
Duurzame ontwikkeling en een circulaire economie vragen om innovatie oplossingen waarbij 
stad en land elkaar versterken. ROBUST is een Europees project dat de relaties tussen stad en land 
in beeld brengt en zoekt naar manieren om ze van elkaar te laten profiteren. In ROBUST werken 11 
Europese regio’s samen met onderzoeksinstellingen aan het in beeld brengen en realiseren van 
kansen. Voor Nederland zijn dat de Gemeente Ede en de Wageningse Universiteit afdeling Rurale 
Sociologie (WUR). ROBUST startte in juni 2017 en loopt tot november 2021. In deze nieuwsbrief 
leest u over de voortgang. 
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ROBUST krijgt gestalte in 11 ‘Living Labs’, 
samenwerkingsverbanden tussen lokale overheden, 
onderzoeksinstellingen en andere partijen. In ‘Living Lab 
Ede’ werken de gemeente Ede en de WUR samen aan 
vragen als: hoe pakken we de grote uitdagingen op het 
gebied van klimaat, energie, natuur, stikstof en landbouw 
aan? wat betekent dat voor de bedrijven in het landelijk 
gebied? en hoe benutten we daarbij het ‘natuurlijk 
kapitaal’ (de ecosysteemdiensten) van ons gebied? Wat 
kunnen we bijdragen aan de ‘circulaire economie’, en 
hoe versterken we daarbij de stad - land relaties? Welke 
‘verdienmodellen’ zijn daarbij mogelijk en hoe kunnen we 
die bevorderen? 

Om deze problemen aan te pakken werkt Ede samen 
met andere overheden én met bewoners. Vanuit ROBUST 
hebben we daartoe op 5 november 2020 een ‘local 
workshop’ georganiseerd die gefungeerd heeft als start 
van een gebiedsproces in De Valk (deelgebied). 

Ede Living Lab Sturingsmodellen 

Één van de doelen van het ROBUST project is het 
ontwikkelen van sturingsmodellen (governance 
arrangements) Vertaald naar de gebiedsopgave waar 
we ons in De Valk over bogen: hoe kunnen verschillende 
overheidslagen (rijk, provincie, gemeente en Waterschap) 
hun beleid afstemmen op elkaar én tegelijkertijd op een 
positieve manier inspelen op en gebruik maken van de 
energie die er in gebieden is. 

Uit de workshop kwam naar voren dat de overheden heil 
zien in een gezamenlijke aanpak - met elkaar, maar zeker 
ook met de inwoners en ondernemers uit de gebieden. 
Dit sluit aan op de zoektocht naar verdienmodellen die 
gebaseerd zijn op het leveren van ecosysteemdiensten, 
zoals onderzocht in ROBUST. Daarbij zullen soms keuzes 
gemaakt moeten worden tussen de verschillende 
duurzaamheidsdoelen.  Het gesprek in het gebied zou 
daarbij (onder andere) moeten gaan over het realiseren 
van kritische prestatie indicatoren (KPI’s) die aansluiten op 
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de bestaande diversiteit aan bedrijven en grondgebruik, 
en te onderzoeken hoe bedrijven die bijdragen aan een 
dergelijke indicator beloond kunnen worden.

Inmiddels is mede op basis van de resultaten uit de 
Workshop een gebiedsproces van start gegaan. In 
eerste instantie is dit (vanwege COVID - 19 maatregelen) 
gebaseerd op 1:1 gesprekken. Doel is uiteindelijk te 
komen tot een gebiedstafel waarin met groepen uit 
het gebied wordt gezocht naar mogelijke oplossingen 
als bijvoorbeeld een grondbank, kavelruil of nieuwe 
verdienmodellen op basis van ecosysteemdiensten. In 
andere gebieden binnen en buiten de gemeente Ede zijn 
vergelijkbare pilot projecten gestart. 

Dit is een zoektocht die nog niet beëindigd is. Concrete 
nieuwe sturingsmodellen heeft dit nog niet opgeleverd. 
Duidelijk is wel dat er een spanningsveld bestaat tussen 
de opgaven uit de grote transities en de wensen en 
ambities binnen de gebieden. Dit soort ontwikkelingen 
en procssen  sluiten overigens  naadloos aan op de 
ontwikkelingen rond de nieuwe Omgevingswet, die in 
2022 in werking moet treden. 

Na ROBUST?

Het ROBUST-project wordt in november 2021 afgesloten 
met een - helaas online - afsluitende bijeenkomst in 
Wageningen.

Wat heeft het project voor Ede opgeleverd?
De samenwerking tussen de gemeente en de 
Wageningse universiteit (WUR) verliep soms moeizaam: 
vragen en antwoorden formuleren door praktijk- en 
wetenschappelijke partners bleek vaak lastiger dan 
vooraf verwacht: elkaars ‘taal’ spreken is een opgave. 
Toch heeft het project zeker belangrijke inzichten 
opgeleverd: aandacht voor de stad-land dynamiek kan 
zeker een bijdrage leveren aan het aanpakken van de 
grote ruimtelijke uitdagingen waar ook de gemeente 
Ede zich voor gesteld ziet. Bij het opstellen van de 
Omgevingsvisie zal daar zeker gebruik van gemaakt 
worden. Ook de zoektocht naar verdienmodellen voor het 
leveren van ecosysteemdiensten gaat verder. Daarbij zal 
zeker gebruik gemaakt worden van de energie die er in 
het landelijk gebied van de gemeente Ede aanwezig is. 

De thematiek die in het ROBUST project behandeld is, is en 
blijft uiterst actueel. Naast handvatten op lokaal niveau 
heeft het project zeker ook inzichten opgeleverd op EU 
niveau. Als deze hun plek krijgen in de nieuwe Green Deal 
en het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid, zal 
dat óók op lokaal niveau bijdragen aan  het oppakken 
van de grote uitdagingen van deze tijd. 
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