
 

 

Programma  
Werkplaats Vitaal Platteland (online) 
 
Thema: Gebiedsgericht voorbereiden op komende opgaven en ontwikkelingen 
      
  
 
 

14 oktober 2021 | 9.00 – 11.30 | inloggen vanaf 8.45 
Voor wie         
• Gebieden en andere betrokkenen bij IBP Vitaal Platteland 
• Gebieden en andere betrokkenen bij overige programma’s in het 

landelijk gebied 

A 
 

 
Let op: Vanwege volle agenda’s en diverse andere bijeenkomsten op dezelfde dag hebben we de bijeenkomst ingekort en het 
programma iets aangepast.  
 
8.45   Online inloop 
 
 
9.00   Welkom door Suzan Klein Gebbink, Werkplaats Vitaal Platteland 

• Wie hebben we in de online zaal?  
• Actualiteiten en voortgang, onder meer van het NPLG  

 
 
9.20  Samenwerking Westerkwartier Natuurinclusief 

In gesprek met Wethouder Pieter van der Zwan (Gemeente Westerkwartier), Freek Nieuwenhuis (Collectief 
Groningen West), Maarten Groeneveld (Gebiedscoöperatie Westerkwartier) en programmaleiders Irene van Dorp 
(Wing) en Arjan Schoemaker (Buro Biest) 

 
 
10.10 Toekomst Werkplaats Vitaal Platteland 

Het netwerk Werkplaats Vitaal Platteland blijft in ieder geval in 2021 nog bestaan. Wat doen we daarna? Wat 
 kan in het NPLG worden ingebed of elders worden belegd? En wat willen we eigenlijk regelen, borgen, 
 vasthouden? Wat is nodig om als gebied – op interbestuurlijke en gebiedsgerichte wijze – effectief te kunnen 
 blijven werken aan een vitaal platteland? Interactief panelgesprek met betrokkenen uit gebieden en enkele 
 opdrachtgevers van de verschillende overheden. 
 
 
10.30 Workshops   
 

Grensoverschrijdende samenwerken in NOVI gebied De Peel - Casus Boschhuizerbergen en omgeving  
In deze workshop duiken we de Peel in, met als focus het Natura2000-gebied Boschhuizerbergen en omgeving. Een 
klein gebied met een veelheid aan opgaven: natuur, landbouw, water, stikstof en leefbaarheid. En een gebied dat 
provincie-, waterschaps- en gemeentegrenzen overschrijdt. Carel Nobbe, programmamanager NOVI de Peel, vertelt 
hoe ze in het gebied werken aan een interprovinciale samenwerking. Werken vanuit de opgave, niet vanuit beleid is 
het devies. We gaan in gesprek over de vraag hoe zet je concrete vervolgstappen, op het niveau van de regio. Want 
ontwikkelingen net buiten het gebied, of net aan de andere kant van de provinciegrens, hebben weer grote impact 
op de opgaven in Boschhuizerbergen zelf.  

 
 
 



 

 

Basiskwaliteit Natuur   
Het concept Basiskwaliteit Natuur (BKN) heeft als doel om algemene soorten algemeen te laten zijn, blijven of 
worden. Welke minimale kwaliteit van het landschap is daarvoor nodig? Het ministerie van LNV heeft de ambitie 
om volgend jaar aan de slag te gaan met een lerende aanpak, waaronder pilots om dit concept in de praktijk toe te 
passen. In deze workshop gaan we in gesprek over de vraag hoe BKN ons in onze gebieden verder kan helpen. En 
welke mogelijkheden zien we om de pilots integraal op te pakken en te koppelen aan de lopende gebiedsprocessen 
in het landelijk gebied? Met Peter van Tilburg, LNV.  

 
Natuurinclusieve Korte Ketens in Westerkwartier  
Een grote groep melkveehouders in het Westerkwartier neemt het voortouw in een omschakeling naar 
natuurinclusieve landbouw. Maar hoe maak je dat rendabel? Korte voedselketens zijn voor hen één van de 
toekomstige nieuwe verdienmodellen. De gezamenlijke partijen willen samen met lokale boeren en andere partijen 
nieuwe verdienmodellen ontwikkelen en onder andere een dashboard ontwikkelen voor melkveehouders die over 
willen schakelen naar natuurinclusieve landbouw, gespecialiseerd in korte ketens. Gebiedscoöperatie 
Westerkwartier en LTO Noord voerden onder meer een verkenning uit naar kansen voor korte ketens in 
Westerkwartier. In deze workshop vertellen Arjan Schoemaker en Maarten Groeneveld (Gebiedscoöperatie 
Westerkwartier) over hun project. We bespreken de vraag: hoe leggen we de verbinding tussen korte 
voedselketens en natuurinclusieve landbouw? 
 

 
11.30   Informele napraat / online netwerkborrel  

Voor iedereen die gericht met iemand in contact wil komen of gewoon wil napraten! 


