
 

 

Uitnodiging en Programma  
Interbestuurlijke Werkplaatsconferentie             
Vitaal Platteland  
                                                                                                  'Van papier naar praktijk’ 
 
 

Datum:      19 maart 2020 
Tijd:            10.00-16.00 (Inloop vanaf 9.30) 
Locatie:      Mauritskazerne Ede (Nieuwe Kazernelaan 2 D41) 
Voor wie:   Bestuurders, ambtenaren, uitvoerings- 
                    organisaties en overige professionals 
                    betrokken bij de 15 IBP VP gebieden. 

  
 
 

Direct aanmelden >:   

 

‘Meters maken in de regio’ 
 
Donderdag 19 maart aanstaande organiseren we een bijzondere Werkplaatsbijeenkomst Vitaal 
Platteland. Die is bedoeld voor alle bestuurders en professionals die betrokken zijn bij één van de 15 
gebiedsplannen die vallen onder de paraplu van het IBP Vitaal Platteland. Rode draad van de 
bijeenkomst is: Hoe kunnen we de plannen (nog verder of sneller) van papier naar praktijk krijgen? 
Wat vraagt dat van alle betrokkenen? Burgemeester Ellen van Selm gaat samen met moderator 
Harry Louwenaar aan de hand van concrete vraagstukken en dilemma’s met u in gesprek. Een 
unieke bijeenkomst, waarin we iedereen uitnodigen die met de uitvoering van het IBP VP te maken 
krijgt: bestuurders, leidinggevenden en werkers uit de gebieden van zowel overheden als overige 
partners. 

Wat levert het u op? 
x U bent op de hoogte van belangrijkste ontwikkelingen in het IBP VP 
x U leert de belangrijkste tips en suggesties van het PBL 
x Samen werken we aan het vergroten van de olievlek van IBP-waardig werken 
x Uitwisseling met de andere IBP VP-gebieden 
x Inspiratie en handvatten voor de uitvoering  

 
Hieronder volgt het uitgebreide programma: 
 
 

 
 

 

https://ibpvp.typeform.com/to/LvRElN


 

 

Programma 19 maart  

09.30 tot 10.00 uur  Inloop met koffie/thee en lokale lekkernij 
 
10.00 tot 12.00 uur  Plenaire programma  

 
x Prikkelende praktijkgerichte opening met onder meer een bijdrage van DG Johan Osinga (LNV), 

Willemien Vreugdenhil (wethouder gemeente Ede) en Alex Datema (voorzitter BoerenNatuur); 
x Het Planbureau voor de Leefomgeving deelt de bevindingen van de lerende evaluatie IBP Vitaal 

Platteland. We gaan samen aan de slag om te kijken hoe we deze inzichten en adviezen kunnen 
inzetten om meer meters te maken in de gebieden. 

 
12.00 tot 13.00 uur   Gezamenlijke netwerklunch op het foodplein met regionale streekproducten 
 
13.00 tot 14.00 uur   1e workshopronde met keuze uit de volgende onderwerpen: 
 

1. Interbestuurlijk besturen #hoedan (workshop speciaal voor bestuurders).  
Aan de hand van concrete actuele dilemma’s, gaan we in gesprek over de rol, positie en 
bijdrage van bestuurders in het interbestuurlijk samenspel. Wat vraagt gebiedsgericht 
werken van bestuurders? Op welke manier geeft u sturing aan gemeenschappelijke opgaven 
en urgenties? Heeft u voldoende in handen om in partnerschap de uitvoering ter hand te 
nemen? 
 

2. Veenweide gebieden 
Met medewerking van gebied Aldeboarn/De Deelen 
Reductie van CO2-uitstoot en tegengaan van bodemdaling vraagt om (verdere) vernatting 
van het veen. We zetten de tanden in een aantal lastigheden die je in de praktijk tegenkomt 
als je gaat vernatten.  
 

3. Veedichte gebieden 
Met medewerking van gebied FoodValley 
Hoe pak je een gebiedsproces aan in een veedicht gebied? Wat voor maatschappelijke 
problematiek pak je als eerste op? Hoe zorg je voor draagvlak? We delen de lessen, 
knelpunten en oplossingen, waarmee de uitvoering in de gebieden versterkt kan worden.  
 

4. Verduurzaming landbouw, gericht op bodem en water 
Met medewerking van het gebied Drents Plateau 
Hoe organiseer je experimenteerruimte voor je gebied? Mooie voorbeelden waar ruimte in 
regelgeving is gecreëerd. Daarnaast gaan we in gesprek met inhoudsdeskundigen over 
knellende regelgeving rondom Mest. Hoe kunnen we daar samen antwoorden vinden op de 
vragen uit de gebieden. 
 



 

 

5. Natuur en samenleving 
Met medewerking van gebied Van Gogh Nationaal Park i.o. 
Hoe kun je duurzame gronduitgifte inzetten voor het behalen van je gebiedsopgaven? Van 
Gogh Nationaal Park i.o. zet in op het verbeteren van de biodiversiteit en kwaliteit van de 
bodem en water door het stellen van voorwaarden bij de uitgifte van pachtgrond. Hoe werkt 
dat? En is het bruikbaar voor andere gebieden? 

 
14.00 tot 14.30 uur  Pauze op het foodplein  
 
14.30 tot 15.30 uur  2e workshopronde met keuze uit de volgende onderwerpen: 
 

1. IBP VP werkt, maar beklijft het ook? (Workshop speciaal voor management) 
Interbestuurlijk samenwerken vraagt veel van jou en jouw mensen: dynamisch 
programmeren, gelijkwaardig samenwerken, zoeken naar kansen en synergie zoeken op de 
inhoud. Aan welke touwtjes trek jij als manager om de samenwerking beter te maken? Op 
welke manier geef jij een impuls aan het stapelen van inhoudelijke opgaves en hoe maak jij 
keuzes bij concurrerend ruimtegebruik? Hoe stuur je je medewerkers aan in deze 
interbestuurlijke dynamiek en waarop worden ze beoordeeld? Succesvol leiderschap vraagt 
om een goede wisselwerking tussen verticale coördinatie en horizontale samenwerking. In 
deze intervisie voor managers, leidinggevenden en directeuren gaan we actief op zoek naar 
de missing links om de IBP VP manier van werken beter te verankeren. 
 

2. Schakelen in Thorbeckes trappenhuis 
Met Hiddo Huitzing, Planbureau voor de Leefomgeving 
Opgavegericht, gebiedsgericht werken dat vraagt veel schakelen. Schakelen in en om het 
‘trappenhuis van Thorbecke’. Uiteindelijk zijn opgavegericht en gebiedsgericht werken geen 
spannende experimenten, maar manieren om resultaten te behalen. Maar #Hoedan? Waar 
moet je opletten? Wat kom je tegen? Wat vraag het aan leiderschap? Een actieve sessie 
over IBP-waardig samenwerken in praktijk en theorie, over op- en terugschakelen, inhoud en 
belangen, (komen tot) gedeeld eigenaarschap en vertrouwen aan de hand van een concrete 
IBP-casus. 
 

3. Ontwerpende aanpak bij gebiedsgericht werken 
Met Jannemarie de Jonge, Wing 
In veel gebiedsgerichte projecten wordt tegenwoordig een ‘ontwerpende aanpak’ 
voorgesteld. Zo’n aanpak roept associaties op als beeldend, creatief, werken met de kaart op 
tafel of in gebiedsateliers. Wat bedoelen we er nu precies mee, hoe onderscheidt het zich 
van andere aanpakken, wanneer heeft het meerwaarde, wat levert het op en wat vraagt het 
aan inzet? Deze sessie start vanuit theorie en bestuurskunde. De praktische vragen vanuit 
deelnemers bepalen de focus van het tweede deel. 
 

4. Regionale ontwikkeling en ruimtegebruik 
Met Frank van Dam, Planbureau voor de Leefomgeving 
Er komen veel ruimtelijke opgaven en ruimteclaims op het buitengebied, en daarmee op het 



 

 

landschap, af: klimaatadaptatie en -mitigatie, energietransitie, verstedelijking, 
natuurontwikkeling en de transitie van de landbouw. Frank van Dam schetst deze 
ontwikkelingen aan de hand van de uitkomsten van het Signalenrapport (PBL, november 
2019). In welke mate kunnen de opgaven met elkaar worden gecombineerd en hoe? En 
welke invloed hebben nieuwe ontwikkelingen, zoals stikstof, op bestaande posities, 
belangen en ambities in de (IBP-VP-)gebieden? 
 

5. Kringlooplandbouw 
Met Frank Verhoeven, Boerenverstand 
Kringlooplandbouw zal een belangrijke rol spelen in de landbouwtransitie die in de IBP-
gebieden plaatsvindt. Maar wat verstaan we er eigenlijk onder? Wat zou je in jouw gebied 
kunnen doen aan kringlooplandbouw, op het individuele bedrijf, in de keten of in een 
gebiedsgerichte aanpak. Frank Verhoeven werkt al bijna 20 jaar aan kringlooplandbouw en 
heeft onder meer een bijdrage geleverd aan de kringlooplandbouwvisie van Minister 
Schouten. Hij is boerenzoon, komt op vele boerenerven, maar ook bij provincies, 
waterschappen en melkfabrieken. 
 

15.30 tot 16.00 uur   Plenaire afsluiting 
Opbrengst van de dag met netwerkborrel 
 

   
                                                                                                             Foto: Liesbeth Hunink 

 
Informatie: 
Wij hopen u te mogen verwelkomen op 19 maart in Ede. Voor meer informatie kunt u mailen naar 
Tamara Franken: tfranken@ipo.nl 
  

 

 


