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Welkom
Op 4 februari was de laatste Werkplaats Vitaal Platteland. Terwijl in
gebieden eigenlijk pas nét de uitvoering start, loopt het landelijke
programma IBP VP af in april 2021.
Handelingsperspectieven in het trappenhuis
“Juist tússen verdiepingen, afdelingen en organisaties, daar vindt de
ontmoeting en samenwerking plaats voor een vitaal platteland.” Dat
vraagt echter nogal wat. Hoe organiseren we die samenwerking in het
‘trappenhuis’? Na 3,5 jaar IBP VP en 2 jaar werkplaatsen was vandaag de
centrale vraag: welke handelingsperspectieven zien we?
Kennis delen en vooruitblikken
Nog éénmaal leerden we in deze online Werkplaats over projecten uit de
praktijk en wisselden we ervaringen uit in vier workshops. Tevens
reflecteerden we op de ervaringen tot nu toe. De uitgevoerde enquête,
de diverse werkplaatsen en de Lerende Evaluatie tonen goede praktijken
van interbestuurlijk werken aan vitaal platteland en leveren talloze
bruikbare inzichten. Deelnemers en externe reflectanten bespraken de
dilemma’s die interbestuurlijk werken nog in de weg staan.

Bijzonder welkom door Suzan Klein Gebbink
Twee jaar geleden startte de Werkplaats Vitaal Platteland met de
allereerste werkplaats in de Achterhoek. Op bijzondere wijze blikte Suzan
Klein Gebbink terug op de vele werkplaatsen en andere bijeenkomsten die
sindsdien volgden. De IBP VP gebieden hebben een avontuur beleefd en
veel geleerd over interbestuurlijk werken aan een vitaal platteland.

“In 15 gebieden werkt u aan een gezamenlijk gebiedsverhaal
De hamvraag: hoe krijgen we het platteland vitaal?
Met zoveel thema’s, schakels en partijen is dat heel lastig natuurlijk.
De oplossing? Nou, we doen het interbestuurlijk”
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“Dit houden we d’r in!”
Voorbeelden en kleine succesjes van interbestuurlijk
werken in de praktijk
Als terugkerend item kwamen tijdens de werkplaats 6 ‘pareltjes’ langs.
Werkers uit de gebieden deelden voorbeelden van interbestuurlijk werken,
rechtstreeks uit hun werkpraktijk. Welke kleine mijlpalen of acties uit de
afgelopen 3,5 jaar IBP VP zijn in hun ogen nou mooie kleine voorbodes,
voorbeelden waarvan we zeggen; “dit houden we d’r in!”?
Klik op onderstaande afbeeldingen om de ‘pareltjes’ te bekijken.

Marijke Andela-Jaarsma
Verbinder LNV

Frank van de Ven
Waterschap Rijn & IJssel

Jitske van Laar
Verbinder LNV

Jan Buys
Brabants Bodem

Maarten Riemersma
Gemeente Ede

Olev Koop
Gebiedsregisseur
Veenweiden-Groene Hart
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Handelingsperspectieven in het trappenhuis door Hans
Mommaas (1/2)
PBL-directeur Hans Mommaas gaf een inspirerende reflectie op de
voortgang die er in gebieden en tussen partijen is geboekt tot nu toe.
Hij deelde voorlopige inzichten op basis van de Lerende Evaluatie die
PBL uitvoert en legde zijn belangrijkste oproepen alvast voor.
De voorlopig conclusie van het PBL na 3,5 jaar IBP VP luidt dat er zeker
stappen gezet zijn. Mommaas: “Het anders werken is echt op gang
gekomen. We oriënteren ons meer op elkaar en er heerst breed het
gevoel dat de richting waarop we werken juist is. We kunnen beter
interbestuurlijk samenwerken dan eerder.”
Tegelijkertijd wordt volgens Mommaas ook steeds duidelijker waar
inhoudelijk de opgaven liggen. De zoektocht naar nieuwe economische
modellen om duurzaam natuur te onderhouden blijft daarin een bottle
neck. Dat kunnen gebieden niet alleen.
Trappenhuis
Tijdens de eerste bijeenkomst voor IBP VP-bestuurders lanceerde
Mommaas het trappenhuis als metafoor, gebaseerd op een tekening van
Escher.Tussen de afdelingen en verdiepingen, daar vindt volgens hem de
interbestuurlijke samenwerking plaats.

Twee aandachtspunten
Mommaas legt twee aandachtspunten voor aan deelnemers: Het gemis
aan richtinggevende kaders is groot. Mommaas: “Als er iets van belang is
voor nieuw ondernemerschap, dan is dat besef van continuïteit. Zeker
voor agrarische ondernemers is een robuuste omgeving nodig. Het
zoeken van die kaders is één van de opgaves in het trappenhuis. De kaders
moeten over bestuurlijke lagen heen en tussen de gebieden gedeeld
worden.” De tweede oproep die Mommaas doet gaat over horizontaal en
verticaal leren. “Dat is van groot belang om met elkaar de weg vinden
naar innovatieve toekomst. Veelvuldig communiceren over wat er goed en
niet goed gaat is nodig om collectief te zoeken naar oplossingen.”
Er is veel beweging in het eerder genoemde ‘trappenhuis’. Het is nu
belangrijk om kleine stapjes te blijven zetten en te leren door te doen. Dit
alles vraagt een lange adem en een programmatische aanpak.”
Terugkijken en presentatie eindrapport
• Groen Goud gevonden? - presentatie van Hans Mommaas (pdf)
• Kijk hier de presentatie van Hans Mommaas terug
• Op 24 maart is de officiële presentatie van het eindrapport

Handelingsperspectieven in het trappenhuis door Hans
Mommaas (2/2)
Reflecties
Ellen van Selm, burgemeester gemeente Opsterland: “Dat trappenhuis
sprak de vorige keer al enorm aan. De mobiliteit tussen het trappenhuis
en je eigen etage is van belang. Daar heb je, als het goed is, klussen te
doen die afgestemd moeten worden in het trappenhuis. Regie is nodig.
Nu veel vraagstukken gedecentraliseerd worden, is het goed als ruimte,
capaciteit en geld naar regio’s gaat en dat het daar gaat gebeuren.”
Lambert Verheijen, dijkgraaf Waterschap Aa en Maas: “Het gaat nu om
de vraag hoe we dat organiseren in de regio. Als voorzitter van de zandgronden zie ik mezelf als tijdelijke technische voorzitter. De permanente
rollen en werkwijze moeten gecreëerd worden. Den Haag moet daarbij –
zelfs op het niveau van DG’s – naar de regio’s.”
Sander Band, ministerie LNV: “Er wordt een hoop gezegd richting rijk.
Open samenwerken in het trappenhuis is goed. Wij zullen daarbij vanuit
rijk integraler ruimte moeten bieden door kaders te schetsen, die kaders
maken we ook samen. Het is een puzzel die we verder moeten leggen:
hoe komen we samen tot de ingewikkelde keuzes? Maar ook: hoe doen
we dat, als rijk partners zijn in alle stappen van het gebiedsproces?

Eerste reflecties

Mommaas: “Het gaat er om, om in gesprek de werkzame kaders te
vinden. De neiging is nu vaak om in de kabinetsformatie robuuste
akkoorden te sluiten en stevige doelen te formuleren. Je hoopt
vervolgens maar dat de uitwerking de goede kant op gaat, het
corrigerend vermogen onderweg is niet robuust. Ik pleit ervoor om
doelen ruim te formuleren zodat je kunt ontdekken welke kaders zijn
centraal nodig, zodat men decentraal de ruimte krijgt die nodig is.”

Wat heb je dan nodig aan sturing / regie?
Wat wil je dat er
gereguleerd wordt?

Deelsessie 1: Interbestuurlijke aanpak droogte en
biodiversiteit (1/3)
De IBP VP gebieden op de hoge zandgronden - Twente, Zuidoostelijke
Zandgronden, Achterhoek en Regio Foodvalley - werken
gebiedsgericht aan een steeds verdere integratie van opgaven zoals
kringlooplandbouw, bodem, mest, klimaat en waterkwaliteit. Zij
constateren dat ook droogte en biodiversiteit een interbestuurlijke
aanpak vragen. Hoe kunnen zij deze opgaven optimaal oppakken en
in samenhang? En, hoe kunnen zij daarin eventueel verder
samenwerken, zowel als regio’s onderling als met de verschillende
relevante departementen van het rijk?
Wat is de vraag van vandaag?
De ‘veedichte’ gebieden liggen allen op de hoge zandgronden. In
eerdere ontmoetingen constateerden betrokkenen dat de opgaven en
uitdagingen voor deze gebieden sterk overeenkomen; transitie naar
kringlooplandbouw, duurzaam gebruik van de bodem, optimale inzet
van mest, passende verdienmodellen, gecombineerd met
klimaatmaatregelen en verbetering van onder meer waterkwaliteit.
Ieder gebied werkt gebiedsgericht aan interbestuurlijke samenwerking,

samenhang en integratie van deze thema’s. Vanwege de sterke overlap in
opgaven, constateerden de gebieden eerder dat ze wellicht meer van
elkaar kunnen leren, meer met elkaar kunnen samenwerken en wellicht
ook meer gezamenlijk kunnen optrekken om de samenwerking met het
rijk op de diverse opgaven verder te versterken. In de verdiepende sessie
op 11 maart 2021 (15.00 – 17.00) is dit onderwerp van gesprek.
Droogte en biodiversiteit: wat is nu de belangrijkste vraag?
De gebieden werken elk op eigen manier aan droogte en biodiversiteit.
Aan deelnemers vroegen we: wat zijn dan nu je belangrijkste vragen?

?

Hoe kunnen we op de hoge zandgronden de onderwerpen droogte en
biodiversiteit…
…integraal meenemen met landbouw-gerelateerde opgaven
zoals kringlooplandbouw, bodem, mest en waterkwaliteit?
… interbestuurlijk aanpakken? (dus mét de 4 overheden en
overige partners)
… voldoende urgentie geven?
… En, is een sterkere samenwerking hierop wenselijk, zowel
tussen ons als vergelijkbare gebieden onderling als met het rijk?
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Deelsessie 1: Interbestuurlijke aanpak droogte en
biodiversiteit (2/3)
Wat gebeurt er al? Korte uitwisseling van aanpakken
Regio Foodvalley: Bestuurslid Henk Veldhuizen van Waterschap Vallei
en Veluwe vertelt over de Blauwe Omgevingsvisie 2050 (BOVI) en het
recente programma Kactus voor klimaatadaptieve concepten. Met het
programma Water Sparen heeft het waterschap bijvoorbeeld €400.000
laagdrempelig beschikbaar gesteld voor particulieren (€10.000 per
aanvraag), voor maatregelen om water vast te houden.
Achterhoek: Natasha Groot van provincie Gelderland vertelt over de
Aanpak Droogte Achterhoek. Deze is uitvoerig aan bod gekomen tijdens
de werkplaats op 24 september 2020 (verslag met link naar presentatie).
Natasha: “De aanpak is door een brede samenwerking van partijen
ontwikkeld. Droogte vormde de urgentie, de collectieve ambitie is
breder; versterken samenhang van gebruik en functies, zoals landbouwtransitie, natuur, ruimtelijke claims met het waterbodemsysteem.”
Zuidoostelijke Zandgronden: Carel Nobbe van Waterschap Aa en Maas
geeft uitleg over het Breed Grondwateroverleg Noord Brabant. Daar
komen partijen en thema’s breed bij elkaar in een gebiedsgerichte
aanpak. Carel: “Het rijk zit daar overigens nog niet bij.”

Twente: Martin Verbeek, trekker van IBP VP gebied Twente: “Er zijn
verschillende programma’s waarvan droogte en biodiversiteit onderdeel
zijn. De onderwerpen staan nu hoog op de agenda. Bestuurders willen een
gestructureerde aanpak met korte en lange termijn maatregelen en een
sterke interbestuurlijke samenwerking. Wat is bijvoorbeeld de
basiskwaliteit natuur en hoe zou je dat kunnen monitoren?”
Actieprogramma Klimaatadaptatie Landbouw: Sabine Pronk, LNV: “het
actieprogramma is opgesteld door een brede samenwerking van de vier
overheden en LTO. In de uitvoering streven we naar integraal optrekken
met andere rijksprogramma’s. We zijn nu bezig de regionale aanpak te
verdiepen. We leggen de komende tijd verbindingen in zoetwaterregio’s,
onder meer via bijeenkomsten. Wat gebeurt er al, wat zijn relevante
opgaven, wat is nodig en wat kan rijk doen?
Diverse andere relevante trajecten, onder meer:
- Deltaprogramma
- Zoetwaterprogramma’s ZON en DHZ
- DAW
- Stikstof beleid
- NOVI
- Deltaplan biodiversiteit
- GLB
- EU project: Life IP All4Biodiversity
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Deelsessie 1: Interbestuurlijke aanpak
droogte en biodiversiteit (3/3)
Wat valt op, wat kan beter?
Deelnemers noemen de veelheid aan trajecten: “Je ziet door de bomen
het bos niet meer. Overal ontstaan samenwerkingsverbanden, maar niet
overal zitten alle partijen aan tafel.” Deelnemers pleiten voor “sterkere
gebiedsgerichte aanpak, thema’s meenemen per gebied en een
integrale gebiedsgerichte rijks-inzet”. Ook stikstof hoort daar bij, want
de effecten zullen van grote invloed zijn. Maar ook het geld dat los zal
komen: “dat moeten we snel en integraal inzetten om te zorgen voor
slimme maatregelen en verdienmodellen, want het aantal boeren loopt
hard terug”. Verder noemen deelnemers:
• Thema’s integraal samenbrengen op gebiedsniveau, geen aparte
sporen. Gebiedsperspectief ontwikkelen, inclusief rijksdoelen.
• Middelen samenbrengen in gebied. Gezamenlijk opdrachtgeverschap.
• Samenwerking tussen departementen vormgeven, o.a. NOVI met
andere trajecten.
• Als gebieden onderling uitwisselen op kennis, gebiedsgericht
organiseren en programmeren en samenwerken op gebied van
beleid, wetgeving en lobby.

Afspraken
Er volgt een verdiepende sessie op 11 maart: 15.00 – 17.00 uur.
Doel: verder versterken interbestuurlijke en gebiedsgerichte aanpak op de
hoge zandgronden. Integraal, dus over landbouw, bodem, stikstof,
waterkwaliteit, droogte en biodiversiteit.
Hierin staan twee deelvragen centraal:
• Wat hebben wij nodig van het rijk?
• Wat hebben wij nodig van elkaar?
Actie allen: we plaatsen de datum in onze agenda’s en nodigen iedere
onze relevante collega’s en partijen uit, zowel uit de gebieden als bij rijk.

“Gebiedsgericht? Dat doe je op regionaal niveau!”
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Deelsessie 2: Leefbaarheid breed op de agenda (1/3)
Leefbaarheid is een begrip dat onlosmakelijk verbonden is met een
vitaal platteland, maar kent ook verschillende interpretaties. Is
leefbaarheid het weg organiseren van overlast vanuit de landbouw?
Of is het in een gebied de brede welvaart goed op de agenda houden?
Vaak worden opgaven ingevlogen vanuit een sectorale ambitie, ook
binnen IBP VP praten we over landbouw, natuur of waterkwaliteit.
Hoe zorgen we ervoor dat leefbaarheid ook onderdeel is van een
integrale afweging?

Frank van Dam

Ellen van Selm

Marco Verbeek

Wat is een leefbaar platteland?
Leefbaarheid, brede welvaart of omgevingskwaliteit zijn duidelijke
omschreven definities, maar hoe dit wordt beleefd (subjectief) en op welk
schaalniveau aangepakt (lokaal of regionaal): dit kan per gebied
verschillen. In de lerende evaluatie constateert Frank van Dam van het
PBL dat leefbaarheid als doel naast natuur en landbouw ondergeschikte
rol speelt. In de grotere gebieden krijgen vooral de sociaal - economische
en sociaal - culturele aspecten van het dagelijks leven de aandacht. In de
kleinere gebieden vooral het landbouw-natuur aspect. Frank vraagt zich
af of dit wordt herkend en of dit een probleem is.
Dit werd wel herkend door deelnemers, het lijkt wel of de boer de viiand is
van leefbaarheid en natuur, terwijl we daar als overheden
schaalvergroting en monotone bouwplannen hebben gestimuleerd.
Economie, ecologie en leefbaarheid moeten niet tegenover elkaar gezet
worden, maar in samenhang bekeken moeten worden.
> Download de presentatie van Frank van Dam PBL (pagina 4)

Deelsessie 2: Leefbaarheid breed op de agenda (2/3)
Leefbaarheidskompas voor de toekomst
Ellen van Selm, burgemeester van Opsterland en voorzitter van de P10.
Leefbaarheid verbeteren op het platteland lijkt wel of heel veel vanzelf
gaat. Mensen zijn gewend om de schouders eronder te zetten. Dat sterk
organiserend vermogen is gelieerd aan (het gevoel van) eigenaarschap.
Overheden kunnen dit bevorderen door die initiatieven te ondersteunen.
Regels moeten worden nageleefd, maar in het geval van strijdige
regelgeving kan een overheid wel helpen. Dit geldt niet alleen voor
lokale overheden, maar voor alle overheden. De P10 heeft een
Vijfpuntenplan leefbaarheidskompas opgesteld om overheden te helpen
dit op te pakken.
Ellen vertelt hoe de gemeente Opsterland en in het gebied Zuid oost
Friesland helpt om kernen die de handen uit de mouwen willen steken
de belemmeringen weg te nemen, zonder het stokje over te nemen. En
te werken aan vitale kernen en een veerkrachtig landschap

Holwerd aan Zee (regiodeal)
Marco Verbeek, initiatiefnemer Holwerd aan Zee
Van Holwerd als krimpdorp naar Holwerd aan zee met een groei-impuls
voor de hele omgeving. Een initiatief om Holwerd weer te verbinden met
de Waddenzee door een getijdemeer. Hierdoor ontstaan er veel kansen
voor natuur, toerisme, landbouw en leefbaarheid. Door co-creatie
initiatieven van top down en bottom-up samen te brengen. Overheden
hebben een faciliterende rol en moet niet teveel van bovenaf sturen,
plannen maken. Ook initiatieven in gebieden roept hij dan ook op: Durf te
dromen als gemeenschap en heb lef. Inmiddels helpt Marco met de
coöperatie landmakers in andere gebieden om nieuwe het voorbeeld van
de gemeenschap in Holwerd te volgen.
Deelnemers reageren enthousiast op dit initiatief: een mooi voorbeeld om
ambitie te hebben en het niet te klein te maken. Dit is een vorm van
actieve burgerparticipatie: de kracht komt van onderop.
Omgevingscooperaties

> Download de presentatie van Ellen van Selm (vanaf pagina 11)

> Download de presentatie van Marco Verbeek (vanaf pagina 18)

Deelsessie 2: Leefbaarheid breed op de agenda (3/3)
Conclusies / inzichten / handvaten
• Steden zijn gebaat bij een goed functionerend, leefbaar platteland
• Discussie over schaal is belangrijk. Leefbaarheid kan niet van
bovenop bevorderd worden, maar ook niet vanonder op als de
initiatieven in een klein dorp blijven hangen. Stimuleer initiatieven
van onderop om groter te denken.
• In een gebied goed luisteren wat er speelt en stimuleren dat er
gedroomd wordt, op elke schaal.
• Leefbaarheid alleen niet als thema zaligmakend. In samenhang met
andere opgaven benaderen.
• Heb lef om de dromen en te doen
• Lerend evalueren. Onderzoek en doen
• Succes ligt in de samenwerking
• Niet controleren maar faciliteren

Nog meer voorbeelden van leefbaarheid in projecten? Gydo Jansen,
onderzoeker bij LNV heeft een korte inventarisatie gemaakt van
regiodeal projecten en IBP projecten, zie deze link

“Durf te dromen en durf te doen!”
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Deelsessie 3: Interbestuurlijk werken op de politieke
agenda; handelingsperspectieven voor bestuurders (1/3)
Na 2,5 jaar IBP VP hebben we veel geleerd van en over
interbestuurlijk werken. Welke inzichten en werkwijzen willen we
vasthouden? Wie en wat is daarvoor nodig? Wat willen we
meegeven aan beleidsmakers, bestuurders en anderen die de
toekomst van ons (platte)land vormgeven?
> Download de presentatie

Opbrengst IBP VP programma in vogelvlucht
Welke inzichten hebben gebieden en andere betrokkenen opgedaan?
Wat zijn werkzame ingrediënten gebleken van de ‘nieuwe’ manier van
werken? Programmamanager Olga van Kalles blikt terug:
Kenmerkend was onder meer de gekozen aanpak om in de gebieden
als vier overheden met andere partners te werken aan
samenwerkingsplannen en afspraken. Dat leverde een ander type
afspraken dan ouderwets reguleren op doelen, resultaatverplichtingen
en financiering. Dit proces is achteraf cruciaal geweest. Hoewel het
voor sommigen lang duurde, leverde het ruimte om samen te
verkennen, vertrouwen op te bouwen tussen gebiedspartners en om

samen te zoeken naar andere aanpakken dan voorheen. Uit een
enquête (N= 80) en rondgang langs de gebieden blijkt het IBP VP heeft
bijgedragen aan de kwaliteit van de gebiedsplannen. En het feit dat alle
overheden aan één tafel zitten, wordt genoemd als grote meerwaarde.
Het proces hielp ook om overige gebiedspartijen aan tafel te krijgen.
Vele gebieden en hun bestuurders zien fysieke resultaten of ‘schop in
de grond’ echter pas écht als resultaat. Procesresultaten tellen minder.

De belangrijkste uitdaging waar gebieden nu voor staan is: Hoe creëren
we een werkwijze op gebiedsniveau, waarin we de meest relevante
opgaven voor dat gebied in samenhang en synergie aanpakken?
Volgens betrokkenen is onder meer bestuurlijke drive nodig om vanuit
eigen organisaties een brug te slaan naar anderen. En daar is
rugdekking voor nodig, steun van management en bestuur.
De vraag is nu: Hoe brengen we de benodigde nieuwe manier van
werken verder? Wat kunnen we als overheden zelf vasthouden en wat
willen we agenderen op de politieke agenda?
“Mensen, ontmoeten, luisteren, dat is de kern van de zaak”
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Deelsessie 3: Interbestuurlijk werken op de politieke
agenda; handelingsperspectieven voor bestuurders (2/3)
Twee bestuurders over hun ervaring en inzichten met interbestuurlijk opereren uit de praktijk

Martha van Abbema, wethouder gemeente Twenterand, betrokken
bij IBP VP gebied Twente:
“Als ik me realiseer dat IBP VP stopt, dan word ik daar bijna verdrietig
van. Interbestuurlijk werken is een groeimodel, we hebben net de
smaak te pakken. Wij gaan er in Twente hoe dan ook mee verder.
Twente is vanuit de Rijksvisie over Kringlooplandbouw aangewezen als
experimenteerregio. We zijn begonnen met het opstellen van een
agenda, om verbindingen te leggen en ook een gezamenlijke lobby te
starten. We hebben vanuit verschillende proeftuinen een hele lijst
opgesteld met knelpunten die de dagelijkse praktijk belemmert. Onder
meer Sander Band van LNV tipte dat zo concreet mogelijk te maken.
Deze lijst maakt duidelijk waar het wringt en schuurt en dat heeft al
geholpen! We hebben onder meer ruimte gevonden bij eigen
gemeentes. Dat hebben we vervolgens ook bij de provincies bekeken.
“We gaan per verdieping belemmeringen opruimen en dan
opschalen.”

Anita Pijpelink, gedeputeerde provincie Zeeland, betrokken bij IBP
VP gebied Zuidwestelijke Delta:
“Het IBP VP heeft een extra impuls heeft gegeven aan de bestuurlijke
samenwerking. Het heeft ons vooral geholpen te komen tot over- en
inzicht in het aantal opgaven voor onze regio en de breedte daarvan.
Het gaat over energietransitie, klimaatadaptatie, zoetwateropgave en
verzilting. Deze opgaven zijn zo complex, dat kun je niet alleen.
Mensen maken echt het verschil. Iedereen kent het voorbeeld van de
Hedwigepolder. Contact met bewoners gaat daar vaak gepaard met
veel emoties. Met de bewoners - die we streekholders noemen – zijn we
tegelijkertijd ook aan het bouwen. Als bestuurder kan ik voorgaan in de
wens om het goede gesprek te voeren, het eerlijke verhaal te durven
vertellen en echt te willen luisteren en begrijpen. Niet opgeven als het
moeilijk wordt en accepteren dat de einduitkomst misschien net anders
is dan jij had bedacht. Ik probeer in een breder kader te denken. Die
15
bereidheid moet je hebben.”

Deelsessie 3: Interbestuurlijk werken op de politieke
agenda; handelingsperspectieven voor bestuurders (3/3)
Wat willen we vasthouden?
Deelnemers onderstrepen via Mentimeter dat de opgaven op het
platteland alleen met een interbestuurlijke aanpak kunnen worden
opgelost. “Het programma heeft door radicaal anders werken meer
partijen om tafel gekregen en brengt dilemma’s op tafel.” Deelnemers
noemen het een ‘mooie start’, maar echte resultaten moeten nog
komen. Wat men wil vasthouden? Met name het optrekken met vier
overheden, de korte lijnen en de lerende aanpak. En integraal werken
versterken. “Er moet vooral op landelijk niveau nog veel gebeuren”.

Henri Kool, IPO: “Met het nieuwe kabinet moeten afspraken gemaakt
worden over volwassen interbestuurlijke samenwerking, steviger dan
nu. We denken aan ‘Gebiedsopgaven 3.0’. Integraal werken, midden in
de samenleving, is uitdagend. Een lerende aanpak is daarbij nodig.”
Rob Uijterlinde, Unie van Waterschappen: “Ook wij pleiten we voor
gebiedsgerichte samenwerking en het bieden van kaders van daaruit.
Het lijkt nu een soort wilde westen in de regio, er zijn teveel projecten
en programma’s. Dat moet echt aangepakt worden. De transitie naar
integraal werken, vooral op landelijk niveau, is de grootste uitdaging.”

Wat willen landelijke opdrachtgevers vast houden?
Sander Band, ministerie van LNV: “We willen het opgebouwde netwerk
behouden. Ook gaan we als vier overheden door met de samenwerking
in de gebieden. Vanuit LNV gaan we door met de inzet van verbinders.
Er zijn ook dingen die we anders gaan doen. Er is meer integraliteit
nodig, vooral vanuit het rijk. Het Nationaal Programma Landelijk
Gebied is een krachtig vehikel voor een integrale doorstart. Verder
moeten we meer partner zijn voor de praktijk en regelruimte bieden.”

Tot slot: Waar landen de lessen en inzichten vanuit IBP VP?
Olga van Kalles, programmamanager IBP VP: “Als slot van IBP VP zullen
we op verschillende manieren inzichten en lessen uitdragen en
interbestuurlijk werken agenderen, onder meer via het PBL rapport
over de lerende evaluatie en het digitale magazine Vitaal Verder met
input van gebieden en betrokkenen. Ik ben daarnaast bezig om in
allerlei programma’s onze leerervaringen mee te geven en suggesties te
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doen. Laten we op 24 maart samen een heldere boodschap uitdragen!”

Deelsessie 4: Natuurlijk kapitaal als benadering in
gebiedsprocessen (1/2)
Natuurlijk kapitaal is de voorraad van natuurlijke hulpbronnen die
samen in materialen en diensten voorzien voor de mens. Daarnaast
is het een economische metafoor voor de begrensde voorraden van
natuurlijke materialen, land en ecosystemen. Wat kunt u er mee in
uw eigen gebied?
Natuurlijk Kapitaal, wat is dat?
Volgens Lars Hein, WUR, gaat dit over hernieuwbare en niethernieuwbare natuurlijke hulpbronnen. In dit verband kijken we dan
vooral naar laatstgenoemde. We zoomen daarbij vooral in op het nut
van die hulpbronnen voor de mens. En dan vooral de bijdrage aan de
economie. Dat is een complex vraagstuk, waar het CBS en de WUR al
vele jaren studie naar doen. Nederland heeft hierin een
voortrekkersrol). Hierdoor is er een uitgebreid systeem met
gecombineerde land dekkende data. Dit is te vinden via
www.maiaportal.eu. Geïnteresseerden vanuit de gebieden kunnen
contact opnemen via lars.hein@wur.nl voor toegang en toelichting.

“Als je met informatievragen zit in je gebied, neem snel contact op! Er is
nu een rijkgevuld systeem, maar gaat om data uit 2018. Die is nu nog
actueel, dus is het nu zaak dat die info ook echt beschikbaar wordt
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gemaakt voor gebruikers.”

Deelsessie 4: Natuurlijk kapitaal als benadering in
gebiedsprocessen (2/2)
Voorbeeld uit Hollands-Utrechtse Veenweiden
Ton de Nijs, RIVM, vertelt over de pilot rond Bleskensgraaf
(Alblasserwaard) ‘Groene cirkel kaas & bodemdaling’:
https://www.groenecirkels.nl/kaas-en-bodemdaling. Daar is een
maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) gedaan aan de hand van
berekening met het Natuurlijk Kapitaal Model. Dat geeft inzicht in een
brede lijst aan kosten en baten. Bijvoorbeeld vermindering
zakkingschade of vermindering van CO2 emissie uit veen. Door met
verschillende scenario’s te rekenen krijg je zo inzichten voor nieuwe
verdienmodellen.
Inzichten, wat kun je er mee?
Met het Natuurlijk Kapitaal als analysetool kun je integraal naar alle
opgaven kijken en de kosten/baten in beeld brengen. Dat helpt om
inzicht te krijgen aan welke knoppen en gedraaid kunnen worden en
waar kansen voor nieuwe verdienmodellen liggen. Daarvoor is wel een
centraal orgaan nodig om deze opgaven in het buitengebied integraal
aan te kunnen pakken

> Download de presentatie van Ton de Nijs(pdf)
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Kleine stappen in complexe transities – Katrien Termeer
Hoogleraar bestuurskunde Katrien Termeer van Wageningen UR
onderzoekt innovatieve vormen van governance voor taaie
vraagstukken. Volgens Termeer gaat het in complexe transities om
kleine, betekenisvolle stappen met tastbare resultaten, omdat juist
die grotere veranderingen teweeg kunnen brengen. We vroegen
Termeer hoe wij in onze gebieden stappen kunnen blijven zetten.
Small wins geven energie
Termeer: “We willen dat transities diepgaand zijn, systeembreed zijn en
ook nog snel resultaten opleveren. Dat gaat niet samen. Daarom hebben
we het small wins concept ontwikkeld, gericht op kleine veranderingen.”
Door de strategie van small wins benut je volgens de hoogleraar de
aanwezige energie optimaal en overwin je op kleine schaal
gemakkelijker barrières. De uitdaging is onder meer om telkens die
kleine processtapjes ook zichtbaar te maken.”
Termeer: “als overheden kun je kleine initiatieven verdiepen, verbreden
en verspreiden, mits je de juiste interventies toepast en daarbij rekening
houdt met een aantal do’s en don’ts. Probeer het proces bijvoorbeeld
niet teveel van bovenaf te beheersen, stop met gedetailleerde
subsidieregelingen en pamper niet voor de bühne.”

Termeer: “We willen dat transities diepgaand zijn,
systeembreed en snel resultaten opleveren. Dat
gaat niet samen. Daarom het small wins concept.”

De kracht van small wins
•
Diepgaander: kleinere schaal houdt
mensen scherp en voorkomt cynisme of
verlamming
•
Sneller: minder (politieke) risico’s en
weerstand, starten met onvolledigere
informatie
•
In complexe niet-lineaire systemen
kunnen kleine stapjes resoneren in
systeembrede verandering

Conclusies
•
Kleine stapjes blijven zetten
•
Deze oogsten door ze tastbaar te maken
zodat ze niet over ‘t hoofd worden gezien
•
Verbinden sociale/proces aan fysieke
innovatie
•
Proces ondersteuning/geld blijft handig
voor verandering
•
Stoppen met contraproductieve
interventies
•
Zelf goede voorbeeld geven
•
Nieuwe samenwerkingen ook binnen
eigen organisatie

Downloads
• Download de presentatie van Katrien Termeer(pdf) of kijk terug
• “Bestuurders willen graag dat veranderingen diepgaand,
systeembreed én snel zijn. Dat is vragen om het onmogelijke.”, zo
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vertelt ze in dit artikel

Naar interbestuurlijke gebiedsgerichte governance in de
Zuidoostelijke Zandgronden
Het IBP VP gebied Zuidoostelijke Zandgronden – tevens NOVI-gebied
– werkt aan een plan van aanpak. Hierin staan de urgente
inhoudelijke opgaven centraal, maar ook de manier van werken. De
partners streven naar een werkwijze die interbestuurlijk is, integraal
en gebiedsgericht. Hoe komen ze bijvoorbeeld van 155 deelprojecten
naar een samenhangende, integrale en ook uitvoerbare aanpak?
Paul Bleumink van BCI werkt samen met bestuurskundige Geert Teisman
en Wiebren Kuindersma, WUR, aan een voorstel voor deze governance.
Hij deelde een aantal voorlopige inzichten en mogelijke bouwstenen van
hun advies in wording. Bleumink: “We willen de opgaven voor dit gebied
aanpakken, door ze te verknopen en functies slim te combineren.
Daarbij kijken we waar de energie zit. We denken aan het opdelen naar
deelgebieden met profielen, bijvoorbeeld soorten landschappen met
daaraan gekoppelde functies. Aan die profielen koppelen we financiële
instrumenten, waarop het gebied aansprak kan maken. Daar is synergie
nodig, dat is een grote uitdaging. Dit vraagt afstemming, ook tússen
departementen.” Geert Teisman vult aan: “De profielen laten zien wat
een gebied zou kunnen worden. Een gebied zou profiel(en) kunnen

adopteren. De vraag is dan: wat gaan de actoren doen om het gebied ook
te worden? Daarbij staat impact centraal in plaats van eigen beleid.
De verkokering moet afnemen, ook als NOVI een succes wil worden: hoe
ontwikkel je de intellectuele speelruimte om combinaties te maken die
ook echt bijdragen in de transities? Rijk moet medeverantwoordelijk
worden van de regionale aanpak en partner worden van de regio.”
Bestuurlijke reflecties uit het gebied
Marinus Biemans, wethouder gemeente Deurne: “Alle opgaves komen bij
mij letterlijk aan de deur, maar die kan ik niet alleen oplossen. Daar
moeten we samen in optrekken. Soms ben ik meer bezig met overheden
meekrijgen dan samen opgaven aanpakken. Het rijk is de afgelopen twee
jaar voor mij als wethouder een stuk dichterbij gekomen. Maar we zijn er
nog niet, dat moet doorgaan. De uitdaging is samen stappen te zetten in
de schakelkast. Niet meer, maar beter.” Lambert Verheijen, dijkgraaf
Waterschap Aa en Maas en voorzitter stuurgroep: “Het voorstel sluit goed
aan bij het eerder opgestelde narratief. We moeten gaan accepteren dat
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er verschillende profielen zijn. Niet alles kan overal in elke regio.”

Dilemma’s
Er is al veel gezegd, maar zijn er nog meer adviezen bij de volgende
‘harte-kreten’, die we letterlijk horen in onze gebieden?
•

•

Hoe kunnen we in onze gebieden interbestuurlijk werken, terwijl
een groot deel van onze omgeving en systemen nog ‘oud’ denkt?

Hoe kunnen we daadwerkelijk de ‘hete aardappels’ agenderen
waarvoor bij uitstek interbestuurlijke samenwerking nodig is,
terwijl we tegelijkertijd hard bezig zijn om diverse
gebiedsprocessen op te starten en terwijl het vertrouwen en de
samenwerking nog moeten groeien?

“Hete aardappels? Die moet je naar voren halen.
Zet ze zo snel mogelijk op de agenda, ze komen
er uiteindelijk toch”
Katrien Termeer
Adviezen
• Oud denken niet meer beschuldigen, mensen niet diskwalificeren
• Kleine stappen blijven zetten, zoals in de small wins aanpak
• Met grote regelmaat in alle gremia – gemeenteraden, provinciale
staten, Tweede Kamer – uitleggen wat we integraal aan het doen zijn.
Bewust zijn van feit dat systemen per definitie star zijn en een reactie
zijn op oude keuzes en processen en niet voor huidige opgaven.
• Hou actief je burgers betrokken, bijvoorbeeld ook in relatie tot de
gebiedsprofielen in de Peel.
• Hete aardappels? Die moet je zoveel mogelijk naar voren halen, snel
op de agenda krijgen, want ze komen er uiteindelijk toch.

21

Oogst en vooruitblik
Het programma IBP VP is bijna voorbij, en nu? We vragen het Olga
van Kalles, programmamanager IBP VP
Olga: “Ik kijk terug op een mooie ontmoeting vandaag! Met veel
gezamenlijk leren en goede praktijkvoorbeelden, van praktijk tot
systeemniveau. De bijdragen van Mommaas en Termeer gaven nieuwe
inzichten van buiten. Ook leverden de gebieden inspiratie, bijvoorbeeld
met de 6 pareltjes, de bijdrage uit de Zuidoostenlijke Zandgronden en in
de workshops. Onder meer de term ‘streekholders’ blijft hangen. Zo
worden de actieve betrokkenen in de Hedwige Polder genoemd, zo zei
Zeeuwse gedeputeerde Anita Pijbelink.
“Via de enquête en vele gebiedsgesprekken horen we massaal ‘we
hebben iets beet, we moeten er mee door!’ Dat is positief. Sander Band
vertelde al dat de LNV verbinders blijven en dat we zoeken naar een
vorm om de ontmoeting tussen gebieden te laten doorgaan. Ook ben ik
in afstemming met diverse programma’s, zoals het nieuwe programma
Landelijk Gebied, waarin ik de IBP VP manier van werken agendeer. Tot
slot zijn we bezig om de leerervaringen en het appèl uit de regio’s –
inclusief de inzichten en input van vandaag - te bundelen in een digitaal
magazine! Op 24 maart presenteren we deze tijdens de afsluitende
Oogst- en overdrachtsbijeenkomst.”

Bekijk hier alle resultaten van Mentimeter
MENTIMETER
Welke heikele punten moeten in jouw gebied nu écht op tafel? O.a.:
•
Boeren willen wel, maar hebben de middelen niet voor een transitie
•
Hoe komen we samen in hetzelfde trappenhuis?
•
Ook samen aan stikstof werken
•
Positie landbouw in landelijk gebied
•
Wanneer is het goed genoeg?
•
Interactie sectoraal (Rijks)beleid en integrale processen
•
Watervraagstukken: houden we genoeg water?
•
Toegang tot grond voor natuurinclusief en kringlooplandbouw
•
Werkwijze gebiedsaanpak in NOVI en nationaal programma landelijk gebied
•
Woningbouwopgave, de regeldruk, met name het ecologisch oerwoud van regels.
•
Schaarse ruimte voor boeren
En wat zou je het nieuwe kabinet willen meegeven?
•
Stel heldere doelen op, maar geef de regio’s ruimte om die in te vullen
•
Zet vol in op duurzame volhoudbare landbouw en ga lastige keuzes daarbij niet
uit de weg. En zorg dat het GLB aansluit bij doelen en opgaven.
•
Vitale dorpen zijn cruciaal voor werken aan opgaven. Faciliteer de gemeenschap
met kennis, kunde en instrumenten.
•
Doorgaan met interbestuurlijk samenwerken, met veel ruimte voor leren
•
Zorg voor ontkokering tussen de departementen. Maak beleid integraal, tenzij ....
in plaats van sectoraal, tenzij .....
•
Teelt volgt peil!
•
Regionaal werken verankeren. Centraal wat moet, decentraal wat kan.
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•
Duidelijkheid over stikstofregelgeving

Agenda
2 maart

10.00 – 12.00

Verdiepende sessie KPI’s

11 maart

15.00 – 17.00

Verdiepende sessie Veedichte gebieden

24 maart

10.30 – 11.45
12.30 – 14.00

Presentatie eindrapport Lerende Evaluatie (PBL)
Overdrachtsbijeenkomst IBP VP

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

