
 

 

Uitnodiging + Programma:  
Online Werkplaats Vitaal Platteland 

 
Van gebiedsuitdagingen naar integrale werkpraktijk, met gastgebied Laag Holland 

  
 

 

Datum:  3 december 2020 

Tijd:   9.30-16.00 (inloggen v.a. 9.00)  

Voor wie:         Alle betrokkenen bij het IBP VP  

 

A  
 

Direct aanmelden 

 

Beste, 

We nodigen je van harte uit voor de volgende Werkplaats Vitaal Platteland op 3 december. Onderwerp is ‘Van 
gebiedsuitdagingen naar een integrale werkpraktijk’. Gastheer is het gebied Laag Holland. 

Oer-Hollands gebied met grote uitdagingen 
Laag Holland is een icoon van het oer-Hollandse landelijk gebied en tevens de achtertuin van Amsterdam. De openheid, de 
aanwezige veenpakketten, historische kavelpatronen, verschillende natuurgebieden van Europees erkend niveau en de 
variëteit aan gebruik en ondernemerschap op veenpolders en droogmakerijen maken van Laag Holland een bijzonder gebied.  
De veenweiden en het veranderende klimaat zorgen voor uitdagingen op het gebied van de bodem, het landbouwkundig 
gebruik en de natuurontwikkeling. De gebiedspartners willen integraal en gezamenlijk werken aan de klimaatdoelstellingen 
met onder meer CO2-reductie en de energietransitie, aan vitale kringlooplandbouw, biodiversiteitsherstel en aan het behoud 
van een open gebied in de nabijheid van bijvoorbeeld Amsterdam met recreatieve mogelijkheden voor inwoners, gebruikers 
en bezoekers. 

Van gebiedsuitdagingen naar een integrale werkpraktijk 
Tijdens de vorige Werkplaats op 24 september was het thema: van interbestuurlijk afstemmen naar interbestuurlijk 
samenwerken. We constateerden dat we al steeds vaker interbestuurlijk met elkaar afstemmen, maar dat we nog lang niet 
écht samenwerken, zo zei ook spreker Merlijn Ballieux.  
Op 3 december zetten we de volgende stap. Wat kunnen we – vanuit elk niveau of organisatie – concreet doen om die 
samenwerking vorm te geven en in de werkpraktijk gezamenlijk en integraal op te trekken? Er is in Laag Holland, zoals in 
veel van de andere gebieden, een projectplan en inmiddels een brede bestuurlijke regiegroep waar veel thema’s 
samenkomen. Er zijn diverse projecten die goede stappen zetten. Tegelijkertijd kan er qua gezamenlijkheid en integraliteit in 
de uitvoering nog veel verbeteren door ‘over de schutting’ van de individuele belangen te kijken. Hoe verbind je op 
uitvoeringsniveau de belangen met elkaar en hoe zorg je voor synergie tussen de opgaven, partijen en projecten? Een extra 
moeilijkheid hierbij vormt de veenweideproblematiek, waar een langetermijnperspectief vooralsnog lijkt te ontbreken. Dit 
leidt tot onzekerheid en wantrouwen. Hoe kom je tot échte goede samenwerking?  
 

Verbinding met Conferentie I’m In over POP3 en het nieuwe GLB 
Op 2 en 3 december vindt tevens de conferentie I’m In plaats, over POP3 (Plattelandsontwikkeling programma) en het 
nieuwe GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid). Onderdelen van dit tweedaagse programma zullen mogelijk ook voor 
jouw interessant zijn en andersom. Om die reden is het programma van onze Werkplaats Vitaal Platteland afgestemd op de 
programmering van deze conferentie. Zo geven we je de mogelijkheid om uit beide programma’s deel te nemen naar keuze.  
 

 

https://ibpvp.typeform.com/to/z2xf7vAd
https://verdraaideorganisaties.nl/mensen-vo/merlijn-ballieux/
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/glb/plattelandsontwikkelingsprogramma-pop3-wegwijzer


 

 

Programma 
 
9.00 Online inloop 
  
9.30  Gezamenlijke aftrap 

• Welkom in Laag Holland. We nemen je via film mee naar het gebied Laag Holland. We praten er vervolgens op 
door met betrokkenen van verschillende projecten. Hoe verloopt de samenwerking? En hoe gaan ze om met 
hun grootste opgaven, zoals de bodemdaling? 

• Uitwisseling over de centrale vraag voor vandaag: Hoe kunnen we in de uitvoering de gezamenlijkheid en 
integraliteit versterken? Vaak lukt het wel in projectplannen en op bestuurlijk niveau. Maar hoe doen we dat 
nou écht in de praktijk?  

• Welke barrières ziet PBL in hun Lerende Evaluatie in onze gebiedspraktijk, herkennen we dat?   
 

10.15 Inhoudelijke sessies ronde 1 
• Samen zoeken naar perspectief voor de landbouw. Landbouw hoort bij Laag Holland, dat vinden alle 

samenwerkende partijen in het gebied. Maar, de omstandigheden voor agrarische bedrijven zijn onzeker. Hoe 
creëren we voldoende perspectief om ook in de toekomst landbouw in het gebied te behouden? Hoe kunnen 
we omgaan met de uitdagingen en kansen die kringlooplandbouw, bodemdaling, CO2- reductie, natuurherstel 
en de nabijheid van de grote stad bieden? Kunnen we enerzijds toekomstbestendige maatregelen nemen en 
aan de andere kant voorkomen dat we wegen inslaan die we niet willen bewandelen? Een workshop over de 
zoektocht van de agrarische sector, gemeenten, waterschap, provincie en natuurorganisaties naar technieken, 
teelten, waterpeilen, verdienmodellen en vooral ook onderlinge samenwerking.  

• Het goede gesprek: “écht luisteren en écht begrijpen is het halve werk”. Samenwerken aan lastige 
inhoudelijke dossiers gaat meestal niet vanzelf. Voor thema’s op het platteland waar de belangen groot zijn en 
toekomstvisies soms uiteen liggen is noodzakelijk om écht met elkaar in gesprek te gaan. Dat vraagt 
bijvoorbeeld goed luisteren en jezelf verdiepen in de ander. Maar hoe doe je dat? Wat vraagt dat van jou als 
persoon, van je organisatie en van jullie IBP-VP gebiedsproces? En hoe kunnen verdiepende 
gespreksmethoden, zoals het socratisch gesprek, jouw helpen in jouw gebied?  

• Instrumentenkoffer Heuvelland: voorbeeld van sámen optrekken vanuit de praktijk. IBP-VP gebied 
Heuvelland, onderdeel van Nationaal Landschap Zuid-Limburg, werkt aan maatregelen om de 
nutriëntenbelasting van grond- en oppervlaktewater te beperken en aan maatregelen om wateroverlast als 
gevolg van intensieve buien te verminderen. Dit pakket aan vrijwillige maatregelen is mét agrarisch 
ondernemers en proefboerderijen van Wageningen UR ontwikkeld, zodat de beoogde uitvoerders van de 
maatregelen ze zelf als effectief zien. De maatregelen worden uitgetest op zogenaamde agrarische satelliet 
bedrijven, waar ook andere agrariërs via demonstraties kunnen zien wat er gebeurt. Toelichting door Bouke 
Sibbing, provincie Limburg, en Brigitte Kroonen van Wageningen UR en gezamenlijke uitwisseling over 
bijvoorbeeld de vraag: hoe kunnen we de uitwerking monitoren? 

 
11.30 Pauze, klaarmaken eigen lunch 
 
12.00 Gezamenlijke online lunch 

Terwijl je op je eigen werkplek een broodje eet: 
• Panelgesprek met bestuurders uit Laag Holland: Hoe kunnen we in de uitvoering de gezamenlijkheid en 

integraliteit versterken? Met onder meer gedeputeerde Esther Rommel, provincie Noord-Holland, Siem Jan 
Schenk, bestuurslid Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Frank de Wit, voorzitter van de ANV 
Water, Land en Dijken en Ernest Briët, directeur Landschap Noord-Holland. 

 
• Talkshow I’m In, onderdeel van de Conferentie over POP3 en nieuwe GLB (12.45 – 14.00). We schakelen naar 

de Talkshow I’m In. Deze interactieve talkshow biedt vanuit verschillende perspectieven een inhoudelijke, 
inspirerende en informatieve blik op POP3 (Plattelandsontwikkeling, POP3+ en het nieuwe GLB-NSP 
(Gemeenschappelijk Landbouw Beleid – Nationaal Strategisch Plan). Het nieuwe GLB gaat toekomstbestendig 
boeren sterker belonen. Agrarisch ondernemers delen hun persoonlijke verhalen over het dilemma tussen 
produceren voor de markt en inspanningen voor een duurzamere omgeving. Zij gaan hierover in gesprek met 
Carola Schouten, minister van LNV. Tijdens de talkshow schuiven ook gedeputeerden Jo-Annes de Bat en Henk 
Staghouwer aan, net als dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman. 

 
14.00 Pauze 
 
14.15 Inhoudelijke sessies ronde 2 – voorlopig programma: 

• Werken aan natuurherstel in het Ilperveld. Een klimaatbuffer van groeiend veen. Dat is het droombeeld voor 
het Ilperveld, één van de kenmerkende gebieden in Laag Holland. Een project met bijzondere ambities op het 
vlak van natuurherstel, maar ook een waarin natuur en landbouw gezamenlijk invulling geven aan een 



 

 

kwalitatief hoogwaardig en biodivers landschap. Hoe kom je daar? Hoe vul je zo’n gebiedsproces zorgvuldig in 
met alle partners?  

• Recreatief grid. Een prettige leefomgeving voor bewoner en bezoeker is één van de pijlers voor een 
veerkrachtige toekomst van het platteland. Zeker in deze drukbevolkte regio. Met een nieuw recreatieplan wil 
Laag Holland de regio nog beter ontwikkelen, met oog voor een goede geleiding van de bezoekersstromen en 
een goede balans tussen bewoners, bezoekers en het landschap. Een inhoudelijk én ook een organisatorisch 
vraagstuk: rond het recreatiedossier zijn veel verschillende (overheids)organisaties betrokken. Wie heeft 
welke rol- en verantwoordelijkheid? Hoe geef je zo’n recreatieplan, in de uitvoering, op een interbestuurlijke 
manier vorm?  

• Ontwerpend werken in integrale gebiedsprocessen, met Jannemarie de Jonge. Ontwerpende aanpakken 
kunnen helpen bij het oplossen van complexe vraagstukken door samen ontwerpend aan de slag te gaan en 
het bieden van een nieuw perspectief. Het vraagt ook een andere manier van werken dan de 
wetenschappelijke en analytische vaardigheden waarin we geschoold zijn en die we van nature toepassen. 
Hoe helpen dergelijke methoden en aanpakken in onze integrale gebiedsprocessen? Hoe pas je ze toe in de 
praktijk? Jannemarie de Jonge, kersverse Rijksadviseur voor de Leefomgeving, laat ons de waarde zien van 
creatief denken. 

 
15.15 Pauze, drankje pakken 
 
15.30 IBP VP Café 

Laagdrempelige afsluiting van de dag. Met onder meer: 
• Onderzoek en kennis. WUR helpt enkele IBP VP gebieden bij hun onderzoeksvragen door beschikbare kennis 

in beeld te brengen en antwoorden te helpen zoeken. Kort intermezzo over de eerste opbrengsten. 
• Uitwisseling: In de gebieden zijn veel IBP VP projecten net van start. Toch zit het gezamenlijke programma IBP 

VP er voorjaar 2021 al weer op. Hoe houden we de projecten, samenwerking en ervaringen vast in andere 
programma’s als het IBP VP is afgelopen?  

 
16.00 Einde 
 
 
Tips uit de Conferentie I’m In over POP3 en het nieuwe GLB 
Op 3 december schakelen we rechtstreeks naar de Talkshow I’m In om 12.45 uur. Verdere tips bij het programma: 
 
woensdag 2 december:  
10.30 - 11.30  GLB in vogelvlucht (webinar) 
14.30 - 16.00  Samenwerken, kennis delen en investeren: wie wil dat nou niet? (workshop) ** 

meer informatie over de deelsessie 
14.30 - 16.00  Vitaal platteland: aantrekkelijk voor wonen, werken en recreëren (workshop) ** 
donderdag 3 december:  

15.30 – 17.00 Het gebied aan zet (workshop) ** 
19.30 – 20.30  Basisbetaling, puntensysteem en agrarisch natuurbeheer: een gelaagde aanpak (webinar) 
** Voor dit programmaonderdeel geldt een maximum aantal deelnemers. 
 
Aanmelding I’m In 
We realiseren ons dat het niet mogelijk is om beide programma’s te volgen, dat is te veel. We bieden u de keuze. Voor meer 
informatie: je vindt het volledige programma hier.  
We vragen je zelf aan te melden voor de workshops naar keuze. 
 

https://www.conferentie-imin.nl/

