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Annerveenschekanaal, 15 november 2020 
 
Aan:   Betrokkenen proces RES Foodvalley  
Van:  Rob Rietveld 
Onderwerp:  Selectie deelnemers Burgerforum 
 
Inleiding 
Voor de bemensing van het Burgerforum voor het proces van participatie in de RES-Foodvalley moet 
er vanuit de inwoners van het RES-gebied uiteindelijk 20 personen geselecteerd worden. In deze 
notitie de keuze die gemaakt is n.a.v. de aanmeldingen die ontvangen zijn. 
 
Samenstelling Burgerforum 
In de vorige notitie is ingegaan op de samenstelling van het burgerforum. De volgende wensen/eisen 
zijn benoemd bij de samenstelling van het Burgerforum om tot een representatieve groep personen 
te komen: 

- Verdeling man/vrouw 
- Verdeling over leeftijdsgroepen 
- Verdeling over opleidingsniveau 
- Geografische verdeling over het gebied 
- Type gebied (stedelijk, agrarisch, natuur, industrie) 
- Verbinding met onderwerp (Beroep en nevenactiviteiten) 
- Aansluiten bij gedefinieerde studieopdrachten 
- Representatief ten aanzien van gemeente grootte 

 
Het aantal deelnemers per gemeente is in de vorige notitie vastgelegd in onderstaande tabel: 
 

Gemeente
Bevolkins-
dichtheid

basis # 
brieven

Brieven # 
inwoners

totaal 
brieven

# studie 
opdr.

deelnemers 
 forum Gemeente

Barneveld 21000 13,9% 176,74 25,4% 119 300 362 662 1 3 Barneveld
Renswoude 2015 1,3% 18,51 2,7% 109 300 35 335 1 2 Renswoude
Nijkerk 17000 11,3% 72,1 10,4% 236 300 293 593 1 2 Nijkerk
Veenendaal 32062 21,2% 19,92 2,9% 1610 300 552 852 2 3 Veenendaal
Rhenen 8500 5,6% 43,76 6,3% 194 300 146 446 1 2 Rhenen
Wageningen 18343 12,2% 32,36 4,7% 567 300 316 616 2 3 Wageningen
Ede 48000 31,8% 318,6 45,8% 151 300 827 1127 1 3 Ede
Scherpenzeel 3979 2,6% 13,81 2,0% 288 300 69 369 1 2 Scherpenzeel

150899 100,00% 695,8 100,00% 409 2400 2600 5000 20

Huishoudens Oppervlakte (km2)

 
 
Aantal aanmeldingen 
In totaal zijn er 93 aanmeldingen binnen gekomen voor deelname. In bijgevoegde kaartjes van de 
verschillende gemeenten staan deze aanmeldingen geografisch ingetekend (dit is een indicatie op 
basis van de postcode. Het is niet de exacte woonlocatie) met daarbij de informatie:  

- Man/vrouw 
- Opleiding 
- Leeftijdsgroep 
- Werkend of …. 
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Hiervan waren er: 
Geslacht: 
Man: 60 
Vrouw: 33 
 
Leeftijd: 
21-29: 13 
30-39: 14 
40-49: 14 
50-59: 18 
60+: 34 
 
Opleiding: 
LBO: 2 
MBO: 20 
HBO: 13 
Univ.: 56 
Blanco: 2 
 
Er zijn ook enkele aanmeldingen binnen gekomen waarbij er geen postcode is opgegeven en die we 
ook bij navraag niet hebben gekregen. Hierdoor vallen er 3 aanmeldingen af. De verdeling van de 
aanmeldingen over de gemeenten: 
 
- Barneveld  - 6 
- Ede  - 37 
- Nijkerk  - 14 
- Renswoude - 5 
- Rhenen  - 7 
- Scherpenzeel - 4 
- Veenendaal - 8 
- Wageningen - 9 

 
In totaal 90 bruikbare aanmeldingen. 
 
Selectie leden Burgerforum 
Op basis van de aanmeldingen is er een selectie gemaakt waarbij ernaar gestreefd is om zoveel 
mogelijk aan de wensen van representativiteit en diversiteit te voldoen. Hierbij is primair gekeken 
maar: aantal deelnemers per gemeente, spreiding over het gebied, geslacht, leeftijd en opleiding. 
 
Op het kaartje op de volgende pagina staat ingetekend wie de geselecteerden zijn. De verdeling over 
de primaire selectiecriteria is: 
 
Leeftijd Opleiding Geslacht
21-29 2 LBO 1 man 10
30-39 3 MBO 6 vrouw 10
40-49 5 HBO 4
50-59 4 Universiteit 9
60+ 6  
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Ten aanzien van het type gebied (stedelijk, agrarisch, natuur, industrie) is rekening gehouden door 
ervoor te zorgen dat deze type gebieden door een deelnemers vertegenwoordigd kan worden omdat 
hij/zij hier woonachting in is. 
 
Verbinding met onderwerp (Beroep en nevenactiviteiten) hebben we niet mee kunnen nemen. 
Hierop is bij de aanmelding onvoldoende informatie verstrekt door de aanmelders. Er zijn toch twee 
personen mede hierop geselecteerd omdat hun beroep/opmerking een bijdrage kan leveren aan het 
burgerforum (kennis en een ervaring).  
 
De aansluiting met de gedefinieerde studieopdrachten en de representatief ten aanzien van 
gemeente grootte komen terug door de extra persoon die bij enkele gemeente is meegenomen voor 
het Burgerforum. De gemeente die relatief veel betrokkenheid hebben met de studieopdrachten en 
de gemeente met het hoogste aantal inwoners hebben een extra deelnemer in het Burgerforum 
gekregen. Ook is geografisch gekeken of de selectie bij de studieopdrachten aansluit.  


