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1. Inleiding
In 2009 is het Ontwikkelingsfonds platteland ingesteld. Daaropvolgend heeft de raad op 19 januari 2010
De Regeling Ontwikkelingsfonds platteland vastgesteld, met een concreet uitvoeringsprogramma voor 2010
van 16 projecten. In de jaren daarna is een fors aantal nieuwe projecten vastgesteld. In totaal is inmiddels
sprake van 62 projecten.
De uitvoering van de inmiddels al 62 vastgestelde projecten van het uitvoeringsprogramma, maakt zichtbaar
dat de gemeente investeert in het buitengebied. Het laat ook zien dat de bovenplanse bijdragen waarmee
het Ontwikkelingsfonds Platteland wordt gevuld, goed worden benut om het buitengebied aantrekkelijker te
maken voor bewoners en recreanten De projectresultaten zijn tastbaar en zichtbaar.
Om een goed overzicht te houden in de inmiddels gegroeide lijst met projecten, is in de
voortgangsrapportage alleen nog weergegeven wat de stand van zaken is van de projecten die in het
afgelopen jaar (oktober 2016 - oktober 2017) zijn afgerond of nog actueel zijn. Daarnaast is ook de
financiële verantwoording meer op hoofdlijnen weergegeven om het overzichtelijk te maken. De
voortgangsrapportage 2017 is als bijlage bij dit voorstel gevoegd.

2. Beoogd effect
a) Meetbaar effect
Met de bijdragen uit het Ontwikkelingsfonds zijn inmiddels 62 projecten gestart/gerealiseerd.

b) Maatschappelijk effect

De voortgangsrapportage geeft inzicht in de bestedingen uit het Ontwikkelingsfonds en de voortgang van
de projecten, voor raadsleden, burgers en de initiatiefnemers die daaraan een bijdrage hebben geleverd.
Vanuit het Ontwikkelingsfonds worden projecten gerealiseerd voor kwalitatieve verbetering van het
buitengebied.

3. Argumenten
1.1 De voortgangsrapportage 2017 geeft een volledig overzicht
De voortgangsrapportage beschrijft de voortgang in de uitvoering en de financiële stand van zaken en
voldoet daarmee aan het doel zoals de regeling die beoogt. Instemming bevestigt de voortgang en biedt
daarmee een basis voor verdere uitvoering.
1.2 In 2017 zijn enkele nieuwe projecten gestart en worden nieuwe projecten voorzien
Vanuit het Ontwikkelingsfonds wordt cofinanciering gegeven aan diverse projecten. Voor 2017 zijn inmiddels
enkele nieuwe projecten opgestart binnen het thema landbouw om bij te dragen aan de versterking van deze
sector. Voor nieuwe projecten in het komende jaar wordt onderzocht of een bijdrage vanuit het
Ontwikkelingsfonds kan worden geleverd aan de uitvoering van de moties van de raad met betrekking tot het
'Groen rondje Barneveld' en 'plaatsing picknickbanken'. En wordt gewerkt aan een nieuw meerjarig
uitvoeringsprogramma, waarbij nieuwe kansen voor projecten (intern vanuit de gemeentelijke organisatie en
extern bij gebiedspartners) worden geïnventariseerd en waar mogelijk verder uitgewerkt.

4. Kanttekeningen
n.v.t.

5. Financiën
De voortgangsrapportage bevat een financieel overzicht van de gerealiseerde en nog in uitvoering zijnde
projecten met daarbij de financiële stand van zaken van het Ontwikkelingsfonds.

6. Uitvoering
Communicatie:
De voortgangsrapportage zal worden gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Evaluatie/controle
De Regeling Ontwikkelingsfonds Platteland beschrijft dat uw college jaarlijks achteraf verantwoording dient
af te leggen aan de raad over de bijdragen die vanuit het Ontwikkelingsfonds worden toegekend aan
projecten. Dit wordt gedaan door middel van de Voortgangsrapportage Ontwikkelingsfonds Platteland.

7. Bijlagen
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1.

Inleiding
Achtergrond
De gemeente Barneveld heeft een aantrekkelijk en divers buitengebied. We willen dat graag behouden en ontwikkelen.
Daarom is het project Perspectief voor het Platteland opgestart. Perspectief voor het Platteland is de projectnaam die wordt
gehanteerd bij de communicatie over de projecten die worden uitgevoerd op grond van de Regeling Ontwikkelingsfonds
Platteland.
Bij besluit van 21 april 2009 heeft de raad de voorziening Ontwikkelingsfonds Platteland ingesteld. Deze voorziening wordt
gevuld door bijdragen uit verevening voor ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente. De bijdragen zijn afkomstig van de
gemeente zelf en van particulieren en bedrijven. Op 19 januari 2010 heeft de raad de Regeling Ontwikkelingsfonds
Platteland vastgesteld, waarmee de besteding van de middelen wordt geregeld. Aangegeven is welk soort projecten in
aanmerking komt voor bijdragen en hoe de selectie en voordracht van projecten tot stand komt. Beoogd is dat deze
gemeentelijke middelen worden aangevuld met cofinanciering door de provincie Gelderland en/of met bijdragen van derden.
Het totale uitvoeringsprogramma is evenwichtig verdeeld over verschillende beleidsterreinen, past in het kader van de
Regeling en leidt tot een zichtbare en tastbare verbetering van het platteland. De uitvoering van de inmiddels al 62
vastgestelde projecten van het uitvoeringsprogramma, maakt zichtbaar dat de gemeente investeert in het buitengebied. Het
laat ook zien dat de bovenplanse bijdragen waarmee het Ontwikkelingsfonds Platteland wordt gevuld, goed worden benut
om het buitengebied aantrekkelijker te maken voor bewoners en recreanten. De projectresultaten zijn tastbaar en zichtbaar.

2.

Overzicht stand van zaken projecten
In dit hoofdstuk is weergegeven wat de stand van zaken is van de projecten die vanuit de voortgangsrapportage 2016 nog
niet zijn afgerond en er in het afgelopen jaar nieuw zijn bijgekomen. Projecten met een zijn inmiddels gerealiseerd.

Projectbeschrijving en stand van zaken
Project 32: Exploitatie bestaande

klompenpaden

Bij project 12 is aangegeven dat het oorspronkelijke project voor 2
klompenpaden is omgezet naar 1 nieuw klompenpad en de exploitatie van
twee bestaande klompenpaden voor 4 jaar (2013-2016). Er is voor
gekozen deze 2 delen te splitsen en voor de exploitatie een afzonderlijk
project te benoemen. Dat geeft helderheid over de bestedingen en is
praktischer omdat de exploitatie in principe via het Regiocontract in
aanmerking komt voor cofinanciering (tot en met 2015). Het gaat hier om
de bestaande paden Glindhorsterpad en Paradijspad.
Wat is de stand van zaken?
De exploitatie omvat zowel de eigenarenvergoeding als het beheer en de coördinatie van de paden. Beheer en coördinatie
wordt uitbesteed aan Stichting Landschapsbeheer Gelderland, waarmee omstreeks de zomer van 2013 hiervoor een
contract is afgesloten. Doordat dit project onderdeel is geworden van het Regiocontract van FoodValley met de provincie
Gelderland, wordt voor dit project cofinanciering ontvangen van de provincie. Daardoor kan uit dit budget ook een bijdrage
worden geleverd aan de eerste beheerperiode voor de klompenpaden in Zwartebroek en Voorthuizen (zie project 12 en 40).
Voor de exploitatie van het Terbroeksepad en Griezeveensepad zal tot 2020 en 2021 gebruik worden gemaakt van dit
budget. Voor de exploitatie van het Glindhorsterpad en Paradijspad is in 2017 door de raad besloten om een nieuw
structureel budget in de begroting op te nemen.

Project 33: Ontsnippering

ecologie

(faunapassages)

De gemeente Barneveld hecht belang aan de ecologische waarde van haar
grondgebied. Doel van dit project is om daar waar dat nodig en mogelijk is,
kleinschalige voorzieningen te realiseren. Dat kan gaan om bijvoorbeeld
wildspiegels of faunapassages, zoals de in 2012 gerealiseerde faunatunnels in de
Heetweg (project 9).
Wat is de stand van zaken?
Er is in 2013 een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de wenselijkheid, het type
en geschikte locaties van eventuele voorzieningen. Er is in 2015 opdracht gegeven
een faunavoorziening te realiseren op het punt waar de Kallenbroekerweg de Kleine
Bameveldsebeek kruist, aanleg van 2 faunavoorzieningen verder zuidelijk langs de
Kallenbroekenweg, het openmaken van 1 oude duiker en werkzaamheden op de locatie onder de Dronkelaarseweg en langs
de Brunesengweg. Voorzieningen aan de Helweg in De Glind zijn door het Waterschap uitgevoerd langs de Modderbeek.
Daarnaast zijn er ook paaltjes met wildreflectoren geplaatst onder andere aan de Kallenbroekenweg door de
Wildbeheereenheid om zoveel mogelijk aanrijdingen met wild te voorkomen. De projecten zijn uitgevoerd in de periode
najaar 2015 tot en met de zomer van 2016. De nazorgperiode is in december 2016 afgerond.

Project 43: Erfbeplanting en landschapselementen

2015-2016

Ter uitvoering van het in 2005 vastgestelde Landschaps Ontwikkelings Plan (LOP) en de Structuurvisie Buitengebied 2011,
wil de gemeente Barneveld de erfbeplanting en de aanleg van kleine landschapselementen stimuleren. Dit project is een
voortzetting van de projecten 2, 18 en 29.
Wat is de stand van zaken?
e is
is in
in 2015
2015 uitvoering
i
Na de 'Dorpen in het Groen' projecten in Terschuur, Zwartebroek, Kootwijkerbroek en Stroe
gegeven
aan 'Voorthuizen in het Groen'. De uitdeeldag van de beplanting heeft eind 2015 plaatsgevonden. En voor het project is de
beplanting in het voorjaar van 2016 aangelegd. Het nazorgtraject is eind 2016/begin 2017 afgerond. Daarnaast blijft voor
alle inwoners in het buitengebied de mogelijkheid open om op eigen initiatief een erfplan op te stellen en een bijdrage te
vragen voor het plantmateriaal. Dit project is, samen met project 29, over gegaan in project 56 voor de periode 2017-2020.

Project 44: Informatiepanelen

Esvelderbeekzone

De gemeente Barneveld wil de Esvelderbeekzone als uitloopgebied interessanter maken door informatievoorziening over
het ontstaan en gebruik van het gebied en regionale voedselproductie zichtbaar maken. Dit project voorziet in het plaatsen
van twee informatiepanelen langs de paden in de Esvelderbeekzone. Een paneel over de achtergrond van de herinrichting
van het recreatieuitloopgebied Esvelderbeekzone en een paneel over de lokale voedselketen van het daar te telen
biologische graan.
Wat is de stand van zaken?
Voor de Esvelderbeekzone zijn twee
informatiepanelen en enkele informatiepaaltjes
gemaakt. Naast het kinderhospice is een
informatiepaneel geplaatst dat aangeeft wat de
historie is van het gebied en de herinrichting. Nabij
de noordelijk gelegen biologische graanakker is een
tweede informatiepaneel geplaatst dat weergeeft
wat het project van de Voedzame grond inhoudt en
op welke wijze er graan biologisch geteeld wordt Bij
het demonstratieveld van het biologische graan is bij
de 4 verschillende graansoorten een informatiepaal
geplaatst. Op 7 juni 2017 zijn de informatiepanelen
onthuld. Daarmee is het project afgerond.
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Project 45: Groei voor coöperatie

Boerenhart

Coöperatie Boerenhart (in april 2014 opgericht) is een leverancier van
ambachtelijke streekproducten uit de Gelderse Vallei en de Veluwe voor
horeca en grootverbruik. Horeca, supermarkten en instellingen willen graag
producten van eigen bodem presenteren, maar logistiek is dit niet altijd
haalbaar. Coöperatie Boerenhart speelt in op deze vraag door streekproducten
rechtstreeks te leveren. Ook agrariërs uit de gemeente Bameveld nemen deel
zoals Boerderij 't Paradijs, biologisch leghennenbedrijf De Lankerenhof en
imkerij De Valksche Bijenhof. Boerenhart ondersteunt lokale boeren bij de
verkoop, logistiek en marketing en communicatie van lokaal geproduceerd
voedsel. In de coöperatie worden inkomsten gedeeld en zorgt men voor eerlijke handel.
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Wat is de stand van zaken?
Jf"
De opstartfase van de coöperatie Boerenhart is afgerond en nu wil de coöperatie graag verder groeien. Door middel van een
nieuwe marketing en communicatie strategie willen zij de naam Boerenhart in onze regio definitief vestigen en verder
bekend maken. Zo is er een nieuwe website in de maak en wordt ingezet op gebruik van social media. Ook worden
bijvoorbeeld teksten ontworpen voor op de menukaarten in restaurants waaraan producten geleverd wordt over de herkomst
daarvan. De focus van de coöperatie ligt vooral op levering aan horecagelegenheden en instellingen. Zij verwachten nog
een forse toename in de afzet van de producten.

Project 46: Uitkijktoren K o o t w i j k e r z a n d
De uitkijktoren van de
zandverstuiving bij Kootwijk is al
enige tijd gesloten geweest voor
publiek en is inmiddels gesloopt.
Om het unieke uitzicht weer
mogelijk te maken heeft
Staatsbosbeheer plannen voor de
bouw van een nieuwe uitkijktoren.
De nieuwe toren zal gemaakt
worden van Cortenstaal met een
levensduur van zeker 30 jaar. Het
wordt een nieuwe en veilige
uitkijktoren voor het
Kootwijkerzand voor het stimuleren
van het toerisme en recreatie.
Wat is de stand van zaken?
Voor de bouw van de toren is uiteindelijk het benodigde budget ontvangen om het te kunnen realiseren. Het totaalbudget
bedroeg zo'n € 90.000,-. Een deel van het budget is mogelijk gemaakt met behulp van het Ontwikkelingsfonds Platteland,
Veluwefonds.een eigen bijdrage van Staatsbosbeheer, een bijdrage van SOS Events en subsidie van de provincie
Gelderland. Met een aanvullende crowdfundingsactie via het Buitenfonds heeft Staatsbosbeheer uiteindelijk ruim € 16.000,is opgehaald.
De oude uitkijktoren is in mei 2016 gesloopt. Het Bamevelds bedrijf Loenhorst metaal heeft vervolgens in opdracht van
Staatsbosbeheer de onderdelen van de nieuwe uitkijktoren gemaakt. In februari 2017 hebben militairen van de Koninklijke
Landmacht de nieuwe toren ter plaatse in elkaar gebouwd. De nieuwe toren is op 20 april 2017 feestelijk geopend. Daarmee
is ook dit project afgerond.

Project 47: Crossbill Guide Veluwe
Crossbill Guide is een serie van gidsen van natuurgebieden in Europa. De gidsen
combineren praktische toeristische informatie inclusief wandelroutes met
achtergrondinformatie over het landschap en de flora en fauna die je er tegenkomt. Enkele
voorbeelden van gidsen zijn Kempen en Maasland (België), Loire Valley (Frankrijk) en de
Canarische Eilanden (Lanzarote en Fuerteventura).

SSB1LL GUIDES

VELUWE

Met dit project wordt een Crossbill Guide voor de Veluwe opgesteld. Een natuurreisgids,
aangevuld met (digitale) wandelroutes, waarin je de bijzonderste natuurplekken op de
Veluwe optimaal kan beleven. Een van de routes in deze gids is een wandelroute
Kootwijkerzand. De boeken zullen worden verspreid via de reguliere afzetkanalen van de
Crossbill Guides Foundation (o.a. diverse boekhandels in Nederland en België).
Daarnaast zullen ook de bestaande kanalen/netwerken van de Crossbill Guides
Foundation worden ingezet voor de marketing.
Wat is de stand van zaken?
In april 2017 is de Crossbill Guide Veluwe afgerond en op donderdag 6 april is het officieel gepresenteerd in het
Bezoekerscentrum Veluwezoom. Vanaf april ligt de gids in diverse boekhandels. In de gids is onder meer ook een route
rondom het Kootwijkerzand opgenomen. Bij de gids is ook een gratis route-app voor te downloaden. Die app leest de datum
en weet dus welke seizoensinformatie interessant is en de app leest de GPS, zodat bij de routes op het juiste moment in de
wandeling de meest boeiende informatie kan opduiken. De routeinformatie kan eerst in zijn geheel worden gedownload
zodat de wandelaar of fietser niet afhankelijk is van het bereik in de bossen. Het project is daarmee afgerond.

Project 49: Bloemrijke akkerranden 2016 - 2018
De gemeente Barneveld Vallei kenmerkt zich door een afwisselend landschap met allerlei landschapselementen.
Houtsingels, bosjes, knotbomen en andere kleine elementen wisselen de graslanden en akkers af. Die akkers bestaan voor
het overgrote deel uit vrij monotoon maïsland. Met dit project worden grondeigenaren uitgenodigd de randen van akkers
beschikbaar te stellen voor het inzaaien van bloemenmengsels.
Vanaf 2016 is randenbeheer mogelijk via het nieuwe stelsel voor Agrarisch Natuurbeheer, in opdracht van de provincie
Gelderland. Dit kan echter alleen in gebieden die begrensd zijn voor droge dooradering of waterdoelen, slechts een klein
deel van het buitengebied van Barneveld. Met de bijdrage uit het Ontwikkelingsfonds Platteland verstrekt de gemeente
Barneveld een aanvullende bijdrage om randenbeheer ook mogelijk te maken op locaties die niet in aanmerking komen voor
een contract via de provincie Gelderland.
De randen worden ingezaaid met een mengsel van verschillende soorten graan, grassen,
bloemen en kruiden. Het kan dienen als voedsel voor verschillende soorten insecten,
vlinders en kleine zoogdieren. Met name voor bijen, die steeds minder geschikte
bloeiende planten in hun omgeving vinden. De randen zijn aantrekkelijk voor de vogels
en bieden verder voedsel en dekking voor klein wild. Met deze randen wordt de
biodiversiteit vergroot en worden landschapselementen versterkt en beschermd. De
uitvoering van dit project wordt verzorgd door de Agrarische Natuurvereniging (ANV)
Vallei Horstee. Vallei Horstee heeft goede ervaring met akkerrandenbeheer. Daarbij heeft
zij een getrainde vrijwilligersgroep die de monitoring verzorgd.
Wat is de stand van zaken?
In 2016 hebben 12 boeren uit de gemeente Barneveld meegedaan aan het project met in totaal circa 4,3ha. In 2017 zijn
daar nog 3 boeren bijgekomen waardoor in totaal 5,04ha is ingezaaid. De randen zijn in het voorjaar ingezaaid door
verschillende loonwerkers. Op veel plaatsen zijn mooie bloemrijke randen te zien (geweest) waar insecten, bijen en vlinders
van hebben geprofiteerd. Met de boeren is de afspraak gemaakt voor 3 jaren. De kruidenrijke randen zullen in de
winterperiode blijven liggen, zodat ze voedsel en schuilgelegenheid bieden voor veel soorten. In april 2018 vindt er een
grondbewerking plaats waarna de randen weer opnieuw worden ingezaaid.

Project 51: Valleihekken
De agrarische natuur- en milieuvereniging Vallei Horstee bouwt en plaatst sinds 2014 houten landhekken onder de naam
"Valleihek". Het Valleihek wordt gekenmerkt door twee schuin geplaatste groene planken, die samen de letter "V" van
"Vallei" vormen. De hekken worden gemaakt van streekeigen hout. De prijzen van de hekken zijn gebaseerd op kostprijs.
Bijzonder is de naamsvermelding op de hekken. Het is gebleken dat oude
veldnamen vaak vergeten worden doordat percelen tegenwoordig vaak
met een nummer worden aangeduid. Door de namen op de Valleihekken
te vermelden, blijven ze in herinnering. Met de Valleihekken bij
landbouwpercelen en op boerenerven ontstaat een fraai en herkenbaar
beeld van landhekken. Met dit project wordt een subsidie beschikbaar
gesteld tot een maximum van 75 hekken (2016-2017).
Wat is de stand van zaken?
Er zijn in totaal 20 Valleihekken in Barneveld geplaatst op verschillende
locaties in het buitengebied van de gemeente. In 2017 is geen grote
belangstelling geweest voor de plaatsing van een Valleihek, maar is ook
te weinig publiciteit voor geweest. In het vierde kwartaal zal Vallei Horstee een nieuwe wervingsronde starten via email en
publiciteit in de lokale media.

Project 52: Verhardingswerkzaamheden

faunapassages

In 2015 zijn als onderdeel van project 33 (Ontsnippering ecologie - faunapassages) kleinschalige voorzieningen
gerealiseerd om infrastructuur beter passeerbaar te maken voor fauna. De volgende maatregelen zijn gerealiseerd: een
faunavoorziening op het punt waar de Kallenbroekerweg de Kleine Bameveldsebeek kruist, aanleg van 2
faunavoorzieningen verder zuidelijk langs de Kallenbroekerweg, het openmaken van 1 oude duiker en werkzaamheden op
de locatie Brunesengweg en voorzieningen aan de Helweg in De Glind.

Bij aanleg van de faunatunnels is het alleen mogelijk tijdelijke klinkerverharding aan te leggen. Pas als de verharding
voldoende is ingeklonken, kan deze worden vervangen door asfaltverharding. De werkzaamheden zullen gestart worden op
het moment dat de vervanging nodig is (vermoedelijk in 2017-2018).
Wat is de stand van zaken?
Het vervangen van de klinkerverharding voor asfalt is grotendeels uitgevoerd in 2017. In maart is de klinkerverharding in de
ter hoogte van de 3 aangelegde faunapassages in de Kallenbroekerweg vervangen voor asfalt. Voor de locatie van de
faunapassage in de Dronkelaarseweg moet de klinkerverharding nog worden vervangen. Dit zal op korte termijn worden
afgerond.

Project 54 en 55: Levend Landschapproces De Glind -Achterveld en Garderen
Met het Levend Landschap proces krijgen burgers steeds meer verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen
leefomgeving. Het Levend Landschap proces bestaat uit drie stappen. Stap 1 is
het organiseren van een tweetal gebiedsbijeenkomsten om te komen tot een
gezamenlijke uitvoeringsagenda, waarbij niet alleen projecten en activiteiten
worden benoemd, maar waar ook de namen van de lokale trekkers worden
aangegeven. Stap 2 is het starten van een eerste uitvoeringsproject om de
'energie' vast te houden. En tot slot stap 3 is het actief ondersteunen van de
werkgroepen voor een periode van drie jaar. Deze ondersteuning is belangrijk
om er voor te zorgen dat er een uiteindelijke duurzame structuur in de
werkgroep met continuïteit ontstaat.
Het Levend Landschap proces voor de Glind/Achterveld en Garderen zal gecombineerd worden met een beplantingsproject
Dorpen in het Groen. Met deze beplantingsactie wil de gemeente Barneveld de erfbeplanting en de aanleg van kleine
landschapselementen stimuleren. Eigenaren van erven in het buitengebied wordt de mogelijkheid geboden een erfplan op te
stellen, te laten toetsen door een adviseur en deze uit te voeren.
Wat is de stand van zaken?
In het voorjaar van 2017 wilde SLG starten met een ideeënavond Levend landschap De Glind-Achterveld. Helaas bleek de
Belangenvereniging al druk bezig met het opstellen van een dorpsplan, zodat het meewerken aan het organiseren van een
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participatief Levend Landschap proces niet op een geschikt
moment kwam. Het Levend Landschap proces wordt daardoor
naar achteren geschoven in de planning.
Wel is alvast gestart met de beplantingsactie Dorpen in het
Groen De Glind-Achterveld samen met Belangenvereniging
De Glind. Op 19 september 2017 is daarvoor een
informatiebijeenkomst gehouden plaats, waarvoor ca. 200
adressen in het buitengebied zijn uitgenodigd. Op de
informatieavond was een mooie opkomst van zo'n 40
personen uit De Glind en Achterveld aanwezig. Dit heeft
geleid tot ruim 20 aanmeldingen voor een beplantingsplan en
4 geïnteresseerden voor deelname aan de vrijwillige
landschapsbeheerwerkgroep. Dit najaar zullen de
beplantingsplannen opgesteld worden en in winter 2017-2018
wordt de beplanting uitgedeeld en aangelegd.
Het Levend Landschapproces Garderen zal vanaf 2019 starten.

Project 56: Erfbeplanting en landschapselementen

buitengebied 2017 - 2020

Ter uitvoering van het in 2005 vastgestelde Landschaps Ontwikkelings Plan (LOP) en de Structuurvisie Buitengebied 2011,
wil de gemeente Barneveld de erfbeplanting en de aanleg van kleine landschapselementen stimuleren. Dit project is een
voortzetting van de projecten 2 en 18, 29 en 43 voor de jaren 2017 - 2020.
De gemeentelijke landschapscoördinator is in het gehele buitengebied van de gemeente Barneveld actief om, naast de
Dorpen in het Groen projecten, grondeigenaren te stimuleren landschapsplannen op te stellen en uit te voeren. De grotere
beplantingsplannen komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. De aan te leggen landschapselementen bestaan
onder meer uit poelen (aanleg en herstel), singels, laanbeplanting, knotbomen en fruitbomen.
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Wai is de stand van zaken?
Dit project is vanaf januari 2017 gestart als vervolg op de projecten 29 en 43 voor onder meer nieuwe initiatieven van
erfbeplantingsprojecten in het buitengebied. Tot nog toe zijn op 32 erven in het buitengebied van de gemeente Bameveld
beplantingsplannen opgesteld en uitgevoerd, zowel kleine als grotere plannen. Daarnaast zijn er voor de komende periode
nog zo'n 12 aanmeldingen voor een beplantingsplan binnen gekomen. Daarnaast is een groter landschapsplan opgesteld
voor meerdere erven van De Rudolphstichting rondom De Glind. Naar verwachting zal de aanleg van de beplanting in de
winterperiode plaatsvinden.

Project 57: Beplantingsproject Dorpen in het Groen buitengebied

Barneveld

De beplantingsactie Dorpen in het Groen wordt, naast de gebieden De Glind/Achterveld en
Garderen ook voorgesteld voor het buitengebied van de kern Barneveld. Met deze beplantingsactie
wil de gemeente Barneveld de erfbeplanting en de aanleg van kleine landschapselementen
stimuleren. Eigenaren van erven in het buitengebied wordt de mogelijkheid geboden een erfplan op
te stellen en te laten toetsen door een adviseur.

| h^Qroen
n

Wat is de stand van zaken?
Naar verwachting zal dit project vanaf 2018 starten.

Project 58: Fietsknooppuntensysteem

Veluwe uitvoering

optimalisatie

De gemeente Barneveld is samen met 19 andere gemeenten op de Veluwe eigenaar van het Fietsknooppuntensysteem
Veluwe. In februari 2016 is een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst hiervoor afgesproken. Onderdeel van deze
overeenkomst is het grootschalig optimaliseren van het netwerk. De afgelopen periode is de optimalisering van het netwerk
uitgewerkt in een voorstel (project 48).
De belangrijkste doelen uit het voorstel voor de optimalisering zijn onder meer:
371 kilometer aan nieuwe route wordt toegevoegd;
Het aantal knooppunten stijgt van 350 naar 576;
Een nieuw ontwerp wordt gemaakt voor de informatiepanelen;
Er wordt een routebureaufunctie opgezet voor het dagelijks beheer en onderhoud;
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Het fietsroutenetwerk wordt gedigitaliseerd.
Om deze verbetering te kunnen realiseren wordt vanuit de VeluweAgenda
(Gebiedsopgave Veluwe) van de provincie Gelderland een éénmalige bijdrage gedaan
en de overige kosten worden door de Veluwse gemeenten betaald.
Wat is de stand van zaken?
M
Het fietsknooppuntennetwerk op de Veluwe heeft na 10 jaar een grondige update
ondergaan. De gemeenten op de Veluwe hebben daarom besloten om het netwerk in
het voorjaar van 2017 aan te passen. Het fietsroutenetwerk Veluwe is verbeterd en
uitgebreid naar 2050 kilometer en 575 knooppunten. De routes zijn in twee richtingen te
fietsen. In het nieuwe ontwerp is beter rekening gehouden met het ontsluiten van
recreatiebedrijven, horeca en bezienswaardigheden Twintig Veluwse gemeenten en de
provincie hebben op 19 mei 2017 het officiële startsein gegeven voor het gebruik van het
sterk verbeterde Fietsroutenetwerk op de Veluwe.

Project 59: Manifest gezonde leefomgeving veehouderij 2017
In december 2016 is het Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderijen bekrachtigd door veel betrokken partijen,
waaronder de veehouderijsector, de overheid en de kennisinstellingen. Het is een Triple Helix Manifest om de lokale
bijdrage van de veehouderij aan de achtergrondconcentraties fijnstof, geur en ammoniak te verminderen en tegelijk te
borgen dat de veehouderij in onze regio duurzaam toekomstbestendig is. Met het Manifest hebben de partijen een
gezamenlijke route uitgezet met een bestuurlijk spoor en een praktijkspoor. Met het project wordt ingezet op:
Verminderen bijdrage van de veehouderij aan de lokale luchtkwaliteit
Balans dierenwelzijn en gezonde leefomgeving
Behoud ontwikkelmogelijkheden sector in onze regio
Focus op aanpak bij de bron en verbetering stalklimaat
Integrale emissiereductie
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Wat is de stand van zaken?
In het voorjaar van 2017 hebben we een Praktijkcentrum voor de Emissiereductie in de Veehouderij (PEV) opgericht en
ondergebracht bij het Poultry Expertise Centrum (PEC). Inmiddels is daarvoor ook brede cofinanciering toegezegd.
Gelijktijdig zijn vanuit het PEV kansrijke technieken voor de emissiereductie van fijnstof bij pluimveebedrijven
geïnventariseerd en geselecteerd. Met tien geselecteerde technieken wordt een meetpilot gestart. De eerste twee pilots
starten in oktober 2017.
Daarnaast is een rekenmodel gebouwd met alle vergunninggegevens van alle veehouderijen en de gegevens van het RIVM
over de achtergrondconcentratie van andere emissiebronnen. Er wordt momenteel gewerkt aan een goed basismodel als 0situatie voor de achtergrondconcentraties van fijnstof, geur en ammoniak in de FoodValley, alsmede aan
scenarioberekeningen. Dit zal worden gebruikt om te bepalen wat een goede en efficiënte strategie moet zijn voor
emissiereductie.
In het kader van dit Manifest is ook regelmatig afstemming met de rijksoverheid t.b.v. het stimuleren van innovaties en
toepassing daarvan door aanpassing van regelgeving en procedures. Dit heeft zelfs geleid tot de toezegging van
ondersteuning van onze aanpak in het recente regeerakkoord.

Project 60: Coaches en erfbetreders 2017
Op 17 februari 2017 heeft een brede coalitie van partijen elkaar ontmoet
op het landgoed Salentein te Nijkerk, wat heeft geleid tot het Manifest van
Salentein, In dat manifest spreken partijen zich nadrukkelijk uit voor het
instellen van een faciliteit waarbij ondernemers in de regio worden
ondersteund door (een netwerk van) onafhankelijke coaches die deze
ondernemers helpen bij het maken van keuzes over hoe zij met hun
bedrijf de volgende stap in hun bedrijf kunnen zetten.
Het resultaat van het traject is, in algemene termen, een verbetering van
de vitaliteit van het landelijk gebied, waarbij de agrarisch ondernemers
versneld beslissingen nemen over de koers van hun bedrijf die persoonlijk
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het best past en stappen gaan zetten om die koers te gaan varen. Concreet betekent dit dat we in dit traject voor de 1
tranche de volgende resultaten willen bereiken:
• Een sterk netwerk van coaches, inclusief de verbindingen die zij daarin kunnen leggen met de diverse betrokken partijen
in de regio;
• 1 tranche coachingstraject voor 50 ondernemers in het buitengebied van in ieder geval de gemeenten Barneveld en
Ede en onder voorwaarde van cofinanciering ook in de andere gemeenten van FoodValley;
• Verstrekken van 50 vouchers aan de ondernemers die een coachingstraject volgen, voor een bijdrage in
vervolgadvisering;
e

e

•

Een netwerk van erfbetreders, gericht op passende training en uitwisseling van ervaringen.

tVaf is de stand van zaken?
Nadat besluitvorming over cofinanciering door de provincie Gelderland in juni is aangehouden, is een gewijzigde
projectopzet voorbereid. Het project heet nu "kwaliteitsteam Toekomstgericht Ondernemen". Door het uitblijven van
cofinanciering wordt het project vooralsnog beperkter opgezet, namelijk voor maximaal 25 agrariërs. De werving van
agrarische coaches is inmiddels gestart. Het is de bedoeling dat het project in november (2017) van start gaat met de eerste
trajecten van ondernemersbegeleiding, hoofdzakelijk binnen de gemeenten Barneveld en Ede, als belangrijkste financiers.
Cofinanciering door de provincie is nog niet uitgesloten. Als de provincie Gelderland alsnog hiertoe besluit, mogelijk in
november 2017 of voorjaar 2018, zal het project worden opgeschaald naar meer deelnemers en naar de andere gemeenten
in FoodValley.
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Project 61: Bermverharding

2017

In de gemeente Barneveld liggen een groot aantal buitenwegen. Deze wegen
worden intensief gebruikt door groot en zwaar landbouw- en vrachtverkeer. Het
voorstel is om door verbreding van het verharde oppervlak de toegankelijkheid
van het buitengebied te verbeteren. Naast de verbeterde toegankelijkheid zorgt
het verbreden van het verharde oppervlak ook voor een verhoging van de
veiligheid van het gebied voor (toeristisch) fiets- en overig verkeer. Het is
bedoeld als uitwijkmogelijkheid bij tegemoetkomend verkeer.
Een groot aantal wegen komt in aanmerking voor een verharde berm. Hiermee is
een groot bedrag gemoeid dat niet vanuit de reguliere budgetten van de
gemeente gefinancierd kan worden. Daarom wordt opnieuw (na de bijdragen uit
het fonds in 2010, 2012, 2013, 2015 en 2016) een bijdrage uit het
Ontwikkelingsfonds Platteland voorgesteld.

i

Waf is de stand van zaken?
De wegen waarlangs een bermverharding wordt aangebracht zijn; de
Vossenweg, op het deel Wielweg - gemeentegrens (zie foto) met Nijkerk nabij
Zwartebroek, en nabij Kootwijkerbroek de Velkemeensedijk, op het deel Oude Essenerweg/Hazendonkweg - Breakerweg
(gemeentegrens met Ede) en de Kootwijkerdijk, op het deel N800 - Garderbroekerweg. Met de bijdrage uit het
Ontwikkelingsfonds is circa 1.000 meter weglengte aan beide zijden voorzien van bermverharding.

Project 62: Inzet vertrouwenspersoon fipronil-getroffen

veehouders

Pluimveehouders zijn hard getroffen door de 'Fipronil-crisis'. Wij krijgen steeds meer signalen dat er veehouders zijn die
hierdoor ook sociaal-emotioneel flink geraakt worden. Vaak ontbreekt de energie en het inzicht om de problemen met
anderen te delen en naar oplossingen te zoeken.
Om de veehouders daarin ondersteuning te bieden is het plan opgevat om hen pro-actief te laten benaderen door een
vertrouwenspersoon die gespecialiseerd is in de agrarische sector. Het doel is een professioneel 'luisterend oor' te bieden,
de problematiek te bespreken en hen te helpen weer vooruit te kijken en te wijzen op de mogelijkheden om bedrijfsvragen te
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bespreken, bijvoorbeeld met het Meldpunt Fipronil. Waar nodig kan doorverwijzing naar maatschappelijk werk plaatsvinden
of naar de (geestelijke) gezondheidszorg. Agrarische coaches zijn hiervoor de aangewezen professionals, omdat zij de 'taal'
van de veehouder spreken, de sector kennen en opgeleid zijn om niet alleen te luisteren maar ook te ondersteunen bij het
vinden van een passende aanpak of uitweg.
De opdracht voorziet vooralsnog in 60 (keukentafel)gesprekken. Een deel daarvan zal als telefonisch consult plaatsvinden.
Op basis van de inschatting van de wenselijkheid door de coaches, kan meer dan één gesprek per veehouder plaatsvinden.
Wat is de stand van zaken?
Vanuit het project is de opdracht verleend aan de vertrouwenspersoon. Inmiddels zijn er gesprekken geweest met bijna 40
getroffen pluimveehouders.
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3.

Financieel overzicht
Overzicht nieuwe en afgeronde projecten
Van de projecten zijn er in de periode 2016 - 2017 vier nieuwe projecten toegevoegd en zijn er acht projecten afgerond. In
de overzichten hieronder is aangegeven wat de nieuwe en afgeronde projecten zijn, met daarbij de toegekende bijdragen
vanuit het Ontwikkelingsfonds.
Overzicht nieuwe projecten oktober 2016- oktober 2017
Nr. project
59
60
61
62

Manifest gezonde leefomgeving veehouderij
Coaches en erfbetreders
Bermverharding 2017
Inzet vertrouwenspersoon fipronil-getroffen boeren

Overzicht afgeronde projecten oktober 2016 - oktober 2017
Nr. project
Ontsnippering ecologie (faunapassages)
Erfbeplanting en landschapselementen 2015-2016
Informatiepanelen Esvelderbeekzone
Groei voor coöperatie Boerenhart
Uitkijktoren Kootwijkerzand
Crossbill Guide Veluwe
Fietsknooppuntensysteem Veluwe
Dorpsplan Zwartebroek - Terschuur
Fietsknooppuntensysteem Veluwe uitvoering
optimalisatie
61 Bermverharding 2017
33
43
44
45
46
47
48
53
58

Bijdrage vanuit
Ontwikkelingsfonds
€ 50.000
€ 50.000
€ 45.000
€ 10.000

Bijdrage vanuit
Ontwikkelingsfonds
€47.550
€45.000
€7.000
€10.000
€20.000
€1.000
€3.250
€4.700
€10.000
€ 45.000
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Financieel overzicht beschikhaar budget
Voor het beschikbare budget voor nieuwe projecten die vanuit het Ontwikkelingsfonds (mede)gefinancierd kunnen worden,
is hieronder een overzicht gegeven. In het overzicht is weergegeven wat de stand van het budget in het Ontwikkelingsfonds
in oktober 2016 was, hoeveel er tot oktober 2017 aan inkomsten is binnengekomen vanuit de gemeentelijke bijdrage en de
ruimtelijke ontwikkelingsprojecten en hoeveel budget er is uitgegeven aan de nieuwe projecten in het afgelopen jaar.
In de voortgangsrapportage 2016 is aangegeven dat nog er in oktober 2016 nog een beschikbaar budget voor nieuwe
projecten is van € 426.404. Hierbij zijn de toen verwachte inkomsten voor de resterende periode van 2016 niet
meegerekend. In het afgelopen jaar is het bedrag aan inkomsten in totaal € 116.704 ontvangen. Deze inkomsten bestaan
uit bijdragen vanuit 15 ruimtelijke ontwikkelingsprojecten van € 116.704 en de jaarlijkse gemeentelijke bijdragen aan het
Ontwikkelingsfonds van € 68.240 (€50.000 gemeente + € 18.240 verschil bijdrage lidmaatschap O-gen).
Aan de vier nieuw opgestarte projecten is in totaal een bedrag van € 155.000 besteed vanuit het Ontwikkelingsfonds.
Tot slot is er nog een positief financieel resultaat vanuit de definitieve berekening van de regiocontractbijdragen van
€ 82.083 We hebben namelijk meer cofinanciering ontvangen vanuit het regiocontract dan is voorzien, waardoor de
benodigde bijdrage vanuit het Ontwikkelingsfonds lager is uitgevallen.
Beschikbaar budget Ontwikkelingsfonds Platteland oktober 2017
€ 426.404
Beschikbaar budget oktober 2016
Inkomsten uit nieuwe bijdragen ruimtelijke
ontwikkelingsprojecten en gemeente: + €184.944
Totaal budget nieuwe projecten 59 - 62 2017: -€155.000
+ €82.303
Positief resultaat regiocontractbijdragen:
Beschikbaar budget oktober 2017 :

€ 538.431

Er is dus nog een groot bedrag beschikbaar voor nieuwe projecten. Daarbij voorzien we het komende jaar al enkele nieuwe
projecten. Zo zit in het beschikbare bedrag zit nog steeds een verwacht fors te besteden budget voor het project
'Dwarsakker'. Hierbij is overeengekomen dat de middelen grotendeels ten goede komen aan ontwikkelingen die
samenhangen met dat uitbreidingsplan dan wel aan ontwikkelingen in de directe omgeving van Zwartebroek. Ook voorzien
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we een vervolg van het project 'Manifest gezonde leefomgeving veehouderij' in 2018. Voor nieuwe projecten in het komende
jaar wordt ook onderzocht of een bijdrage vanuit het Ontwikkelingsfonds kan worden geleverd aan de uitvoering van de
moties van de raad met betrekking tot het 'Groen rondje Barneveld' en 'plaatsing picknickbanken'. En wordt gewerkt aan
een nieuw meerjarig uitvoeringsprogramma, waarbij nieuwe kansen voor projecten (intern vanuit de gemeentelijke
organisatie en extern bij gebiedspartners) worden geïnventariseerd en waar mogelijk verder uitgewerkt. In totaal wordt voor
deze projecten, naar inschatting, een benodigd budget verwacht van zo'n € 340.000. Deze nieuwe projecten moeten nog
verder worden uitgewerkt en er zal nog besluitvorming over moeten plaatsvinden.
Daarnaast wordt in 2018 de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage in het Ontwikkelingsfonds gestort van € 68.240 (€50.000 +
€ 18.240). In het overzicht hieronder is weergegeven wat het minimale te verwachten beschikbare budget voor 2018 is,
rekening houdend met de inschatting voor de te verwachten projecten.
Minimum verwacht beschikbaar budget Ontwikkelingsfonds 2018
Totaal beschikbaar budget uit resultaat
€ 538.431
Te verwachten benodigd budget nieuwe projecten:
Jaarlijkse gemeentelijke bijdrage 2018

-€340.000
+ €68.240

Minimum verwacht beschikbaar budget 2018

€ 266.671

Subsidies / cofinanciering
Subsidie via Landschapsregeling Gelderland
Voor de projecten Levend Landschapprocessen De Glind/Achterveld en Garderen, de Dorpen in het Groen
beplantingsacties die daaraan zijn gekoppeld, het aparte project Dorpen in het Groen voor Barneveld en project voor het
aanleggen van landschapselementen in het buitengebied is cofinanciering aangevraagd bij de provincie Gelderland. In het
kader van de Landschapsregeling is een subsidieverzoek ingediend en verleend. Ook geldt voor initiatiefnemers van de
beplantingsplannen een beperkte eigen bijdrage.
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Overige
Voor verschillende projecten is ook op andere wijze cofinanciering gerealiseerd. Zo is er voor het opstellen van het
dorpsplan Zwartebroek-Terschuur financiering vanuit de samenleving geregeld. Voor het optimaliseren van het
fietsknooppuntensysteem Veluwe is financiering verkregen vanuit de provincie Gelderland, via de Gebiedsopgave Veluwe
en vanuit de andere gemeenten. Voor het project van de uitkijktoren Kootwijkerzand is via crowdfunding de overige
financiering gerealiseerd en is de toren in elkaar gebouwd door de Koninklijke Landmacht. Tot slot is voor de groei van
coöperatie Boerenhart financiering gekregen vanuit meerdere investeerders, onder meer door crowdfunding.
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