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Online welkom in Twente
WerkplaatsVitaalPlatteland
Toekomstbestendige landbouw en een mooi landelijk gebied. Het zijn twee 

belangrijke pijlers voor al onze IBP VP-gebieden. Ook in Twente. De 

projecten en opgaven waar de partners in Twente aan werken, herkennen 

we allemaal: kringlooplandbouw, droogte, knellende wetgeving rond 

mest. We namen een flinke duik in de inhoud en zochten naar manieren om 

de grote transities op het platteland een stap verder te brengen.

Eerste online Werkplaats
Dit was de eerste digitale editie van de Werkplaats Vitaal Platteland. Zo’n 

100 deelnemers namen gedurende de dag deel aan verschillende online 

sessies: sommige van begin tot eind, andere een deel. Rode draad van de 

dag was het maken van de stap naar de uitvoering en de lastigheden die 

daarbij komen kijken. PBL nam ons daarbij mee in hun voorlopige 

conclusies en lessen over deze onderlinge samenwerking. Deze inzichten 

zijn recent gepubliceerd in het Evaluatiekader en Discussiedocument dat 

PBL opleverde.
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Wethouder Martha van Abbema, gemeente Twenterand, 
heette ons van harte welkom.

https://www.pbl.nl/vitaal-platteland/publicaties-en-presentaties
https://youtu.be/eWProumUI7g
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De ondernemersvan CoöperatieIJskoudonderzoekende mogelijkhedenom  digestaatin te zettenom 
kringlopenop hunbedrijfte sluiten. Ze vragen daarbijonderanderemeerruimteom te experimenteren.

Deelsessie 1: Proeftuin Mest
Digestaat voor een gezonde bodem



Deelsessie 1: Proeftuin Mest Twente 1/2
Zes Twentse boeren en onder andere Mineral Valley Twente en TU 
Twente werken samen aan mogelijke vervanging van kunstmest door 
digestaat op eigen erf, plus de productie van gas voor de directe 
omgeving. Mineral Valley is een programma dat agrarische sector 
ondersteunt met innovaties, momenteel in maar liefst 22 proeftuinen.
> Download de presentatie (pdf).

De initiatiefnemers in Twente zoeken expliciet naar kleinschalige 

oplossingen. “Wij gebruiken digestaat bewust direct op de eigen grond”, 

aldus agrariër Erik Kuiper van Coöperatie IJskoud. “Zo min mogelijk 

bewerken, bespaart energie. Ook past de kleinschalige aanpak in de 

kringlooplandbouw waar we naar toe werken. Dat geldt ook voor het 

gas. Als je dit direct kunt gebruiken in de omgeving levert het het meest 

op.” Uit voorlopige studies blijkt dat de aanpak geld oplevert. Ook lijkt 

de uitspoeling van nitraat naar het grondwater minder. Dat wordt 

momenteel onderzocht in samenwerking met het waterschap. 

Onderwerpen van gesprek:

• Grote moeilijkheid is dat de activiteiten niet allemaal passen binnen 

de huidige wet- en regelgeving. Dat bemoeilijkt het experimenteren. 

• Er is meer uitwisseling wenselijk met andere experimenteergebieden 

en LNV, maar ook goede monitoring van resultaten. 

• Deelnemers uit IBP-VP gebied Achterhoek hebben goed nieuws over 

hun pilot Kunstmestvrije Achterhoek. De EU wil meedenken om bij 

producten na mestverwerking het label dierlijk mest eraf te krijgen 

om het als kunstmestvervanger in kunnen zetten.

• Harm Smit, LNV, vertelt dat gewerkt wordt aan de herziening van 

het mestbeleid. Er zijn relaties met omgevingsbeleid, energie en vele 

andere beleidsterreinen, dus het is niet eenvoudig. Mest- en 

mineralenbeleid zal overigens niet snel worden gedecentraliseerd. 

De regio’s zijn sterk verbonden, onder meer door het water. 

Landelijk beleid is dus nodig, maar wellicht wel meer regio-specifiek. 

• Hoe komen we van pilot naar mainstream? Zouden we het net 

kunnen ophalen bij de pilots die inmiddels de nodige ervaring 

hebben opgedaan? Welke initiatieven kunnen we breder gaan 

toepassen?
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“Het IBP is een goede plaats om de discussie neer te leggen.” 

https://mineralvalley.nl/proeftuinen/
https://www.werkplaatsvitaalplatteland.nl/wp-content/uploads/2020/07/Presentatie-Proeftuin-Mest.pdf


Conclusies
• Beleid en wet- en regelgeving is zeer versnipperd, vinden de partijen. 

“Dat is op een agrarisch bedrijf niet werkbaar, zeker niet bij de 

transitie naar kringlooplandbouw, die een integrale aanpak vergt.”

• Sturen op doelen zou meer ruimte moeten krijgen. 

• Er gebeurt al veel in Twente. De concrete opbrengsten zijn nog niet 

altijd even duidelijk. Het is belangrijk de resultaten te meten en 

zichtbaar te maken. Wat zijn de winstpunten op publieke waarden als 

waterkwaliteit, energieopbrengsten en reductie broeikasgassen? 

Voor LNV zijn metingen heel belangrijk om het verhaal verder te 

kunnen brengen.

• LNV werkt aan het verzamelen van experimenten in de regio. Dit 

moet gaan om kleinschalige experimenten die goed kunnen worden 

gemonitord. Een aantal IBP-VP gebieden is hier ook onderdeel van. 

Het idee is om geslaagde experimenten breder in te zetten. 

• Er is veel winst te behalen in de emissie. 

• Partijen roepen op de dialoog verder te voeren. Nu de initiatief-

nemers en de verschillende overheden elkaar dankzij IBP VP beter 

weten te vinden, is samenwerken, samen durven experimenteren en 

onderling begrip zoeken de volgende stap.
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“Geef ons een beetje vertrouwen, stuur op doelen en 
niet op elk stofje apart.” Erik Kuiper, Coöperatie Ijskoud

Deelsessie 1: Proeftuin Mest Twente 2/2



Deelsessie 2: Ontwerpende aanpak
Het EO Weijers project is een ontwerpproces waarin verschillende 
Twentse partijen samen een toekomstvisie voor de landbouw in 
Twente ontwikkelen. Door middel van een prijsvraag zoekt de 
provincie samen met ontwerpers naar een naar de stip op de horizon. 
Het ontwikkelen van een gedeelde visie en gezamenlijke 
toekomstbeelden is een belangrijke stap naar meer integraliteit en 
samenwerking tussen verschillende partijen, projecten en 
beleidsterreinen. Bart Beukema, provincie Overijssel, vertelt in deze 
sessie over de meerwaarde van de ontwerpende aanpak.
> Download de presentatie van Bart Beukema (pdf).

Het vertrekpunt ontwerpend onderzoek is het landschap, vanuit de 

eigenheid en identiteit van het gebied. De methode biedt handvatten 

om samen, “zonder dat je elkaar de 

tent uitvecht”, te werken aan 

integrale oplossingen. Door 

bedreigingen en vooral (onontdekte) 

kansen in beeld te brengen. 

Ontwerpend, al tekenend, kaart op 

tafel, stiften erbij.

Inzichten en conclusies
• Door uit te gaan van de identiteit van het gebied, ontwikkel je een 

verhaal dat richting geeft aan opgaven voor de toekomst. Het 

verbindt en plaatst lastige keuzes in een breder perspectief. 

• De prijsvraag heeft drie perspectieven voor de landbouw in 

Overijssel opgeleverd. De uitdaging is nu om deze te vertalen naar 

concrete handelingsperspectieven voor het gebied.

• Scenario’s kunnen hoog-over lijken, maar door de ontwerpende 

aanpak, leg je wel ‘out of the box’ visie neer, die kan inspireren bij 

het ontwerpen in gebiedsplannen voor de ‘behapbare’ deelgebieden.

• Belangrijke vraag is: kunnen we maatschappelijke doelen meegeven 

en ondernemers uitdagen zelf invulling te geven aan de manier 

waarop zij kunnen bijdragen aan die doelen? Hoe bieden we een 

aantrekkelijk toekomstbeeld  dat voor lange termijn duidelijkheid 

geeft aan boeren om hun bedrijfsvoering op te richten?

“Er zit een spanningsveld tussen bottom up nadenken over nieuwe 
verdienmodellen en het lange termijnperspectief van onze 

toekomstschetsen” Bart Beukema, provincie Overijssel
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https://www.werkplaatsvitaalplatteland.nl/wp-content/uploads/2020/07/presentatie-18-juni-2020_Bart-Beukema.pdf
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In Ottershagenzoekende partijensamennaarmanierenom op een integralemanierhet 
toekomstperspectiefvoorde landbouwte  vergrotenen de natuurkwaliteitte verbeteren.

Deelsessie 3: Gebiedsontwikkeling Ottershagen



Deelsessie 3: Gebiedsontwikkeling Ottershagen
Het laaggelegen landbouw- en natuurgebied Ottershagen in 
Noordoost Twente wordt getroffen door klimaatverandering. In het 
verleden volgde het waterpeil de functie, waardoor de landbouw kon 
blijven doorgaan. Dat moet in de toekomst anders. Waterschap 
Vechtstromen staat samen met diverse lokale partijen voor de 
uitdaging om het water langer vast te houden, in plaats van meteen 
afvoeren. Dat betekent radicaal anders denken en onder meer een 
grote verandering voor de boeren. > Download de presentatie (pdf).

Alle partijen in het gebied erkennen de problematiek en voelen 

toenemend momentum, zo vertelt Friso Koop, van Waterschap 

Vechtstromen. De volgende stap is een aanpak voor het gebiedsproces, 

om te komen tot een gebiedsplan. Een uitdaging, van oudsher zit er 

logischerwijs spanning op het waterbeheer. Andere uitdaging is dat het 

Waterschap, die een spilfunctie heeft in dit proces, vanuit het verleden 

niet gewend is dergelijke integrale gebiedsprocessen te faciliteren.

Inzichten / wat helpt
• Het inrichten van een neutrale stuurgroep met meerdere 

gebiedspartijen. Werken vanuit een gezamenlijke probleemerkenning. 

• Ook een onafhankelijke gebiedskenner of coördinator kan een 

succesfactor zijn. 

• Samen zoeken naar antwoorden op de vraag: wat zijn ontwikkel-

mogelijkheden voor de landbouw? Hoe kunnen landbouw en natuur 

elkaar versterken?

• Niet zwaar optuigen in het begin, anders krijg je ‘poppetjes’ die niet 

geaccepteerd worden door de mensen in het gebied. Vanaf onderaf 

werken en structuur zelf op laten bouwen. Later kijken wie in de 

klankbordgroep komt en wie de trekker wordt.

• De opgave is lastig en vraagt een intensieve samenwerking tussen 

overheden, LTO en TBO’s. Door het IBP VP krijg je als ware de ‘steun’ 

van provincie en rijk. Het is belangrijk dat we als overheden naast 

elkaar staan. Zo kunnen we tevens opgaven van andere overheden 

(o.a. Natura2000) realiseren in gebied.
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“Het gebiedsproces kan alleen slagen als er onderling vertrouwen is en er 
niemand slechter van wordt.” Wim Stegeman, dagelijks bestuurslid 

Waterschap Vechtstromen.

https://www.werkplaatsvitaalplatteland.nl/wp-content/uploads/2020/07/Presentatie-Ottershagen.pdf
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“Samenwerken zit in ons bloed. Toch helpt het IBP VP om het 
proces ook van bovenaf te bekijken en te schakelen tussen lagen. 
Het daagt ons uit om af en toe wat groter te denken.”
Martha Abbema, wethouder gemeente Twenterand

Over samenwerking en actuele vraagstukken
De bestuurlijke betrokkenheid in Twente neemt steeds verder toe, 

zo zien we ook vandaag. En, de IBP VP samenwerking lijkt zijn 

vruchten af te werpen. “We kunnen elkaar in dit gebied van 

oudsher gemakkelijk vinden”, zegt wethouder Martha van 

Abbema, gemeente Twenterand. “Toch schakelen we met het 

IBP-VP veel meer en op diverse levels met elkaar.” Wethouder Erik 

Volmerink, gemeente Tubbergen: “IBP VP heeft echt wel kans van 

slagen. Maar, geef ondernemers af en toe ook de vrije ruimte om 

het verschil te maken!”. Dagelijks bestuurslid Wim Stegeman van 

Waterschap Vechtstromen noemt de extreme droogte waar 

Twente ook dit voorjaar weer mee kampt: “Voor zowel landbouw 

als natuur levert dit grote problemen op. We moeten het water-

systeem klimaatbestendig maken voor de toekomst. Daar hebben 

we de IBP VP samenwerking heel hard voor nodig.”

Lunchgesprek IBP VP in Twente
Virtuele excursie naar Twente
Terwijl iedereen genoot van een zelfgemaakte lunch namen de IBP-VP 

partners uit Twente ons mee op excursie en vertellen ons over de opgaven 

waar zij aan werken.

Projecten
“In Twente werken we aan 9 deelprojecten” zo vertelt coördinator Rolf 

Oldejans van gemeente Enschede: 

• Toekomstperspectief landbouw 

Twente

• Kennisagenda

• Gebiedsgerichte projecten

• Uitvoering sanering en vitalisering 

varkenshouderij

• Toekomstgerichte erven

• Project Mineral Valley Twente

• Verdere ontwikkeling gebieds-

gericht samenwerken / governance

• Doorontwikkeling agenda

• Communicatie

https://youtu.be/UhLgAkJVpZs


Inzichten lerende evaluatie PBL
Onlangs leverde PBL belangrijke tussenproducten uit de lerende 
evaluatie op: een evaluatiekader en een discussiedocument met 
reflecties over de voortgang op dit moment. Hiddo Huitzing (PBL) 
deelde met ons de belangrijkste conclusies.

Conclusies PBL tot op heden: 
• Interbestuurlijk samenwerken krijgt goed vorm in de 14 

gebieden.  De LNV-verbinders zijn een uitkomst.

• De gebieden werken gebiedsgericht gewerkt met diverse partijen 

uit de keten als boeren, natuurorganisaties, collectieven, burgers, 

kennis- en onderwijs, banken en bedrijven en naburige steden

• Er is eigenaarschap en commitment bij de direct betrokkenen

• We zitten op een keerpunt. Men ziet de veelzijdige uitdagingen 

op het eigen gebied afkomen en heeft – veelal – het idee op een 

keerpunt te zitten. 

• Er is een open, kritische houding ten opzichte van het eigen 

handelen en uitgangspunten en een grote vraag naar kennis, 

zowel in de gebieden als bij de programmaorganisatie. 
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Hiddo vertelde ook over de zoektocht en vragen die de 

betrokkenen bij het IBP VP bezighouden. Want wat is dat precies, 

een vitaal platteland? Beperken de opgaven zich toch landbouw 

en milieu, of ook breder? Welke rol heeft leefbaarheid 

bijvoorbeeld? Partijen zoeken naarstig naar hun rollen bij het in 

samenhang oppakken van de transities. 

Met behulp van de tool Mentimeter legde Hiddo ons vervolgens 

een aantal vragen en stellingen voor. Iedereen is het erover eens 

dat het fantastisch is dat we nu als vier overheden aan tafel 

zitten. Maar schaken op 10 borden, blijkt ook best ingewikkeld.

> Download de mentimeter-uitslagen (pdf).

“Wat doe ik nu anders dan voor het IBP VP? Veel meer gesprek 
met andere overheden. Korte lijnen, snel schakelen. Oprechte 

verdieping in elkaars context. We stellen het goede gesprek 
centraal en luisteren naar elkaar.”

https://www.werkplaatsvitaalplatteland.nl/wp-content/uploads/2020/07/Mentimeter-Werkplaats-18-juni_Lerende-evaluatie.pdf
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Deelnemersvan het DuurzaaminitiatiefMarkelovertellenhoe zijde stapmakennaarkringlooplandbouw.

Deelsessie 4: Kringlooplandbouw
Duurzaam initiatief Markelo Noord



Deelsessie 4: Kringlooplandbouw 1/2
Centraal staan twee projecten waar agrariërs en pachters gezamenlijk 
werken aan het invullen van kringlooplandbouw: Markelo Noord en 
Landgoed Twickel. Kringlooplandbouw gaat om een landbouw die 
toekomstbestendig is, qua verdienmodel en in evenwicht met wat de 
leefomgeving aankan. Maar hoe ziet dat er dan uit in de praktijk? 

> Download de presentatie van Frank Verhoeven, Boerenverstand (pdf).

Na een openingsfilm vertellen de Twentse ondernemers Arjan Zandvoort 

en Jeroen Groeneveld hoe zij met andere boeren bezig zijn handen en 

voeten te geven aan kringlooplandbouw. Expert duurzame landbouw, 

Frank Verhoeven, Boerenverstand, legt uit wat kringlooplandbouw 

volgens hem vraagt aan beleid, wet- en regelgeving en vooral aan 

prikkelende stimuleringsmaatregelen door het werken met KPI’s. 

Belangrijkste gespreksonderwerpen:

• “Wij als overheden moeten wat meer durven!” Er wordt nog te 

moeilijk gedaan over echte experimenteerruimte vinden ook andere 

deelnemers. Boer Arjan Zandvoort: “Iedereen heeft het over 

verdienmodellen, maar het kan eenvoudiger. Door bijv. de 

hoeveelheid kunstmest te verlagen en mest van eigen bedrijf te

benutten, kan de kostprijs goed naar beneden. Overheden moeten  

minder blokkades opwerpen enhelpen zoeken naar mogelijkheden.” 

• Kringloopboer Maurits Tepper uit Drenthe beaamt dat: “pas als boeren 

die ruimte krijgen, kunnen ze produceren in balans tussen bedrijf, 

natuur, en omgeving.”

• Het mestbeleid moet anders, volgens vele toehoorders. Frank 

Verhoeven, Boerenverstand: “In dat mestbeleid zit kern van 

kringlooplandbouw. Verandert er niks aan dat mestbeleid, dan 

hebben we heel weinig aan de Visie Kringlooplandbouw.”

• Wim Brenkman, provincie Drenthe: “Er spelen veel regionale 

verschillen. Hoe gaan we daarmee om, onder meer vanuit het rijk?” Dit 

vraagt mogelijk regio-specifiek beleid. 
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Gebiedsproject Landgoed Twickel

https://www.werkplaatsvitaalplatteland.nl/wp-content/uploads/2020/07/Presentatie-Kringlooplandbouw.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VbfhqRlvwpU&feature=youtu.be


• We zouden niet moeten werken met sancties, maar ondernemers 

positief belonen door bijvoorbeeld Kringloopwijzer, Planet Proof en 

KPI’s. “Je moet boeren verleiden”, aldus Frank Verhoeven.

• Organiseren we de kringloop op bedrijfsniveau, regionaal of 

bijvoorbeeld op de schaal van West-Europa? Dit lijkt per ondernemer 

en regio te verschillen. Maurits Tepper werkt aan een gesloten 

kringloop op bedrijfsniveau. “Dan zijn KPI’s niet nodig”, zo zegt hij, 

”als je echt gesloten bent kunnen wet en regelgeving los gelaten 

worden”. In Twente werken de ondernemers op regionale schaal: “die 

gesloten kringloop is niet voor iedereen weggelegd”. “Maar ook op 

gebiedsniveau kan de regelgeving wat losser”, zo wordt gezegd.

• De ondernemers op Twickel willen als collectief natuur beheer gaan 

doen. Echter, als grond de bestemming natuur heeft dan lijkt er vaak 

alleen ruimte voor tbo’s, zo zeggen deelnemers. Voorbeelden waar 

boeren samen optreden als een soort tbo zijn nog heel zeldzaam.

• Mariska Harte, LNV, realiseert zich dat uiteindelijk alles bij elkaar 

komt op het boerenerf: “blijf laten zien hoe het kan en wat belemmert. 

Maar, bedenk ook dat veranderen vaak minimaal twee jaar kost.”

Conclusies
• Het lukt in de praktijk nog slecht om kringlooplandbouw in te vullen.

• Partijen zijn het eens dat onderling begrip én lef nu nodig is, zodat 

we als overheden ruimte durven bieden. 

• Wet- en regelgeving veranderen kost tijd. Het uitwisselen en samen-

brengen van pilots en -experimenten en resultaten is hierbij cruciaal.

• Vanuit Twente is het nog niet gelukt experimenteerruimte te 

verkrijgen. Rianne Vos, provincie Drenthe: “De verbinders kunnen 

daar bij helpen, in Drenthe hebben we daar goede ervaringen mee.”

• Nu we elkaar weten te vinden, moeten we ook met elkaar in gesprek. 

Elkaar écht begrijpen, dat kost tijd.
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“We moeten verder in gesprek om als regio’s en rijk samen het begrip kring-
looplandbouw in te vullen. En te voorkomen dat we centraal iets bedenken dat 
op de ene plaats werkt, maar elders juist belemmert. Het IBP VP kan daarbij 
helpen. We staan aan het begin en kunnen dit samen verder uitbouwen!”

Rapporten 
Rapport Kringlooplandbouw in de praktijk (2019)
Natuurinclusieve landbouw hinderende wet- en regelgeving (2020)
Boer in de keten. Rapportage LNV community (2019)

Deelsessie 4: Kringlooplandbouw 2/2

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/05/08/kringlooplandbouw-in-de-praktijk
https://www.clm.nl/uploads/pdf/1019-CLMrapport-Natuurinclusieve_landbouw_hinderende_wet_regelgeving.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/03/10/eindrapport-lnv-community-2019


Deelsessie 5: Combineren van opgaven, in 
eigen organisatie 1/2
Er is in de gebieden flinke winst geboekt op het interbestuurlijk 
samenwerken. Nu staan we voor de grote uitdaging om de vele 
opgaven op het platteland slim te combineren. Hoe doe je dat? Hoe 
leg je, vanuit je IBP VP-traject, de verbinding met andere trajecten en 
programma’s, in het bijzonder in uw eigen organisatie? Aan de hand 
van twee casussen gingen we het gesprek aan over de vraag 
#hoedan?
> Download de presentaties van Anne Reijbroek en Rob Messelink (pdf).

Anne Reijbroek (LNV) vertelt over haar zoektocht om als LNV-verbinder 

zowel op programmaniveau als vanuit de gebieden de verbinding te 

leggen tussen en met de verschillende Rijksdepartementen. Reflecties:

• Doelstellingen, timing en financiering vanuit programma’s van het 

Rijk passen niet altijd precies op de gebiedsprocessen. Een 

flexibelere insteek van het Rijk helpt dan. 

• Wat definieert een gebied of regio? Verschillende trajecten hanteren 

verschillende regio’s die niet altijd één op één op elkaar passen.

Rob Messelink laat zien hoe de provincie Overijssel momenteel werkt 

aan het opstellen van een integrale strategie voor het landelijk gebied. 

Dat doen zij door verschillende toekomstperspectieven te ontwerpen. 

Hoe? Dat vertelde Bart Beukema in deelsessie 2.

Reflecties: 

• Een volgende belangrijke stap is het inzichtelijk maken van de 

keuzes voor het landelijk gebied. Belangrijke vraag is hoe je de 

politiek helpt deze keuzes te maken. 

• Een stip op de horizon helpt als richting om op te werken. Een korte 

termijnplanning met concrete projecten kan invulling hieraan geven 

en zorgen voor urgentie.

• Er is behoefte aan regionaal specifiek beleid. Naast kleinschalige 

experimenten zijn ook grotere regionale experimenten nodig. Geef 

regio’s de kans om op basis van doelen zelf invulling te geven aan de 

manier waarop. 
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https://www.werkplaatsvitaalplatteland.nl/wp-content/uploads/2020/07/Presentatie-Anne-Reijbroek.pdf
https://www.werkplaatsvitaalplatteland.nl/wp-content/uploads/2020/07/Presentatie-Rob-Messelink.pdf


Inzichten, wat helpt?
• Nadenken over welke rol je zelf en je organisatie vervult in het 

gebied.

• Doelen op de lange termijn doen geen pijn voor de bestuurder die ze 

nu vaststelt. Maar er is wel een urgentie op de korte termijn nodig 

om lastige keuzes te maken

• Doelen hebben we op nationaal niveau voor ogen. Op regionaal kun 

je daar invulling aan geven door koersen vast te stellen, en daar 

vervolgens programma’s aan koppelen. 

• Praat niet over een gebied maar maak er een landschap van. Dat 

vergroot de betrokkenheid van inwoners en stakeholders in het 

gebied. Mensen voelen zich verbonden met een landschap. Een 

landschapsbiografie kan helpen om het verhaal vast te leggen.
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eigen organisatie 2/2



Deelsessie 6: Lerende evaluatie 1/2
De Lerende Evaluatie biedt met het evaluatiekader een instrument 
om acties en belemmeringen in het perspectief van opgaven en 
ambities te monitoren en te reflecteren op de lange termijn 
‘bedoeling’ achter activiteiten nu. Kortom, om te blijven leren in het 
gebiedsproces. In deze deelsessie zijn de eerste inzichten uit de 
Lerende Evaluatie besproken.
> Download de presentatie van Hiddo Huitzing (pdf).

De grote, complexe opgaven van het vitaal platteland beperken zich niet 

tot de grenzen van een gemeente, regio of beleidsterrein. Zelfs de 

grenzen van de opgave niet: natuurbeleid raakt landbouwbeleid en vice

versa, net zoals energieopwekking en ruimtelijke keuzes. Ook hebben 

deze opgaven veel impact op inwoners en hun leefomgeving. Keuzes en 

acties nu, hebben effect op de lange termijn. Zaak om deze opgaven 

gezamenlijk, gebieds- en opgavegericht aan te pakken, is de gedachte 

achter het IBP VP.

Inzichten en conclusies van PBL/VU
• IBP VP als programma is waardevol en bijzonder. Relatief ‘klein’ met 

veel ‘omgeving’ die veel invloed kan hebbenop de voortgang: ander 

sectoraal beleid, niet betrokken personen of organisaties en 

uitvoeringsperikelen. De olievlekwerking bewerkstelligen is een flinke 

ambitie, het ‘business as usual’ ontstijgen vormt een uitdaging;

• Tegelijkertijd is het IBP VP nog sterk zoekende. Naar 

gemeenschappelijke taal, naar relatie tussen korte termijn acties en 

lange termijn gebiedsperspectief en naar tafels om de opgaven open en 

in partnerschap te bespreken (tussen regio-rijk, boer-overheid etc.);

• Scherp zicht op wat een ‘vitaal platteland’ is, ontbreekt en wanneer is 

het dan goed genoeg? Gerichte stappen in de transities zijn nog vaak 

onbewust.
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https://www.werkplaatsvitaalplatteland.nl/wp-content/uploads/2020/07/Presentatie-Lerende-evaluatie.pdf


Inzichten en conclusies deelnemers
• De burgerbetrokkenheid en rol burgerinitiatieven kan sterker! 

• De praktische toepasbaarheid van het evaluatiekader als 

monitoringsinstrument vraagt aandacht. Wat zijn laagdrempelige 

manieren om complexe vraagstukken toch op tafel te houden?

• Uitdaging ligt in het samenspel tussen integraal en specifiek, tussen 

complex en uitvoerbaar en tussen korte en lange termijn successen.

Meer over de lerende evaluatie? 

Zie https://www.pbl.nl/vitaal-platteland
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Deelsessie 6: Lerende evaluatie 2/2

“We willen soms te snel concreet worden. Wanneer vertraag je 
en richt je de blik op het brede verhaal om te kunnen 
versnellen?” Sander Band, ministerie LNV

“Geef burgerinitiatieven een sterkere plek bij de IBP VP 
opgaven.”  Bert ter Horst, Twentse naobercoöperatie

https://www.pbl.nl/vitaal-platteland


IBP VP-café: wat is jouw persoonlijke uitdaging?
We sluiten de dag gezamenlijk af, onder het genot van een borrel, in het 

IBP-café. Met alle inzichten van de dag, denkt iedereen na over een 

persoonlijke uitdaging voor de komende maanden, die zij voor zichzelf 

zien. 
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“Van plan naar implementatie. Integraliteit vasthouden. 
Voorkomen dat projecten weer los van elkaar drijven .”

“Verder stroomlijnen van al die gebiedsprocessen die in een 
gebied plaatsvinden.”

“Echt starten met projecten en bestuurlijke samenwerking. 
En communiceerbare resultaten bereiken.”

“Nieuwsgierig zijn naar elkaar.”

“Samenwerking met andere grote programma's.”

“Inzichtelijk maken van landingsbanen om onze lessen en 
werkwijze neer te leggen, zodat we olievlekwerking krijgen.”

“Aan de slag met waterberging.”

“Samen de hete aardappelen vatten.”



IBP VP-café: opbrengst en overdracht
Het voelt alsof we nog maar net gestart zijn met het IBP VP. We staan 
ondertussen stevig met onze voeten in de klei en zetten de eerste 
belangrijke stappen in de uitvoering. Toch nadert het IBP VP als 
landelijk programma alweer in het eerste kwartaal van 2021. Dat 
betekent echter niet dat de projecten en samenwerking stopt! 

Het landelijk programmateam werkt aan manieren om de inzichten die 

we op hebben gedaan en opdoen in de 2 jaar IBP VP vast te leggen. Om 

zo zorgen dat deze goed landen in andere trajecten en programma’s. 

Olga van Kalles, programmamanager IBP VP, presenteerde de 

verschillende vormen waarin de lessen worden opgehaald en vastgelegd. 

Dit gebeurt rond:  

1. Processen: belangrijkste inzichten/lessen/opbrengsten? 

2. Projecten: wat zijn de (meest) concrete of meest succesvolle 

resultaat (visie/pilot/project)?

3. Personen: welke bestuurder of professional staat wat jou betreft 

symbool voor IBP-uitgangspunten?

Het uitgangspunt daarbij is minimale belasting voor gebieden, maximaal 

bruikbaarheid. O.a. door middel van online een enquête en gesprekken 

wordt de input opgehaald.  

Deze lessen en inzichten ontsluiten we op verschillende manieren: 

• Een interactieve infographic (die alle resultaten ontsluit)

• Een congres ergens in februari/maart (4/2/2021)

• Een leuk boekje voor professionals (verhalen, lessons learned, tips)

• Landingsbanen waar  werkwijze en inspiratie gebracht wordt

Deelnemers gaven mee: we zijn zeker nog lang niet klaar! De projecten 

in de gebieden lopen door, dus positioneer dit zeker niet als eindrapport. 

Wel helpt het heel erg om de lessen, verhalen, ervaringen die we tot nu 

toe hebben geleerd vast te leggen. Want we willen graag verder met de 

IBP VP-manier van werken en dat helpt ons om op die manier verder te 

gaan als de structuur er niet meer is.
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Tot de volgende keer!

24 september 2020

Zesde Werkplaatsbijeenkomst Vitaal Platteland (online)
Thema ‘Van interbestuurlijk afstemmen naar interbestuurlijk samenwerken’

Wilt u ook nieuwsbrieven en uitnodingen ontvangen? Meld u dan hier aan voor de netwerklijst! 

https://www.werkplaatsvitaalplatteland.nl/inschrijvennieuwsbrief/


Contact

Voor meer informatie over de Werkplaats Vitaal Platteland

Tamara Franken

Programmaondersteuner IBP Vitaal Platteland

Ministerie van LNV, VNG, Unie van Waterschappen en IPO

tfranken@ipo.nl

www.werkplaatsvitaalplatteland.nl

http://ipo.nl
http://www.werkplaatsvitaalplatteland.nl/

