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Het OIM (www.overlegienm.nl) heeft tot taak vanuit de inhoudelijke vraagstukken
de bruggen te helpen slaan tussen rijksoverheid en samenleving. Het OIM is
gespecialiseerd in multi-stakeholder processen en onderscheidt drie kernactiviteiten:
1. adviseren: vanuit de samenleving meedenken met de rijksoverheid.
2. co-creëren: in netwerken OIM-producten ontwikkelen voor nationale opgaven.
3. leren: samen leren en nieuwe inzichten ontwikkelen.
Vanuit het OIM zijn, in vervolg op de OIM-werkconferentie eind 2016, vijf groepen
geformeerd met een diverse samenstelling. Elke groep heeft daarbij een specifieke
nationale opgave (transitie) tot het eigen aandachtsgebied genomen. Elke groep
heeft in de periode januari-april 2017 een aantal analyses gemaakt en is op basis
daarvan gekomen tot een aantal kernboodschappen en een set benodigde nationale
maatregelen. Bij de totstandkoming van de adviezen is informatie ingewonnen bij en van gedachten gewisseld met- verschillende ambtenaren van ministeries (IenM,
EZ, BZK), provincies (Zuid Holland, Gelderland, Drenthe) en gemeenten (Utrecht,
Amsterdam). De kernboodschappen zijn neergelegd in een brief aan de informateur.
Naast de kernboodschappen hebben de groepen verschillende ‘onderleggers’
opgesteld, met achtergrondinformatie bij de adviezen. Dit document bevat de
kernboodschap en de onderlegger van de transitiegroep ‘verduurzaming landelijk
gebied’, met de volgende deelnemers:
Transitiegroep ‘verduurzaming landelijk gebied’
•
Coördinator Leader de kracht van Salland
•
De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor UA
•
De Coöperatieve Samenleving/Coöperatie Bommelerwaar
•
De Zwolse Stadslanderijen
•
EMRU advies
•
Federatie Particulier Grondbezit
•
Gebiedscoöperatie O-Gen
•
Initiatief Bewust Bodemgebruik
•
Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging
•
Landgoed Roggebotstaete
•
Landgoed Welna
•
LandschappenNL
•
LTO Nederland
•
LTO Noord Glaskracht
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Nederlandse Vereniging van Rentmeesters NVR
One World Citizens
Vogelbescherming Nederland
Wageningen Environmental Research (Alterra)
Zelfstandig Consultant Beleidsinnovatie Dirven
ZLTO

Laat de accu van Nederland niet leeglopen; steun en
benut het (landelijke) gebied
25 april 2017 (Samenvatting)

Het landelijk gebied is de accu van Nederland. In het landelijk gebied wordt voedsel
geproduceerd voor ons en voor de export. Het landelijk gebied biedt ruimte voor
ontspanning en herstel. Het biedt ruimte om de gevolgen van klimaatverandering op
te vangen en voor het opwekken van duurzame energie. Het landelijk gebied is met
recht een sociaal-economisch accu van jewelste.
1. De accu van Nederland loopt leeg. Er gaat veel beleidsaandacht uit naar
verstedelijkte concentratieregio’s: metropolen, mainports, brainports enz. De stad
wordt beschouwd als de motor van de economische groei. . Het landelijke gebied
heeft te kampen met meervoudige krimp: a) demografisch (vergrijzing en leegloop),
b) ruimtelijke kwaliteit (dichtslibbing en verrommeling), c) kwaliteit van de levende
en niet-levende natuur (overbelasting en uitputting) en d) financieel (waardeonttrekking). Het is een systemisch probleem: de accu van Nederland wordt
zwakker en loopt leeg. Wij menen: (a) er is onvoldoende aandacht voor de
structurele disbalans in het landelijke gebied (in samenhang met de stad); (b) er
liggen mooie kansen voor; (c) een nieuwe benadering is nodig.
De kansen van het landelijke gebied helpen de balans te herstellen. Door
goed om te gaan met krimp kan het landelijke gebied tegelijkertijd ruimte bieden
als klimaatbuffer (CO2-opslag en waterberging) en om de biodiversiteit te
verbeteren. Ruimte voor gezonde voedselproductie, vitale woon/zorg combinaties,
sociale verbinding en voor ontspanning en recreatie. En ruimte om (circulair) te
ondernemen, ook door jonge boeren en verwerkende bedrijven, en voor de
energietransitie. Ook de stad heeft daar baat bij. Wat is nodig om de balans te
herstellen?
2. Onze analyse: we moeten ‘om’ van verticaal denken naar horizontaal denken;
van ketens die waarde uit gebieden onttrekken naar netwerken en contracten die
gebiedseigen waarde in gebieden versterkt en onderling verbindt. Gebieden
duurzaam circulair maken begint in het gebied zelf. Dat is waar de kracht van de
zelfredzaamheid, de creativiteit en het ondernemerschap van de bewoners en
ondernemers zichtbaar is in allerlei participatieve verbanden. Deze vormen de motor
voor het herstel van de accu.
3. Onze dringende boodschap aan het nieuwe kabinet is: kies voor de
structuurversterking van het gebied. Wij stellen daartoe de volgende stappen
voor:
a. Stimuleer en ondersteun de ontwikkeling van gebiedstoekomstvisies
(‘Omgevingsvisies’) met actieve participatie van (ondernemende) burgers,
boeren, tuinders en andere lokale actoren: geef de regie aan horizontale
stakeholdernetwerken binnen het gebied.
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Richt een zesjarig (conform EU-programma periodes),
interdepartementaal gebiedsstimuleringsprogramma in met een ruim
aantal experimentgebieden met bijzondere spelregelruimte en financiële
ondersteuning voor sociale innovaties (horizontale sturing), om nieuwe
modellen van gebiedswaarde-ontwikkeling te versnellen.
Zorg voor een ruimte-scheppende, democratisch vernieuwende
besturingscultuur en –aanpak, mede door het bevorderen van actieve
overheidsparticipatie in gebiedsnetwerken.
Zorg voor een gecoördineerde leer-, uitwisselings- en
disseminatiestrategie.
Verbijzonder (een aantal) experimenten naar de inrichting van
toekomstbestendige landbouwsystemen: in verschillende gradaties, van
hoogproductieve, tot biodiverse, vitale woon-voedsel gebieden.
Heb specifiek ook aandacht voor gebiedsexperimenten gericht op
versnelling (en democratisering) van de energietransitie vanuit het
gebied zelf, door zeggenschap en financiering te verbinden aan lokaal
gebruik

b.

Geef randvoorwaardelijke gebiedsdoelstellingen mee ten aanzien van klimaat,
energie, biodiversiteit enz. en beoordeel en evalueer de plannen waar het
gebied zelf mee komt.

c.

Zorg voor financiering en verwijder obstakels voor gewenste ontwikkelingen.
•
Buig een aantal van de bestaande (inter)nationale budgetten om in de
richting van de(ze) gebieden.
•
Onderzoek welke fiscale faciliteiten gebiedscirculaire geldstromen
bevorderen (waaronder gebiedssparen middels de regeling voor groen
sparen/beleggen.
•
Faciliteer de ontwikkeling van gebiedsboekhoudingen en zorg voor
aansluiting hiervan met gemeentelijke rekenkamers.
•
Bevorder ‘true pricing’ opdat ook zwakke waarden een prijs krijgen, alle
kosten in prijzen worden verdisconteerd en geïnformeerde consumenten
op basis van correct geprijsde waren en waarden keuzes kunnen maken
die duurzaamheid bevorderen.

4. Vanuit de Transitiegroep Verduurzaming Landelijke Gebied worden vier
‘Pareltjes’ aangeboden als interessante (stimu)leercasussen: Coöperatie
Bommelerwaar, De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor, Landgoed Roggebotstaete en
De Zwolse Stadslanderijen.
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Laat de accu van Nederland niet leeglopen: kies voor het
(landelijke) gebied
1) De balans tussen stad en platteland is verstoord
Concentratieregio’s. We staan voor reusachtige transitie-opgaven. In regio’s waar
kennis, arbeid, voorzieningen en infrastructuur zich concentreren lijkt de
groeipotentie het grootst. De stedelijke regio’s dus. Beleidsaandacht is dan ook
altijd sterk gericht op voortdurende ontwikkeling en versterking van regio’s met
metropolen, mainports, brainports, greenports, topsectoren enz. Ook richten
ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, robotisering, financiële reengineering, technologische vernieuwing, internationalisering zich vooral op deze
concentratieregio’s. Tegelijkertijd hebben de steden te kampen met grote
duurzaamheidsvraagstukken. De stad heeft het landelijke gebied nodig.
Landelijke gebieden. Zo’n 70% van het landoppervlak valt buiten verstedelijkte
concentratiegebieden: het landelijke gebied, waar bijna een derde van onze
bevolking leeft en boeren en tuinders ons voedsel produceren. Alle
duurzaamheidsvraagstukken zijn terug te voeren op ons landgebruik. Landelijke
stimuleringsprogramma’s lijken echter weinig aandacht voor te hebben voor het
landelijke gebied. De VNG stelt dat omwille van de internationale concurrentiepositie
de focus van het rijk op steden en topsectoren ligt en er nauwelijks aandacht is voor
de trends en problemen in buitengebieden (Binnenlands Bestuur – 13 mei 2015).
Ook het PBL (2016) wijst hierop en constateert dat bijgevolg verschillen binnen en
tussen steden en landelijke regio’s groter worden: de toenemende
sociaaleconomische verschillen vertalen zich in ruimtelijke verschillen, onder meer
in inkomen, opleiding, werkgelegenheid en gezondheid. Het landelijke gebied, de
accu van Nederland, wordt zwakker en loopt leeg.
Meervoudige krimp. Behalve met conjuncturele economische schommelingen,
hebben landelijke gebieden vaak al langere tijd te maken met structurele krimp in
de volgende (vaak cumulatieve) vormen:
•
Demografisch (vergrijzing en leegloop). In verschillende delen van het
land heeft de leefbaarheid van dorpen en gebieden flink te lijden onder de
vicieuze cirkel van vergrijzing, stijging van grondprijzen, dalende
werkgelegenheid door schaalvergroting en efficiency verbetering in met
name de landbouw, wegtrekkende jongeren door verlies van perspectief, het
verdwijnen van voorzieningen, verrommeling door leegstand en
achteruitgang (boerderijen, kassen, industrieterreintjes, winkels);
•
Ruimtelijke kwaliteit (dichtslibbing en verrommeling). In andere
landelijke gebieden raken ruimtelijke en belangrijke ecologische,
landschappelijke en cultuurhistorische waarden in de knel, onder meer door
op (te sterke) groei gerichte sectorale ‘beleidsconcurrentie’: aanleg van
wegen, woningbouwlocaties, nieuwe bedrijventerreinen, intensivering /
herlocatie van de land- en tuinbouw. Door schaalvergroting en
efficiencyverbetering is ook hier sprake van leegstand en verrommeling door
verouderde en vervallen opstanden. Zo stopten 22.000 boeren in de periode
2000-2012 en zullen tot 2030 nog eens 24.000 boeren hun bedrijf stoppen.
Onderzoek van Wageningen Environmental Research (2016) leert dat de 20
miljoen m2 vrijgekomen agrarische bebouwing tot 2012 zal toenemen tot 40
miljoen m2 in 2030.
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Kwaliteit van de levende en niet-levende natuur (overbelasting en
uitputting). Op vele plekken – actueel, op korte of langere termijn – is de
situatie in toenemende mate onhoudbaar. De negatieve footprint van alle
bedrijvigheid, mobiliteit, consumptie- en leefpatronen groeit systemisch
(groeidwang tegen de laagst mogelijke kosten) steeds verder door. Het
onherroepelijke gevolg hiervan is verlies van kwaliteit/productiviteit en
biodiversiteit in en op de bodem, van het grond- en oppervlaktewater en
van de lucht o.a. door hoge ammoniak en CO2 emissies, teveel mest en
fosfaat, oppervlaktewater verontreiniging, monoculturen. De milieudruk van
landbouw op natuur en water blijft te hoog, stelt het PBL in ‘Balans van de
Leefomgeving ‘(2016). Mede door klimaatverandering worden problemen
van bodemdaling, verzilting, verdroging en wateroverlast nog nijpender en
urgenter.
Financieel (waarde-onttrekking). Zonder gedegen boekhouding van
kasstromen en vermogens op gebiedsniveau is moeilijk onomstotelijk aan te
tonen dat we structureel waarde onttrekken aan het landelijke gebied. Toch
menen wij dat daar sprake van is. Slechts zo’n 20-30% van de
(Nederlandse) consumenteneuro landt bij de boer en tuinder (LEI, 2014,
p.9), terwijl de agrosector voor 75% exportafhankelijk is (LEI 2014-2,
p.36). De werkgelegenheid in de primaire landbouwsector is de afgelopen
15 jaar met 15.000 FTE (10%) gedaald (LEI 2015 e.v.), terwijl
arbeidsbeloning en rendement in de rest van de keten in
concentratiegebieden terecht komen. Er vindt concentratie plaats van grond
en geld. Een fors deel van de land- en tuinbouw wordt met vreemd
vermogen gefinancierd. De langlopende schulden van de hele sector zijn de
afgelopen tien jaar verdubbeld (LEI, 2015, p.174). Qua solvabiliteit is de
glastuinbouw hekkensluiter met actueel een gemiddelde van 33% (LEI
2015, p.172); voor veel bedrijven is dat nog veel lager en niet lang vol te
houden. De trendmatige stijging van de grondprijs (gemiddeld 5,5% per
jaar sinds 1965; Rabobank, 2016) verdoezelt de ernst van de situatie in de
grondgebonden sectoren. Het lijkt dat de accu van landelijke gebied ook
financieel structureel (verder) leeg loopt, waarbij de verschillen tussen
gebieden groot zijn.

Beleid ontbreekt. Er lijkt politiek onvoldoende erkenning voor de ernst van deze
problematiek.
Het probleem is systemisch. Genoemde dimensies van de meervoudige krimp
zijn niet incidenteel, ze zijn structureel, systemisch en worden steeds ernstiger. Ze
zijn verklaarbaar en in hun toekomstige doorwerking voorspelbaar. We moeten niet
menen dat oplossingen bereikbaar zijn met behulp van bestaande beleidskaders en
-instrumenten. Je komt er eenvoudigweg niet uit met anti-krimpbeleid. De balans
van samenhangende gebiedsfuncties klopt niet meer. Een structureel nieuwe
benadering (‘cultuuromslag’) is dringend nodig. De stedelijke en de landelijke
gebieden zijn van elkaar afhankelijk en hebben elkaar nodig. Dat wordt onvoldoende
gezien.
Het goede nieuws. Het goede nieuws is dat het landelijke gebied geen
probleemdossier hoeft te zijn! Vanuit een transitieperspectief, en gegeven de
positiviteit die vanuit het ondernemerschap van boeren en tuinders en
ondernemende burgers in het landelijke gebied straalt, zien wij veel kansen voor de
her-leefbaarheid van het landelijke gebied:
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Klimaat- & energietransitie. We staan voor een reusachtige opgave:
Nederland moet energie- en klimaatneutraal worden. We gaan van het gas
af. Naast besparing gaat opwek van hernieuwbare energie (zon, wind enz.)
ontegenzeggelijk veel meer beslag leggen op de ruimte in het landelijke
gebied. Het landelijke gebied kan een bufferfunctie vervullen: CO2-opslag in
organische stof, waterretentie en -berging, biodiversiteit en
natuurversterking.
Woon/zorgconcepten. De verstressing van de stedelijke gebieden neemt
steeds verder toe en de zorgkosten vliegen de pan uit. De rust, ruimte en
regelmaat van het landelijke gebied en de kwaliteit van het buitenleven en
sociale verbindingen nodigen uit tot nieuwe woon-zorgconcepten.
Gezonde voeding. Gezondheidsproblemen worden steeds meer teruggerelateerd aan de kwaliteit van ons voedsel (“We zijn wat we eten”) en
daarmee stijgt de waardering voor gezond en divers voedsel, natuurlijke
kringlopen, kleinschaligheid, korte ketens (‘local to local’),
ecosysteemdiensten, lokale verwerking, food communities.
Nieuwe ruimte. Met het vrijkomen van agrarisch vastgoed en
landbouwgronden ontstaat er ook meer ruimte voor natuur en recreatie en
voor nieuwe vormen van gebruik, economische productie en ruimtelijke
kwaliteit, zoals hier voor genoemd. Het landelijke gebied als de ‘longen van
de stad’.
Circulaire economie. Met een grote bevolkingsdichtheid en
hoogontwikkelde infrastructuur heeft Nederland een goede uitgangspositie
voor de transitie naar een duurzame circulaire economie, aldus het PBL
(2016). Overheidsbeleid is nodig om belemmeringen weg te nemen en
innovaties in met name het begin van productieketens te stimuleren, die
verdere uitputting van grondstoffen voorkomen. Van aandeelhouderswaarde
naar gebiedswaarde, om lokaal de ontwikkeling naar een groene inclusieve
economie te versnellen.
De Omgevingswet. De transitie van het landelijke gebied laat zich heel
goed benaderen vanuit de Omgevingswet. Gemeenten weten nog niet goed
raad met de integrale, participatieve insteek van de wet. Dat vraagt om
verandering van de overheidscultuur, zowel politiek-bestuurlijk als ambtelijk
en is een forse opgave. In hoeverre wordt deze wet daadwerkelijk de
toegang tot vernieuwing en verduurzaming, of toch een gemiste kans in de
vorm van een bestemmingsplan met een nieuw strikje?

2) Het begint in het gebied: systemisch herstel van
samenhangende gebiedsfuncties
Wij menen: (a) er is onvoldoende aandacht voor de structurele disbalans in het
landelijke gebied (in samenhang met de stad); (b) er liggen mooie kansen voor; (c)
een nieuwe benadering is nodig.
Analyse: horizontaal benaderen op gebiedsniveau. Onze analyse is: we
moeten ‘om’ van verticaal denken naar horizontaal denken; van ketens die waarde
uit gebieden onttrekken naar netwerken en contracten die waarde aan gebieden
verbindt; naar het leren her-balanceren van samenhangende gebiedseigen
gebiedsfuncties. Gebieden duurzaam circulair maken. Dat begint in het gebied zelf.
Dat is waar de kracht van de zelfredzaamheid, de creativiteit en het

6

ondernemerschap van de bewoners en ondernemers zichtbaar is in allerlei
participatieve verbanden. Burgerparticipatie verandert er in overheidsparticipatie.
‘Het gebied’ is de geografische eenheid die in zijn samenhangende gebiedsfuncties
(d.w.z. als systeem) sociaal, economisch, ecologisch en politiek-bestuurlijk
‘natuurlijk’ bepaald is. Verschillende gebiedsfuncties kunnen afwijkende
gebiedsgrenzen hebben. De grenzen van het ‘natuurlijke’ gebied kunnen daarmee
ook afwijken van actuele bestuurlijke grenzen. Op gebiedsniveau is het waar de
integrale, participatieve benadering van de Omgevingswet tot bloei komt.
Gebiedsfuncties. Schematisch kunnen in concentrische cirkels
verschillende typen gebiedsfuncties worden onderscheiden. Elke
functie kan gezien worden als een dynamisch systeem met een eigen
interne complexiteit, dynamiek, structuur en samenhang.
1. De binnenste cirkel is de plaats waar mensen wonen en die
in hun basisbehoeften voorziet: diverse voorzieningen
(onderwijs, welzijn en zorg, gezondheid, sport, winkels,
ontspanning) en infrastructuur voor mobiliteit van personen,
goederen en data (People);
2. De cirkel van de randvoorwaardelijke natuurlijke/ecologische
functies: milieu (bodem, water, lucht, geluid, emissies),
biodiversiteit, natuur, klimaat, landschappelijke en cultuurhistorische
waarden (ongeprijsde ‘zwakke’ waarden: Planet);
3. De cirkel van de economische productiefuncties: land- en tuinbouw,
industrie, bouwen, dienstverlening, recreatie, energie, (rest)grondstoffen,
hulpbronnen, water (gemonetariseerde ‘harde’ waarden: Profit);
4. De buitenste cirkel van systeem-ordeningsmechanismen: ogenschijnlijk
autonome trends en ontwikkelingen (demografie & vergrijzing, urbanisatie,
technologische modernisering, marktontwikkelingen, klimaatverandering,
energietransitie), cultuur (waarden/ideeën, creativiteit/engagement, welzijn,
lerend/vernieuwend vermogen) en zowel verticale (hiërarchische
organisaties) als horizontale (netwerken, coöperaties enz.) sturing
(Politics).
Gebiedsfuncties in balans. Hét landelijke gebied bestaat niet. Elk gebied is een
gebiedseigen systeem met een eigen interne dynamiek en complexiteit, gevoed
door meerdere gebiedsfuncties die samenhangen en elkaar beïnvloeden (People,
Planet, Profit en Politics) en waarvan de grenzen vaak niet overeenkomen
bestuurlijke grenzen. Elk gebied heeft daarmee zijn eigen unieke gebiedswaarden.
De leefbaarheid van een gebied is optimaal wanneer deze samenhangende
gebiedsfuncties in balans ontwikkelen, zowel binnen als tussen de verschillende
(rurale en/of urbane) gebieden. De toenemende actuele disbalans vergt een
fundamenteel nieuwe ordening van samenhangende gebiedsfuncties: een transitie
van ‘oud’ naar ‘nieuw’.
Duurzame, circulaire ontwikkeling vraagt het terugbrengen van
verantwoordelijkheid vanuit de gangbare systemen naar de (ondernemende)
mensen. Hiervoor zien wij twee routes. Ten eerste, door –horizontaal - de
menselijke maat terug te brengen in onze organisaties, via korte ketens, in
community-verbanden, gebiedscoöperaties en lokale netwerken in het gebied. Dat
vraagt om een stimuleringsprogramma voor gebieden, vanuit een bestuurlijke
cultuurverandering. Ten tweede kun je de verantwoordelijkheid bij de mens terug
leggen middels ‘true pricing’: in plaats van – verticaal –de regeldruk te verhogen,

7

kun je gebruik maken van het prijsmechanisme – door ongewenste activiteiten en
ontwikkelingen ook op hun nadelige gevolgen te beprijzen en ongeprijsde waarden
ook een prijs te geven (‘true pricing’). Dat doorbreekt de consumentenlogica dat
‘goedkoper beter’ en ‘meer beter’ zijn.

3) Onze boodschappen voor het nieuwe kabinet

Als we het er over eens zijn dat de oplossing voor een belangrijk deel in het gebied
begint, dan is de logische conclusie dat een nieuwe aanpak nodig is. We weten dan
ook waar we die gaan vinden: in elk gebied zelf. Je ziet er al veel initiatieven
genomen worden; ontegenzeggelijk kan men hulp gebruiken.
Bestuurlijke aanpak
o Kies voor (de structuurversterking van) het gebied. De ‘commons’ (d.w.z.
bewoners, al dan niet zijnde ondernemend en/of georganiseerd) zijn
verantwoordelijk eigenaar/beheerder van het gebied. De commons kun je zien
als de Rijnlandse tussenvorm van privaat en publiek. Het is de ‘horizontale’
sturing (‘Politics’) van alle stakeholders op gebiedsniveau: de koplopers van
georganiseerde burgers, boeren en tuinders en het overige lokale MKB,
maatschappelijke organisaties, (kennis)instellingen, bedrijven en overheid. Als
voorbeeld zie je sinds de privatisering van de energiesector en opkomst van
decentrale energie-opwek-technologie overal in het land energiecoöperaties
opbloeien. De energiesector is een goede startmotor voor de democratisering
van de economie: het terugbrengen van de menselijke verhoudingen in het
economisch eigendom en verkeer:
o Geef de commons de regie over het gebied en de ontwikkeling van
hun gebiedsfuncties. De Omgevingswet biedt daartoe het wettelijke
kader: integraal en participatief de fysieke woon- en leefomgeving
gezond en veilig maken, opdat ondernemerschap én leefbaarheid
blijvend kunnen floreren. Zie er daarbij op toe dat (georganiseerde)
burgers in een proces van co-creatie daadwerkelijk actief betrokken zijn
bij de totstandkoming van Omgevingsvisies op gebiedsniveau;
o Zorg voor een ruimte-scheppende besturingsaanpak op (veelal
gemeente-overstijgend) gebiedsniveau en maak dit tot een lerend
proces van bestuurlijke en democratische vernieuwing;
o Richt voor de komende vier jaar een gebiedsstimuleringsprogramma
in (met een Rijkscommissaris Landelijke Gebieden analoog aan het
Deltaprogramma) waarvoor zich in aanvang een tiental gebieden vanuit
hun autonomie voor deelname kunnen aanmelden. Dat doen zij om
binnen een lerende experimentomgeving versneld en gestructureerd
te kunnen leren, werken en ondernemen op basis van nieuwe modellen
van gebiedswaarde-ontwikkeling, met als resultaat onder meer een
landelijk programma voor duurzame circulaire gebiedsontwikkeling voor
de vier jaren daarna;
o Maak dit gebiedsstimuleringsprogramma interdepartementaal en met
meerdere overheden, waaronder Binnenlandse Zaken, Infrastructuur
en Milieu, Economische Zaken, provincies , waterschappen, gemeenten;
o Faciliteer gebiedsexperimenten waar nodig door het (tijdelijk)
wegnemen van wettelijke en andere institutionele barrières
(‘bijzondere spelregelruimtes’) terwijl de bij integrale, circulaire
gebiedsontwikkeling nieuwe, passende regels nog geleerd en opgeleverd
moeten worden;
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o

o

o

o

o

o

o

Voor de financiering van het stimuleringsprogramma zijn er zijn vele
(Europese en landelijke) bestaande budgetten met uitwerking op
gebiedsniveau, zoals de LEADER-gelden, de ODE (Opslag Duurzame
Energie), MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en
Transport), POP (PlattelandsOntwikkelingsProgramma), EFRO (Europees
Fonds voor Regionale Ontwikkeling), ESF (Europees Sociaal Fonds), GLB
(Gemeenschappelijk Landbouwbeleid). Vaak onttrekken deze regelingen
ook gelden aan gebieden, dan wel bevoordelen ze de ene regio boven
de andere. Kijk naar mogelijkheden om deze (en/of andere) bestaande
budgetten om te buigen ter ondersteuning van gebiedswaardeontwikkeling en versterking van de lokale duurzame circulaire
economie;
Het door ons beoogde gebiedsstimuleringsprogramma, inclusief de
funding ervan, sluit naadloos aan bij de Europese, integrale en
horizontale systematiek van Community Led Local Development (CLLD)
zoals die oorspronkelijk (in 1991) bedoeld was voor de Leaderaanpak, maar waarvan we in Nederland zijn gaan afwijken en die we nu
overbodig bureaucratisch en complex toepassen. Maak een herstart
om de gebiedsstimulering met schone lei vanuit die oorspronkelijke
CLLD-systematiek mogelijk te maken, breed gefinancierd, ook vanuit de
andere EU-gebiedsgerichte fondsen;
Onderzoek de mogelijkheden om fiscale faciliteiten in te richten die
structureel de circulariteit van financiële stromen op gebiedsniveau
bevorderen;
Sta toe dat de fiscale regeling voor groen sparen/beleggen van
toepassing wordt verklaard op lokaal spaargeld voor circulaire
gebiedsfondsen;
Voor een beter beeld en betere sturing van waardenstromen binnen en
tussen gebieden, ondersteun de inrichting van
gebiedsboekhoudingen, mogelijk verbonden aan de gemeentelijke
Rekenkamers en eventueel private partijen in het gebied;
Heb expliciet oog voor financiële ondersteuning van sociale innovatie
en voor procesgelden die de nieuwe horizontale samenwerking binnen
stakeholdernetwerken vraagt, zeker van onbetaalde (georganiseerde)
burgers gedurende de kwartiermakersperiode tot het moment waarop
gebiedswaarde zich vertaalt in nieuwe kasstromen;
Ten behoeve van bestuurlijke cultuurverandering: dring aan op actieve
overheidsparticipatie in stakeholdernetwerken, formeel door het
stellen van doelen en bijbehorend de inzet van personele capaciteit,
maar bijvoorbeeld ook door ambtenaren (financieel) te waarderen voor
uren die zij ‘thuis’ als burger actief voor de gemeenschap inzetten.
Vanuit de erkenning van ‘het gebied is de klas’: zorg voor een
gecoördineerde uitwisselings- en disseminatiestrategie van het
geleerde (bijv. langs de lijnen van DuurzaamDoor, Netwerk Platteland,
coöperatie voor duurzaam onderwijs Leren voor Morgen en/of Pakhuis
de Zwijger).

Inhoudelijk
o Dring aan op toekomstvisies met uitdagende
gebiedsperspectieven/doelen.
o Zie toe op het versneld opstellen van een integrale en expliciet
gedifferentieerde toekomstvisie voor het gebied met bijbehorende
9

o

transitiepaden: de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan (vanuit de
Omgevingswet), inclusief deelvisies op te onderscheiden
samenhangende gebiedsfuncties: energie, water, voedsel, wonen,
natuur, bedrijvigheid, recreatie, enz. Dat is de gebiedseigen invulling
van duurzame ontwikkeling van gebiedsfuncties;
o Vertaal hiertoe landelijke doelen naar concrete, kwalitatieve (en zo
nodig kwantitatieve) randvoorwaardelijke gebiedsdoelen:
‘energieneutraal’, ‘afvalloos’, ‘koolstofarm’, ‘voedselzelfvoorzienend’,
‘natuurinclusief’, ‘emissieloos’, ‘biodivers’ enz. (‘Planet’);
o Vanuit een toezichthoudende rol (die tegelijk lerend is): beoordeel de
praktische oplossingen vanuit het gebied ten aanzien van
realiseerbaarheid van gestelde doelen en evalueer de genomen
maatregelen/initiatieven.
Stimuleer gedifferentieerde landbouw/gebiedsontwikkeling. Geen ‘one
size fits all’. We weten: de land- en tuinbouw is en blijft van enorm groot belang
voor de voedselvoorziening, het duurzame beheer van het landelijke gebied en
de (regionale) economie. Boeren en tuinders zijn daarmee een belangrijke
sleutel bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Zoals boven
genoemd: ondersteun experimenten voor duurzame gebiedsontwikkeling
waarin, afhankelijk van lokale natuurlijke habitats en potenties,
toekomstbestendige landbouw (d.w.z. in balans met andere samenhangende
functies: PPPP) centraal staat in verschillende varianten, variërend van
hoogproductieve gebieden (waar de markt autonoom al toe neigt) tot
geïntegreerde woon-voedselgebieden (die actieve stimulering verlangen).
o Hoogproductieve gebieden. In duurzame, hoogproductieve en
exportafhankelijke landbouw is ‘Profit’ de primaire focus voor het
beleveren van grote, (inter)nationale markten met hoogwaardig agromateriaal. Agroproductie kan en mag op sommige plekken ‘niet mooi’
zijn – profiteer daarvan door te combineren bijv. met grootschalige
energieproductie, industrie en distributie. Een en ander overeenkomend
nog steeds met de lange termijn keuzes van
gebiedsbewoners/ondernemers zelf (Omgevingsvisie). Verwacht niet dat
deze gebieden in aanmerking kunnen komen voor (subsidies voor)
agrarisch natuur- en landschapsbeheer.
o Biodiverse, vitale woon-voedselgebieden. In de woonvoedselgebieden staat ‘People’ centraal: landbouw in korte ketens met
hoge landschappelijke en natuurwaarden. Natuurlijke kringlopen en
afgestemde evenwichten van plantaardig-dierlijke productie op gezonde
humane voedingspatronen leiden tot landbouwvormen die goed
combineren met werkgelegenheid, natuur, biodiversiteit,
landschappelijke belevingswaarde en zorg tot een economisch-,
ecologisch- en sociaal-inclusieve vitale woon-, werk- en leefomgeving.
o In alle gevallen, met oog op klimaatdoelstellingen: bevorder de
verschuiving van de productie (en consumptie) van dierlijk naar
plantaardig eiwit middels regelgeving en fiscale prikkels (o.a. eisen
t.a.v. lokale productie van veevoeders en het afschaffen van het
verlaagde BTW-tarief voor vlees).
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o

o

Versnelling én democratisering 1 van de energietransitie. Niemand in het
landelijke gebied zit te wachten op versnelling van de energietransitie ‘van
boven/buitenaf’. Ook hier geldt daarom: het begint in het gebied (Energievisie
binnen de Omgevingsvisie). Stel gebiedsenergiedoelen maar leg de
verantwoordelijkheid voor realisatie terug bij het gebied zelf. Maak het
gebiedsenergiesysteem circulair: lokale opwek in lokaal eigendom van lokale
(particuliere en/of zakelijke) afnemers. Verruim de postcoderoosregeling opdat
deze kan aansluiten bij de ‘natuurlijke’ grenzen van het gebied. Stel als
voorwaarde voor alle ‘van buiten’ geïnitieerde energieprojecten ten minste 50%
lokale participatie (d.w.z. zeggenschap, eigendom én afname). Beloon wind op
land met (gebiedsrechten op) wind op zee voor het behalen van
gebiedsenergiedoelen.
True pricing. Ter ondersteuning van elk van de inhoudelijke opgaven
(duurzame voedselsystemen, snelle energietransitie, rijke biodiversiteit en
natuur, vitale woonomgeving, ruimtelijke kwaliteit, circulaire economie)
onderzoek en effectueer maatregelen ter bevordering van true pricing. Allerlei
mooie gebiedsexperimenten zijn prachtig – maar zonder structureel betere
prijsvorming komen we er niet. True pricing vraagt om monetaire waardering
van zwakke waarden, van verlies aan ruimtelijke en milieukwaliteit en van
productiviteitsafname van gebiedsfuncties. Dit kan bijv. in de vorm van CO2taks; heffingen op bijv. schadelijke chemicaliëngebruik; statiegeldregelingen
voor grondstoffen, materialen, opstallen, gronden; fiscale vergroening;
investeringsfondsen e.d.. Dit voorkomt het onttrekken van die waarden en
waarde aan het gebied en de verzwakking en leegloop van de accu van
Nederland.

4) Wat gebeurt er al / doen we al?

Overal in het land gonst het van vernieuwende, lokale initiatieven: agrarische
natuurverenigingen, energie- en zorgcoöperaties, korte voedselketens en
voedselcollectieven, nieuwe woonvormen, enz. enz. Allemaal proberen ze op hun
manier bij te dragen aan het herstel van de balans. Daar kunnen we nu al en zeker
ook straks veel van leren. De echte vernieuwing komt alleen uit de praktijk. Als het
gebied de klas is, is het daar waar we (van) moeten leren.
Met het oog op dit leerproces benoemen we onderstaand enkele specifieke
voorbeelden van initiatieven waar een aantal leden van onze Transitiegroep zelf bij
betrokken zijn en die onze visie verrijken en kleuren. In aparte factsheets is
uitgebreider beschreven aan welke opgave zij bijdragen, op welke wijze zij dit doen
en wat er nodig is om deze goede initiatieven op te schalen of te versnellen om zo
te komen tot een duurzaam platteland dat bijdraagt aan het oplossen van
belangrijke maatschappelijke opgaven. Ook deze gebieden, dan wel de gebieden
waartoe deze initiatieven behoren, lijken geschikte kandidaten voor deelname de
komende vier jaar aan het geïntegreerde gebiedsstimuleringsprogramma waar
hiervoor op werd aangedrongen. Vanuit de specifieke praktijk kan nieuw, landelijk
beleid vervolgens worden vorm gegeven. Laten we dus beginnen in het gebied zelf.
•

1

Coöperatie Bommelerwaar. Deze jonge gebiedscoöperatie in het verre
zuidwesten van Gelderland werkt aan een energieneutraal gebied volgens

NB: Dit gaat wezenlijk verder dan de voorstellen voor energietransitie gedaan door
90 hoogleraren op 24 april 2017, die ongewis laten of het gebied zelf nog iets te
vertellen krijgt over de implementatie van transitiemaatregelen in het gebied.
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•

•

•

het uitgedokterde systeem van een ‘Gebiedsarrangement’, landelijk
ontwikkeld door De Coöperatieve Samenleving. Men werkt aan de lancering
van een energie-zelfvoorzieningsconcept (“Bommelerwaar-Stroom”)
geoperationaliseerd via de maandelijkse energierekening. Als startmotor
niet alleen voor de langdurige consumptie van lokale duurzame energie,
maar tegelijkertijd ook de opwek ervan. Rijk en arm – nadrukkelijk iedereen
kan laagdrempelig deelnemen. Het Gebiedsarrangement voorziet in een
gecertificeerd leerproces (incl. gebiedsnormjaartaken) dat, verbonden aan
de Omgevingswet, voorspelbare gebiedswaardeontwikkeling veroorzaakt,
die daarmee financierbaar en (her)verzekerbaar is. Het is een systemische
aanpak waar overheid, marktpartijen én georganiseerde burgers op
gebiedsniveau samenwerken voor gemeenschappelijke doelstelling.
De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor UA. Deze eveneens jonge
coöperatie creëert samen met stakeholders en netwerkpartners een nieuw
verduurzamingsmodel voor een regeneratieve fruitteelt in de Betuwe, met
als middel een verdienmodel vanuit het opwaarderen (productie van o.a.
ciders) van industrieel restfruit (‘Krenkelaars’) die men binnen de
ledengemeenschap ombuigt naar financiële prikkels voor gewenste
teeltmaatregelen (o.a. bijenbosjes en bloemranden) en ondersteuning van
dorpshuizen en lokale verenigingen die de verkoop van het streekproduct
verzorgen. Men betrekt de hele keten (van teler, verwerker, producenten,
winkels en horeca tot en met consument) in dit proces van circulair
economische, meervoudige waardecreatie en heeft inmiddels 14 partners uit
bedrijfsleven, onderwijs/onderzoek, lokale overheid en maatschappelijke
organisaties. In november 2016 werd er voor het eerst gebotteld en
verkocht. Het initiatief is nadrukkelijk gericht op het behoud van lokale
werkgelegenheid en is een opstap naar een duurzame, regionale economie
gebaseerd op true pricing.
Landgoed Roggebotstaete (Dronten). Dit is een voorbeeld van een
landgoed/natuurgebied (55 ha) dat bewust verbinding zoekt met de burgerij
in het gebied en dat zichtbaar maakt hoe horizontale vernieuwing geheel in
de geest van de ‘nieuwe wet’ tegen beperkingen aanloopt in de letter van de
regelgeving. Vanuit burgerlijke ongehoorzaamheid realiseerde men bijv. een
bijenstal (buiten het bestemmingsplan), een voedselbos (niet een categorie
binnen het natuurbeleid) en plaatste men tiny houses (buiten het
bouwbesluit). Provinciale welwillendheid stuit er op gemeentelijk
voorzichtigheid: men durft het niet aan bijzondere regelruimte te verlenen.
Dat vraagt om een bestuurlijk-hiërarchische stimulans.
Zwolse Stadslanderijen. De Zwolse Stadslanderijen is een collectief van
boeren dat inmiddels een paar honderd hectare landbouwgronden beheert
en exploiteert in de stadsrand van Zwolle. Deze gronden waren voor de
crisis om speculatieve redenen aangekocht en vervolgens op korte
pachtbasis benut voor het uitrijden van mest het planten van maïs. Nu boert
men er biologisch binnen een gemengd bedrijfssysteem (naast veeteelt ook
weer tuin- en akkerbouw) met oog voor natuur- en landschapsherstel,
recreatie en met afzet in korte ketens onder het label van De
Stadslanderijen. Bijzonder aan het project is dat het cross overs tot stand
brengt tussen landbouw, natuur, retail en stad en platteland, met de boer in
de lead, ondersteund door partners uit onderwijs, overheid,
natuurorganisaties en het bedrijfsleven.

12

Literatuur

Alterra/WUR , “Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied. Trendverkenning
2020-2030 voor gemeenten met veel landelijk gebied”, 2015
LEI-Wageningen, “Prijsvorming van voedsel”, LEI 14-112, december 2014
LEI-Wageningen (2014-2), “Het Nederlandse Agrocomplex”, LEI 14-131, januari
2015
LEI-Wageningen, “Landbouw Economisch Bericht 2015”, LEI 15-061
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) , “Balans van de Leefomgeving 2016”,
oktober 2016.
Rabobank, “Cijfers & Trends – Thema-Update: Grondmarkt”, juni 2016
VNG, Binnenlands Bestuur (BB), “Rijk mist aandacht voor het landelijk gebied”, 13
mei 2015
Wageningen Environmental Research (WER) , “Kwaliteit leefomgeving landelijk
gebied staat onder druk door toenemende leegstand”, in: Groene Hart Media,
december 2016

13

