mogelijke tegenprestoties worden toegevoegd. 

Zoonosen 
Dit zijn infectieriekten die van dieren op mensen 
overgaan. Veetal zijn huidschilfers en fijn stof daar-
by de dragers. Het goat ann virussen (vogetgriep) 
en briefer/en (MRSA). Vaak is er een overlap tus-
,..Pn beroepsziekten (zonts MRSA) en ziekten die 
orriwonenden bedreigen (zoals Q koorts). Voor de 
Meru &oar: beperken we arts alleen tot zotinosen die 
de omwonenden bedreigen In grote lijnen geldt hier-
voor hetzelfde ats bij de endotoxinen. Zodra er nicer 
duidelijk is wordt dat verwerkt in dc Menukaart.



Is de initiatiefnemer verplicht deze prioritei-
ten over te nemen? 
Nee, een initiatiefnemer hoe rt deze prionteiten 
met op voorhand over te r ernen en mag zelf een 
voorstel doer". De gemeente kan echter wel be-
sluiten dat bepaalcic priontetten alsnog in het 
plan moeten worden opgenomer Dat kan als 
voorwaarde worden gesteld voor goedkeuring 
van het bestemmirgsplan. 

Het instrument Menukaart is opgezet om een 
goede balans tt vinden tussen economische 
ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit en om een 
goede dialoog met de omgeving mogelek te ma. 
ken. De ontwikkeling van de ruirnte wordt zo in 
de eerste pleats een gezamenlijk oroces van de 
samenleving (inmatiefnemer en buungenoten) 
Dock, wederzijds begrip De re l van de overheid 
zien we nu vooral, 

• Om het speeiveld te bepalen (vaststellen be. 
leidskader sri eventueel stellen van lokale 
prionteiten) 

• Informatie te geven (initiatiefnemer adviseren 
over - en palet aan mogeli jkheden en %rind. 
plaats yen informatie) 

• Etij te tturen als dit nodig is (via besluitvor-
mine bestemmingsplen). 

Dat beekent dat dr gemeente goed op zal letten 
nf de dialoog tussen initiatiefnemer en zgn om-
geving goer! verloopt Orn dat te borgen worden 
vormeisen gesteld ain de gebiedsdialnog.

Vormeisen aan de gebiedsdialoog 
Om te garanderen dat er een goede di?loog met 
de buurt wordt georganiseeid wordt er een aan. 
:al vnrmeisen gesteld aan de gebiedsdialoog; 
• Minimaal alit omwonender binren een af-

stand van 250 meter van (de rand van) het 
tnitiattef worden ultgenodigd_ ket kan ver-
standig ziin om mensen uit een groter ge-
bled Litt te nodigen De gemeente kan 
over adviseren. 

• De namen en adressen van aanwezigen wor-
den genoteerd 

• Er wordt een onafhankeliik verslag gemaakt 
van de be jeenkomst , die aan de aanwezigen 
wordt toegestuurd en die als billage bij het 
bestemrningsplan aan het college en Raad 
wordt voorgelegd. 

• De gebiedsdialoog rnoet op een toegankelijke 
locatre worden georganiseerd. De bedrijklo-
can't zelf of een locatie in de direete nabljheld 
verdient de voorkei.nt 

• Aanbevolen worot om de dialoog door een on. 
afhankelijke orofessionele persoon te laten 
begeleiden. 

Het verslag van de gebiedsdialoog tan als bijlage 
bn het bestemmingsplan worden gevoegd De 
initiatiefnemer dient in de toelichting op te ne-
men hoc ztj de opmerkingen uit de gebiedsdia-
loog in het bestemmingplan heeft verwerkt 

Dient een initiatiefnemer opmerfringen uit de 
buurt AO over te nemen? 
Nee det hoeft met. Een . nitiatiefnemer heel wel 
de verplichting om toc te lichren wet het met op-
merkingen heeft gedaan. le mag dus ook gemo-
tweerd afwijken van oornerkingen. Feitelij k . s de



Menukaart een belangenafweging, zoals die altild 
in de ruirntelijke ordening plaatsvindt. En in de 
Menukaart is de gebiedscliaioog onderdeel van 
die belangenAveging. 

Het definitieve oordeel over het plan wordt geveld 
door het college en de Ra ad van de gemeente. Zij 
worden gevraagd re beoordelen of: 

Het plan voldoet aan de basisvereisten. zoals 
de 8'.` regel. 

De opmerkingen uit de gebiedsdlaloog zifn 
verwerkt in het plan: 

• Er rekening is gehouden met de andere pri-
onteiten die regio (in deze handreiking) en 
eventueel gemeenten haar bestemminp. 
plan) hebben gestel& 

.• Het plan bijdraagt aan de kwaliteit van de 
leefomgeving.
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ViesTSTELU I ROCEDURE

een nieuw Initiatref heeft, waarvoor de 
Menukaart geldt, en aan dr elag wilt gaar. dan 
ie dit het juiste hookistuk. In dit hoofdstuk staat 
het proces benoemd om met de Menukaart aan 
het werk te gaan (pararaaf 3.1). 

Het proces 
Om de inzet v a n dr. Menukaart op het juisee 
mernert in de gebnakelijite RO Procedure in te 
eetten is in deze handreiking een stappenplan 
gemaakt. 

Het doe/ van dit stappenplan is om het mogelijk 
te maken dat. 
• De initiatienerrier vroegtijdig wordt geinfor-

rneerd raver $-et bestaan en de werking van de 
menukaart. Dit is een teak van on gemeente. 
Het informeren van de initiaticfnemer kar 
via het intakegeeprek gebeuren 

• Het proces om te komen tot een goed plan 
met maatschappelijke tegenprestaties goed 

verlopen op het moment dat de besterr-
mingsplanproredure ri werking treedt. 

Om ern RO procedure te starter stuurt een 
snitiatiefnentet een principeverzoek near de go-
meente. Dat blijft zo De Menukaert wordt al. 
leen ingezet bij mitratieven die haalbear zijn en 
die buiten de huidlge necieelijkheden van het 
besternmIngsplan liggen. Daarom wordt eerst

een planologische toets uitgevoerd n,is het fy-
siek en beleidsrratig haalbaar o p deze locatie?) 
.er ecn principebesluit genomen (is het politick 
haalbaar?). 

Tussen een positief principebesluit en het opstel-
len van een ronce pt bestemmingsplan is nu het 
trajeet van de Menukaert opgenomen ldealiter 
zijri net concert bestemmingsplan en het inrich 
tingsplan met maatschappelijke tegenprestaties 
gelijktijdig klaar. waartiij het Inrichtingsplar is 
opgenomen in het bestemmingsplan en de 1)4. 
behorende antericure evereenkomst. 

Het inrichtingsplan volgt een aantal stappen. 
waa rbli gemeerte. de ornwonenden. de regio• 
rate werkgroep Menukaart en het waterschap 
(als vragen rondom water en bodem aan de orde 
zijn) zijn oogenomer Dc ondernemer is zoals 
gezegd niet verplicht om alle adviezen over te 
nemen, maar moet in (de toelichting van) het 
bestemmingsplan wel motiveren hoe met de 
opmerkingen en adviezen is omgegzan. Met un-
voeringsaispraken en een eventueel boetebeding 
(waann star wat de consequenties zijn als inr. 
tiatiefriemers de beloofde maatschappelijkc te-
genprestaties niet uitvoert) worden de afspraken 
vastgelegd. Het is aor het college en in laatste 
instantie de raad om te beoordelen of dat op een 
goede manier is gebeurd Het stappenplan is op-
genomen in bilgaand srnema
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4. Maatwerk per gebied 

Het landschap van de Gelderse Vallei is sterk be-
paald door de lIgging tussen twee stuwwallen. de 
Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. De Gcldetse 
Vallei lign als een kom tussen deze twee hoge de-
len in 
Het dekzandlandschap dat het meest gunstigst 
(niet te nat en met te droog) lag is als eerste 
ortgonnen, Dit zijn deel: do oude bouwlanden 
eeworden, welke door ceuwenlang opbrengen 
van mest en heideplaggen een dikke donkere hu-
rnusrijke bovenste bodemlaag kent en vaak een 
verhoogde of bolle ligging heeft De kleinere en 
river individuele ontginningen kampen) in 
her tornmalige i.itgestrekte bo c - en heideland-
schap noemen we nu het kampenlandschaa Het 
laagste deel van de Geldersc Vallet was langc 
te nat om te bewerken en kencie zelfs ir een deel 
van het gebied dikke veenlagen. Door de aanleg 
van een uitgebrcid stelsel van sloten ziin dcze 
gebieden rond Veenendaal, Leusden en Nijkerk, 
ontwaterd. Ze kennen nu vak nog dc kenmerken-
ec lange smalle percelen en een fijn en recht slo 
tenpatroon. Pas in zoc ecuw ziln de laatste grate 
stukken heide- cn broeklandschappen ontgon-
nen. Door do grote s ehaal is dit landschap nu cv 
tionerij en oper, Op dczc, manie, i de L'ondValley 
aan haar gloL,aal gezien vier kenrnerl: nde land-
schapstypen gekomen. 

Op fir kaart np de pagina hiernaast staat de glo-
bale landschapsindelingvoor de foodValley weer-
gegeven. In deze handreiking voor de Menukaart

volstaan we met deze globalc beschrijving Voor 
het bestuderen van meer specifieke informatie 
van de deelgebeden verwijzen we naar de nike 
basis aan documenten dat beschikbaar is. De in-
formatie op kaart i es gebaseerd op 
• Landschaosontwikkelingsplan Gelderse Vallei 

(Brons en Partners) 
• Kwaliteitsgrds Gelderse Valle. (provincie 

Utrecht) 
• kwalitertsgrds Utrechtse Heuvelrug (provincie 

i.ltrecht) 
• Landschapsontwikkelingsplan Binnerweld 

(WERV, Nieuwland) 
• Werken arn het landschap, de tussenschaal. 

Het landschap binnen dc Gclderse Vallci is In 
werkelijkheid fijrmaziger Binnen deze land-
schapstypen komen andere structuren en ele-
menten voor, zoals de beken. de Grebbelinte, 
kleinere essen, kastelen, landhuizen of landgoe-
dercn. Per deelgebred benoemen we de belang-
rijkste nuances die cr voorkomen 

Op de volgende pagrna's staan per deelgebiedi 
• De typosche kenmerken van het landschaps-

type aan de hand van enkele voorbeelden. 
De structuren ets elernenter die daarnaast 
voorkomen in het deelgebied 

De mogelijke ingredienten als maatschappe-
l ijke tegenprestatie binnen djt landschap, i n-
clusief toelichting. 

• Een voorbeeld van hoe een tegenprestatie kan 
uitwerken 

I	I poldedendschap	 besgebied
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Het slagenlandschap 

Kenmerkend: 
• Lange smalle percelen 
• Lange rechte sloten 
• Rechte	orttginningsas	met	verspreide 

borrdedien 
• Vierkante oeirekri bos 
• Elzeri;ingel; 
• Kkine waterpartijen 

Wat widen we h er nog meer? 
• In een deel van I-et gebied komen bunkers , wal• 

le e en de inundatieznne van de Grebbelinic 
vow-

• Bigznndere	natuurgetueden,	met 
veenrestanten 

• Kastelee en buitenplaatsen, heewel groten-
deels gelegen net buiten de Regio Foodvalley 

• Een elite l va- dit gebred kent wateroverlast op 
piekmornentee. 

Moreliike ineredienten voer dit gebied bestaan 
uit
• Elzensireeels of rijen knotwilgen. 
• Vierkante percelen bos of bosplantsoen; 
• Waterpartijen met natirurlijke oeirers netop• 

stnnden en andere ecologische waarden: 
Wateropvang telt in principe niet mee (dat is 
een haAsvnerwaarde), maar big een ecologi-

inrichting wel. 
• Maiitregekn om water op te vangen op plek-

momenten kan hier in samenwerking met 
het wAterschap een goede investering zign

• Rietkragen langs de sloten; 
• Houtsingels oo de randen van dc bouwkavel; 
• Maatregelen die de kenrnerken en landschap-

peligke setting van de Grebbelinie versterkee 

Sig ern investering	rnilgoen eure op het 
bouwperceel, kemt 80.0oo.- :en goede aan 
een maatschappelijke investering. Hiermee kan 
naa- schatting een bosge van i.e hectare worder 
aangelegd een indicatieve kostenberekening 
van c 6,- per ma) Over het algemeen kun ge zeg-
gen dat de aanleg van bigzondere natuurwaarden 
vaak een hogere prigs kent. Ook bijdragen a an het 
versterken van de landschappelijke setting van 
de Grebbelinie of een inrichtingsplan. die een 
nud inundatiegebied zichtbaar maakt, kan een 
hogere bijdrage vereiser 

Preoritering in di gebiedsdeel' 
• Goede inpascing van het percec in haar 

omgeving. 
• Zorgen voor wateropvang op piekmomenten
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Het kampenlandschap 

Kenrnerkend. 
• Onregelmatige verkavding: 
• Afimisseling van weides / akkers met bosies: 
• Kronkeligr wegen. Woningen en boerdenjen, 

zowel solitair als in clusters, 
• Houtwallen en houtsingels. 

Wat vinden we hier nog re-leer? 
• in ren westelijke deel van het gebied komen 

bunkers, wallen en de mundatiezone van de 
Grebbeliree voor 

• Talloze beken en beekjes Een deal heek haar 
natuurlijke meandering weer teruggekregen, 

• De meeste kastelen en landnuizen bevin-
den zich in dit deelgebied, met name rond 
Renswoude en Scherpenzeel 

• Binnen dit deelgebied komen kleinere essen 
voor. 

• Een deal van dit gebied kern wateroverlast oo 
piekmonlenten 

• Een deel van het gebied kcnt een hoge achter-
grondconcentratie fijnstof 

Het kampenlandschap kent een zekere verdich-
ting en akeisseling met weides, bosjcs en hout-
wallen. Het rt der bestaan doorzichten tussen 
groenr. elementen door. Da is waardevol in een 
kleinschalig gebied. Dit gebied leent zich ook 
goed voor solitaire bomen of cleinc groepes in 
het weiland. 

Mogelnke ingredienten voor dit gebied bestaan 
utt:
• Gevaneerde erfinrichting, afhankelijk van lo-

kale situatie.

• Groen inpassen boerenerf met houtwallen of 
bosplantsoen. 

• Solitaire bomen In weides. 
• Bosjes en bredere houtwallen (b.v. io me-

ter) of bosstroken voor schaalverkleining 
landschap 

• Boomgaard langs bouwblok of voorop 
bouwblok. 

• Maatregelen die de kenmerken en landschap-
pelijke setting van de Grebbelinie versterken, 

• maatregelen om water op te vangen op piek-
momenten kan hter in samenwerking met 
het waterscha p een goede investering zen 

• Aanbrengen van extra (bovenwettelnke) lucht-
wassers of andere techntsche maatregelen 
om de concentratie fijnstof te verminderen. 

• Op overgangen van de kampen mei de aanwe-
zige oud bouwlandcomplexen is het goed de 
verschillen verder te accentueren, door aan 
de randen een zekere verdichting var crven 
en lanen en openheid van het bouwland zelf 
te versterken. 

Bij cen investering van .1 miljoen euro op het 
bouwperceel, komt c 80.000.- ten goede aan een 
maatschappelijke investering Hiermee kan naar 
schatting een bosje van 1,2 hectare worden aan-
gelegd (bn een kostenberekening van e 6,- per 
mz). Voorstel is om bij de plaatsing van solitai. 
ren uir te gaae van grotere stamdiameters. De 
waarde van het plaatsen van solitairen mag ho-
ger worden gewaardeerd dan een bosplantsoen 
met dezelfde oopervlaktematen. Ook bijdragen 
aan het versterken van de landschappelijke set-
ting van de Grebbelinie of een nt.!chtingsplan.
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cfc een oud inundatiegebied zichtbaar maakt. 
kae ee•• hogere bed rage vereisen 

Priunterina in dit gebiedsdeel 
• Goede inpassing van het perceel in haar 

omgeving. 
• Be neh ijheid kastekre g roerinvesterIng pas-

:end bij kasteelomgeving. 
InvesterIngen in vermindeeng aehtergrend-

-orentratten Neva 
• Natuurontwikkehng rond en he-meandering 

van beken. 

Het broek- en heide-ontginningslandschap 

Kerimeekend: 
• Grote openheid 
• Rechte wegen en grootschahge rationcle 

verkaveline 
• Etomenrijerr Iangs de wegen (o a eiken en 

berken) 
• Etnrnenrijen als schermen in het landschap 
• Kleine restanten bor. 

Wat vinden we flier nog meet? 
• Better en heckles. Dele zijn grotendeet:. 

rechtcrtrokken, 
• Een (led van het gebied kent een hoge achter-

grond:oncentratie Sinsto!. 

Hes heide- en brotkontginninestandschap kert 
een grote schaal en veel openheid met verre 
idooraichten . Het gebied is gebaat bij een heldere 
beplannrigsstructuur. Lange l ijnen langs de we-
gen of op regelmatige plekken boornsingels als 
schermen het lands , nae Gebouwen mogen in 
dit entginningslandschao zichtbaar zips Zorg bij

de inricnting voor inclekking' van gebouwen. 
De grote schaal van het landschap kan een gro-
:ere schial van groen mogelijk maken, dus een 
steviger bosje op enkele plekken kart, 

Mogelijke ingreditnten voer dit gebied bestaan 
utt:
• Kkine bosperceler 
• Transparante boonesingek ate schermen in 

het landschap 
• Boomsingel op de rand van he bouwblok 

(als rugdekking voor bedrijfsgebouwen, niet 
rondom inpakken van bedrijfsgebouwen. 
Erven mogen ;r1 het ontginningslandschap 
gezien worden. 

• (In nattere delen) Weerparthen met natuur-
lijke oevers, netopstenden en endere ecolo-
gische waarden 

• Rietkragen langs de sloten 
• Aanbrengen van extra (bovenwettelijke) lucht-

wassers of andere technische maatregelen 
om de concentratie 6instof te verrrindereri 

Vergroten watervastnoudend vermogen van 
de grond. 

Eitij cen investenns, van 1 miljoen euro op het 
bouwperceel. komt Bo.000.- ten goede aan een 
maatschappelijkz investering. H.errnee kan naar 
schatting eeri bosje van ez hectare worden aan-
gelegd (be een kostenberekening van e	pet 

Voorstel is orn be de plaatsing van solitai-
ren tat tc gaan van geotere stamdiameters. De

 waarde van het plaatsen van solitairen mag ho-
ger worden gewaardeerd dan een bosplantsoen 
met dezelfde oppervlakternaten



•-,uutwat

1.1	I 

t
1-14-14-14-1-1

Ter unseurave een aantal motteligke ungreettentert 

Pnontering on dit gebiedsdeel: 
• Gnede Inpassing van het perreel in haar 

orngeving. 
investeringen on vermindering achtergrond-

waarck Rjnstof. 
• Maatregelen tegen verdroging en beter 

vasthoudend vermogen van de grond nemen, 
zo,is vergroten htomusgehalte percelen. 

Het brinkdorpen en essenlandschap 

Kenmerkcnd: 
• Operthcid van de essen 
• Verdichtt: randen met bebouwong, houtwallen 

en houtsingele 
• Lange de percelen staan eiken, sorns in dub-

bek njen 
• Solitaire bomen in het landschap 

Mogelijke ingredienten voor dot gebied bestaan 
uit:
• Cevarteerde erfinnchting, afhankelijk van lo-

kale situatie. 
• Groen inpassen boerenerf met houtwallen of 

bosplantsoen. 
• Boomgaard tangs bouwblok of voorop 

bouwblok. 
• Bij inrichting en uitbreiclungsrocMing rekening 

houden met ooenheid es 
• Verdichten van de rand van dc es met houtwal-

len -n noutsingels 
• Aanvullen van bos butten de es 
• Eikertr ijen tangs perceelsgrens 
• Solitaire bomen aan de rand van de es 

Dot gebied kent op voorhand geen prooriteiten.
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De Grebbelinie 

Karakter istiekee 
De Linie en het Valleikariaal worden gekenmerkt 
fi a or vereehllIcnde pro fielen. Een langgerekt 
non-d-euid verloop van de doorgaande verde-
digingsl ijn. met op een aantal plekken dwars 
daarop de keerkadeer die de scheiding vormen 
tussen versehitlende mundatiekommen. Een 
weet-oost orofiel. bestaande uit het achterland. 
een bebosde kade met verdedigingewerken, eer 
weterloop en een relatief open inundatiegebied 
(zit linkerkaart op de paging hiernaast). 

Ontwikkelirgen 
Door ontwikkelingen In het lendschap verdwi j -
rten de karekteristieken van ree: name het west-
cost profiel waarbij he' onderscherd tussen de 
verdichte westkant en de openheid van de oos-
telijk gelegen innundatievelden eteeds verder 
verdwijne 
Koers 
Voo r de koere wordt verwezen naar he: 
Beeldkwalireeiszilan Grebbelinie zorz Hier, 
wnreit 'ngezet op het versterken van de semen. 
hang in de love van me/ naar noord, het verster • 
ken van het contrast tussee de west- en oostkant 
van de Ilniedijk en het verlecteren van zichtlijnen 
van el near de liree-elementen. 

Verdrogings gebieden 
Een decl van de Geiderse Vallei heeft de make!, 
met locaties a wateroverlast voorkomt en 
gebieden met vcrdrogingeve rsenenselen. Deze 
;gerschijrtselen komen soms op korte afstand 
van elkaar voor. Het tegengaan van verdreging of 
he: ruirnte bieden om water (cp piekmomenten) 

Konintht 4 .41 Celt:tat wile eereere. teredre	ee 
,..eteeeentevee.e e.veti.en

op te vangen of vast se houden word: gezien als 
rem waardevolle maatsenappe hike tegenpresta-
lc Op de onderstaande kaartbeelden oeen deze 
gebieden weergegeven. 
In net westelijke deel van de Geldersc Vallei komt 
wateroverlast bi1 beken voor. Hier kan netuuront-
wikkeling en extre ruirnte (o.e. door he-rneande-
nng) voor de beken vecl kwaliteit orleveren. 

Voor gebieden waar verd roging of waterover. 
last rpeelt ik het investeren in maatregelen die 
bijdragen aan het bertrijcien van de verdrogings-
verschijnselen ^en mogelijkheid. Gemeenten 
kunnen nrionted toekennen aan het nemen van 
deze type maatregelen 

De krarten op oe pagina hiernaact geven extra 
inzicht in de werking yen het watersysteem in de 
Gelderse Vallei De Utrechtse Heuvelrug en de 
Veluwe zijn ineijggebieden voor wate r In de loop 
der iaren is de grondwaterstand hie , fors afge-
riomen, waardoe r de stuwwallen zelf regelmatig 
me t droogte make, hebben. De randen van 
de stuwwallen het:ten een fluctuerende grond-
waterstand Een deel van her geiniltreerde wa-
ter komt als kwelwate . in de Valle! omhoog. Het 
leagste deel van de Valle, kent soms waterover-
last. Hiertoe wa rden naast de behoefte om water 
in het hele gebied beter vast te houden. waterbe r -
gingsgebieden gezocht.



C.cbleden met hoge achtergrondconcentratit. 
'Instof 
Een Ceel van het veb,ed hcz4t cen hogc ac h. 
tergron&on-entratie aan fiinsto r. De7e 
den stann weergegeven op orderstaande kaar 
Initiatieven ku , nen bijdragen aan het vermir 
deren van fiinntor door mrr. krhtwasse r,. s... 
plag.sen.
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