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Kansen

• Door de stikstofcrisis en daar uit volgende 
natuurherstelmaatregelen komt vanuit Rijk en provincie veel 
subsidiegeld beschikbaar; het is de moeite waard om te investeren 
in het goed inzetten van deze gelden

• We zijn als gemeente al succesvol in versterking van de natuur

• Er is in onze begroting geld beschikbaar voor biodiversiteit, 
natuurversterking, klimaatadaptatie en groen

• In de samenleving is veel aandacht voor natuur; men verwacht dat 
de overheid een regierol pakt

• Natuur wordt een belangrijke pijler in de omgevingsvisie



Uitdagingen

• Onze inzet is versnipperd en kwetsbaar

• We denken nog te veel in kleinere, afzonderlijke projecten; er mist 
samenhang

• We zoeken naar nieuwe manier om te sturen op complexe 
maatschappelijke opgaven in een complex netwerk van partijen 

• Het conflict om de schaarse ruimte wordt de komende jaren groter;  
de omgevingswet en de omgevingsvisie vragen een integrale visie en 
aanpak op het gebied van natuur. 

• De thema’s natuur, biodiversiteit en klimaatadaptatie vragen om 
een stevige inbedding in ruimtelijke projecten en 
(beleids)producten. 



De Opgave Robuuste Natuurversterking

Ede in Beweging: we stellen de opgave centraal:

“Komen tot een robuuste versterking van de Edese natuur 

door onze krachten op het gebied van natuur, biodiversiteit,

groen, landschap en klimaatadaptatie te bundelen, 

stevige allianties aan te gaan en

een ambitieuze investeringsagenda uit te rollen”



Opgave Robuuste Natuurversterking 

• Eén Team Robuuste Natuurversterking

• Eén integraal jaarplan 

• Eén budget

• Integrale keuzes en prioriteren waar mogelijk

In 2021:

• Overgangsjaar naar één aanpak

• Verbinden in de organisatie

• Verbinden met de buitenwereld

• Opschalen succesvolle activiteiten: opstellen investeringsagenda



Het team Robuuste Natuurversterking

• Opgavemanager:

• Medewerkers vakgebieden

• Groen:

• Ecologie:

• Klimaat:

• Landschap:

• Bosbeheer:

• Datalab:

• Communicatie:

• Financiën:



Verbinding in de organisatie

1. Verbinden van mensen
• Verbeteren samenwerking  
• Stroomlijnen processen 

2. Verbinden van beleid en activiteiten
• Natuur
• Biodiversiteit
• Klimaatadaptatie
• Landschap
• Groen

3. Verbinden met andere opgaven
• Ruimtelijke projecten
• Beheer
• Investeringsagenda Ede



Verbinding met de buitenwereld

1. Bouwen aan partnerschap: 
• Regio
• Waterschap 
• Provincie 
• Rijk

2. Smeden van (uitvoerings)allianties: 
• Terrein beherende organisaties
• boeren en andere (grond)eigenaren
• Belangengroepen

3. Beter communiceren: 
• burgers, ondernemers en partners zijn trots op onze natuur en 

de activiteiten die we doen om deze te versterken



Het Jaarplan

1. Gebiedsprocessen Natuur:

• De Ginkel

• Renkums Beekdal

• Kernhem

• Otterlo

2. Beleid en processen

• Optimaliseren natuur en ecologie in planprocessen

• Implementatie programmaplan Klimaatadaptatie

• Naar één communicatieplan

• Versterken netwerken



Het Jaarplan (2)

3. Concrete activiteiten

• Uitbreiden ecologisch groen

• Operatie steenbreek

• Natuurherstel

• Bomen

• Natuurinclusief Landschapsbeheer

4. Investeringsagenda 2021-2026

• Gebiedsprocessen natuur

• Uitvoeringsagenda nieuw bosbeheerplan

• Afronden groen-blauwe raamwerk (ecologische 
hoofdstructuur)

• Natuurinclusief landschap (landbouw en natuur)

• Vergroenen van stad en dorp


