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Betreft:
Agenda Vitaal Platteland: Nieuwe verbindingen voor energie, voedsel, waterberging en recreatie.
Geachte (in-)formateur,
Op veel plaatsen in Nederland is sprake van vergrijzing en leegloop van delen van het platteland. Dat
heeft ingrijpende gevolgen, zelfs het sluiten van onderwijsinstellingen, ziekenhuisafdelingen en
allerlei andere voorzieningen wegens een dalend aanbod en gebrek aan personeel. Leegloop
betekent bijvoorbeeld ook dat criminelen steeds meer vrij spel krijgen en hun drugsafval ongestraft
in de natuur dumpen. Kortom: verloedering dreigt. Is het tij te keren? Naar ons idee zijn er genoeg
kansen om het tij te keren en de verbinding Stad en Land te versterken.
Kansen benutten
Daarom vragen wij uw aandacht voor de kansen die het platteland juist biedt om uitdagende
maatschappelijke vraagstukken rond water, energie, voedsel en recreatie en op te lossen. Kansen
die alleen verzilverd kunnen worden als we zorgen dat het platteland in samenhang met het wonen
en ondernemen zich optimaal kan ontwikkelen, op een gebiedsgerichte wijze en met een
grensoverschrijdende, integrale aanpak. Wij lichten dat graag aan u toe.
Verbinding tussen stad en land
In Nederland gaat veel geld naar het grotestedenbeleid, vanuit de gedachte dat steden de motor van
ons economische en culturele leven zijn. Daar is niets mis mee, er kan echter veel meer. Steden
kunnen alleen floreren als ook het platteland floreert. Want daar wordt het voedsel voor de steden
geproduceerd, daar staan de windmolens energie op te wekken, wordt een teveel aan water
opgevangen en opgeslagen voor droge tijden, daar kun je ontspannen in je vrije tijd en is plek om te
wonen. Het is van groot belang om daarbij te kunnen beschikken over snelle verbindingen om krimp
en achteruitgang tegen te gaan. Zowel over de weg, spoor, water als digitaal!
Faire vergoedingen
Op het platteland zijn, naast boeren en tuinders, veel ondernemers actief. Denk aan
recreatieondernemers, landgoedeigenaren, hotel- en restauranthouders en loonwerkers. Voor al
deze mensen geldt dat zij een fair inkomen moeten kunnen verdienen om te kunnen innoveren en
bedrijven (en werkgelegenheid) gezond en duurzaam in stand te houden. Deze ondernemers lopen
aan tegen regelgeving die innovatie belemmert. Het huidige stelsel van regels is gemaakt om het
bestaande te ordenen en niet gericht om in te spelen op de uitdagingen van de toekomst. Daarnaast
zien veel stedelingen het platteland als een plek die zoveel mogelijk moet blijven zoals het was, dit
als tegenwicht tegen de stedelijke dynamiek. Wanneer plattelandsondernemers willen innoveren,
zie je stedelingen ageren. Denk daarbij aan plannen voor de bouw van moderne stallen,
zonneweides, windmolens of een restaurant/hotel/ontspanningsplek bij een natuurgebied.

Ruimte om te ondernemen
Lange procedures, die soms doorlopen tot aan de Raad van State, zijn het gevolg. Gemiddeld duurt
het wijzigen van een bestemmingsplan zeven tot tien jaar. Het kost bovendien veel geld dat
grotendeels door ondernemers, die ook niet zo lang kunnen wachten, moet worden opgebracht.
Zeker omdat op het platteland kleinschalige bedrijvigheid met vaak beperkte financiële armslag
domineert, komen de lange procedures hier extra hard aan.
Vernieuwing om kansen te benutten
Dit alles heeft tot gevolg dat vernieuwing uitblijft of met veel vertraging wordt doorgevoerd. Zoals
bij boeren die landbouw en natuur beter willen verbinden, landgoedeigenaren die terreinen
beschikbaar willen stellen voor waterberging, natuurontwikkeling en recreatie, aannemers die
overbodige boerenschuren en verloederde recreatieparken een andere bestemming willen geven en
plattelanders die duurzame energie willen opwekken. Als vernieuwing uitblijft, treedt stagnatie op,
trekken de jongeren weg en resteert een leeg en zielloos platteland — een openluchtmuseum dat je
niet meer wilt bezoeken en waar je niet meer kunt wonen. Een platteland dat ook geen toegevoegde
waarde heeft voor de stad.
Aan de slag met een regisseur …..
Om daar wat aan te doen, pleiten wij voor een integrale aanpak met een lange termijn agenda voor
de provincie. Een agenda Vitaal Platteland met stad en land verbindende praktijkprojecten. Dit
onder leiding van een onafhankelijke regisseur die zorgt dat er gezamenlijke doelen geformuleerd
worden voor deze agenda Vitaal Platteland, zonder te kijken naar grenzen tussen sectoren en
gebieden. Dus gericht op de provincie als geheel en de lange termijn. Met iemand die
doorzettingsmacht heeft als het aankomt op uitvoering, en die ook ondernemers helpt ons land te
laten floreren. Ten bate van de plattelanders én de stedelingen. Voor ons allemaal dus.
Renaissance van het Platteland
Renaissance van het Platteland, opgericht in 2015, is een breed samenwerkingsverband, geïnitieerd
door a.s.r., BPG, FPG, HAS Hogeschool, Leisurelands, Stirr en ZLTO. Met ons netwerk willen wij
nieuwe verbindingen tussen stad en land helpen te realiseren. Wij helpen graag om goede
praktijkvoorbeelden (als aanjagers voor de gewenste beweging) te identificeren en te linken aan het
eigen (kennis)netwerk. Zo onderhouden wij goede contacten met de P10 gemeenten, de K6
provincies, het NBTC en diverse organisaties die oplossingen willen bieden voor de
krimpproblematiek. We krijgen voor deze problematiek ook steeds meer aandacht van de media.
Aan u vragen wij om ervoor te zorgen dat bij het formeren van een college ook afspraken gemaakt
worden voor het aanstellen van een provinciale regisseur en het identificeren van integrale stad –
land verbindende projecten. Daarvoor delen wij graag met u onze kennis, ervaring en netwerk.
Wij wensen u alvast veel succes bij de formatie!
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