
Het landelijk gebied van Nederland staat voor grote 
uitdagingen. Denk aan stikstofreductie, biodiversi-
teit en het verbinden met natuur, leegloop, vergrij-
zing incl. aandacht voor gezondheid. Maar ook de 
groeiende rol als drager voor de opwekking van 
energie en ‘facilitator’ van recreatieve voorzienin-
gen. Een vitaal platteland is tevens de basis van 
een nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid, 
waarvan de genoemde uitdagingen een onderdeel 
zijn. Hiervoor hebben we letterlijk en figuurlijk 
meer ruimte nodig. 

De partners in het platform Renaissance van het 
Platteland, dat sinds 2016 actief is, zijn er van 
overtuigd dat deze ruimte samen met het stedelijk 
gebied kan worden gecreëerd. Daarvoor stellen wij 
een tweesporenbeleid voor: landelijke kaders voor 
gebiedsgericht werken, versterkt met een regiona-
le gebiedsaanpak. Daartoe wil ons platform deze 
landelijke aanpak in drie pilotregio’s toetsen. Inte-
graal, sector overschrijdend en met voldoende 
middelen en mandaat. Drie regio’s omdat iedere 
regio immers haar eigen sociaal economische 
kracht en karakter heeft. 

Daartoe zetten de partners van het platform 
Renaissance een ‘coalitie stad-land’ op, waarin 
innovatieve oplossingen en slimme verbindingen 
worden uitgewisseld. In de regio zal een strakke 

regie nodig zijn waarvoor een ‘regionale stad-
houder’ nodig is. Een ervaren bestuurder (m/v) en 
bovenal een verbinder die verder dan sectoren 
(‘silo’s’) denkt en kan werken. Het platform zet 
graag haar kennis en ervaring in om het proces te 
ondersteunen, faciliteren en andere netwerkpart-
ners aan te laten sluiten.

VERBINDING STAD ÉN LAND
Zowel in de politieke aandacht als in de governan-
ce structuren zijn stad en land nog gescheiden 
werelden. Deels klopt dat. De stad heeft immers 
haar eigen dynamiek, infrastructuur, ruimtegebruik 
en sociale structuren. Ook het platteland incl. 
natuurgebieden heeft haar ‘eigenheid’ in sociale 
structuren, ruimtegebruik, infrastructuur en dyna-
miek. De diverse illustraties laten zien dat grofweg 
2/3 van de sociaal economische ontwikkeling op 
het land plaatsvindt en 1/3 in de stad. Het platte-
land kent, net als de steden, grote verschillen, 
deels vanuit de geschiedenis onder invloed van 
de bevolking zo ontstaan en zichtbaar door de 
rijkheid aan typen landschappen. De opgaven van 
morgen vragen echter verbinding tussen stad en 
land. Stad en land hebben elkaar nodig en zijn al 
sociaal en economisch aan elkaar verbonden. 
Met een zichtbaar beleid vanuit de wederkerig-
heid; wat heeft de stad nodig én te bieden? En wat 
heeft het platteland nodig en te bieden?

VITALE OMGEVING VRAAGT OM EEN 
ACTIEVE COALITIE STAD-LAND
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OPLOSSINGEN INTEGRAAL ÉN 
GEBIEDSGERICHT
De opgaven zien we in Nederland traditioneel 
als sectoraal, zoals: landbouwopgaven, woonop-
gaven, klimaat en duurzaamheidsopgaven, sociale 
opgaven, mobiliteitsopgaven etc. Deze opgaven 
hebben ieder hun eigen beleidsdoelstellingen, aan-
pak en dynamiek. Integrale afstemming van het 
beleid vindt helaas beperkt plaats. De ruimtelijke 
impact van al deze opgaven vraagt juist om een 
integrale aanpak. Om tot oplossingen te komen is 
een gebiedsgerichte vertaling van al deze opgaven 
nodig. Per gebied wordt dan duidelijk welke 
ontwikkeling op welke plek het meest passend is, 
hoe synergievoordelen bereikt kunnen worden en 
welke cross-overs te maken zijn. 

REGIONALE AANPAK LEIDT TOT 
BETROKKENHEID
Deze gebiedsgerichte, ruimtelijke vertaling vraagt 
om een andere benadering, een benadering vanuit 
de verbinding en de wederkerigheid tussen stad 
én land. Een benadering die gebruik maakt van 
de verschillen die er zijn tussen de verschillende 
stad/land regio’s die Nederland rijk is. Door in te 
zetten op regionale stad/land benadering kan van-
uit regionale betrokkenheid het benodigde draag-

vlak ontstaan voor integraal gebiedsgericht beleid 
en de uitvoering ervan. Een dergelijke benadering, 
incl. het verbinden met natuur-, erfgoed- en land-
schapswaarden geeft betrokkenheid en duidelijk-
heid voor burgers en ondernemers in de steden en 
in de groene ruimte, over wat wel en wat niet kan.

REGIE INTEGRAAL ÉN GEBIEDSGERICHT 
WERKEN
Wij zien het belang van integrale afstemming 
tussen de sectorale opgaven, de wederkerigheid 
van stad en land en het aansluiten bij de kracht 
van sociaal, economisch en ecologisch onder-
scheidende gebieden in Nederland. De gebiedsge-
richte en tevens integrale oplossing wordt in aller-
lei beleidsplannen regelmatig genoemd. De tijd is 
rijp dat er regie wordt genomen door het rijk en de 
provincies. We hebben geleerd dat ‘gebiedsge-
richt’ niet vanzelf gaat. Vanuit talrijke landinrich-
tingsprocessen hebben we gezien hoe belangrijk 
regie en proces is. Om deze regie tot stand te bren-
gen pleiten de partners van de Renaissance voor 
een twee sporenbeleid: nationaal en regionaal.

STRAKKE REGIE VOOR INTEGRALE 
AANPAK IN DE REGIO’S
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I:   NATIONALE KADERS VOOR GEBIEDS-
GERICHT WERKEN

De partners van de Renaissance pleiten voor een 
nationaal kader voor gebiedsgericht werken. 
Met dit kader ontstaat landelijk beleid dat ook in-
put vormt voor grensoverschrijdend en Europees 
beleid.  Dit kader moet veel verder gaan dan 
de huidige Nationale Omgevingsvisie visie (NOVI) 
en zogeheten ‘NOVI-gebieden’. Om deze regie 
tot stand de brengen stellen wij voor een delta-
commissaris voor de stad-land verbinding aan te 
stellen die aanstuurt en toeziet op interdeparte-
mentale aansturing en samenhangend beleid.  

II: REGIONALE GEBIEDEN AANPAK
De partners pleiten ervoor om van oudsher 
logische samenhangende gebieden (stad/land 
regio’s, ‘sociaal economische stroomgebieden’) 
te kiezen en in deze gebieden tot een samenhan-
gend programma te komen, rekening houdend met 
de toekomstige bewonersdichtheid en gewenste 
sociale afstand, met daarin de bijdrage die elke 
regio levert aan de diverse sectorale opgaven. In 
deze gebieden willen we de ‘entrepreneurial eco-
systemen’ stimuleren. Wij pleiten voor regionale 
‘stadhouders’. Die kunnen vanuit hun bewezen 
gezag en draagvlak samen met de overheden en 

stakeholders in het gebied komen tot een integraal 
gebiedsgericht beleidsprogramma met draagvlak 
voor de uitvoering ervan. Voor deze uitvoering is 
een omgevingsfonds met voldoende financiële 
slagkracht noodzakelijk.  Het proces en de aanpak 
daartoe zal sterk per regio verschillen en zal af-
hankelijk van de logische samenhang provincie- 
en landgrenzen overstijgen. De partners van de 
Renaissance pleiten voor een start van een lande-
lijk aanpak in drie pilotgebieden onder leiding van 
drie stadhouders met voldoende mandaat. 

‘TRANSITIECOALITIE STAD-LAND’: 
SLIMME VERBINDINGEN
Om de verschillen en het leerproces hierin te ont-
dekken en te faciliteren zullen de partners van 
de Renaissance een ‘transitiecoalitie stad-land’ 
opzetten om met eigen initiatieven en die van 
anderen en de pilots een platform te bieden voor 
het uitwisselen van innovatieve oplossingen en 
het maken van slimme verbindingen. Met deze 
coalitie willen de partners van de Renaissance het 
proces van onderop ondersteunen, faciliteren en 
de mogelijkheid bieden aan andere partijen om 
aan te sluiten. Deze transitiecoalitie kan gevraagd 
en ongevraagd advies geven aan de ‘deltacom-
missaris voor de stad-land verbinding’. 
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Graag inspireren wij u tijdens de zoektocht naar 
een nieuwe verhouding tussen stad en platteland. 
Wilt u meer informatie of ideeën en suggesties 
uitwisselen? 
Mail dan naar info@renaissancevanhetplatteland.nl
En kijk alvast op www.renaissancevanhetplatteland.nl

Voorjaar 2020
Statement initiatiefnemers
Wapenfeiten samenwerking platform Renaissance van het 
Platteland. Een vitaal platteland is van groot belang voor een 
‘leefbare toekomst’ van Nederland. Daarom zijn in 2016 de 
handen ineen geslagen door diverse initiatiefnemers. Wij willen 
snelheid en beweging brengen door regio’s te inspireren, over-
heden te prikkelen en waar mogelijk een duwtje in een bepaalde 
of andere denkrichting te geven. Met onze brede achtergrond in 
de sectoren landbouw, recreatie & horeca, particulier grondbezit, 
onderwijs, natuurbeheer en ruimtelijke innovatie kunnen wij hori-
zontaal denken, buiten de gebaande paden. De centrale vraag is 
of ons natuurlijk kapitaal en het klimaat de bevolkingsgroei en 
de toenemende verstedelijking in de toekomst aankunnen.

Voor een antwoord hebben de initiatiefnemers van Renaissance 
van het Platteland in het eerste jaar een aantal brainstorm-
sessies in diverse regio’s georganiseerd. Aansluitend heeft 
Dirk Sijmons, voormalig Rijksadviseur voor het Landschap, in 
2017 het essay ‘Stadlandgoed, nieuwe relaties tussen stad en 
platteland’ geschreven. Stad en land zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. De stad heeft het platteland hard nodig voor 
voedsel, energie, waterberging en als plek voor ontspanning. 
Andersom heeft het platteland de stad nodig als afzetmarkt voor 
producten en diensten. Deze wederzijdse relatie is onvoldoende 
zichtbaar. Daardoor blijven er kansen liggen. In de toekomst 
kunnen deze relatief eenvoudig worden benut.

Vervolgens is in 2018 ‘Het Manifest, dynamische steden en 
vitale regio’s’ tijdens het landelijke Renaissance – congres aan-
geboden aan LNV. Leegloop, vergrijzing, verpaupering en steeds 

meer ruimte voor criminaliteit, terwijl een vitaal platteland juist 
onmisbaar is voor de grote steden en een leefbaar en welvarend 
Nederland. Dat was het centrale thema van het manifest en het 
congres. De 12 stellingen in het manifest duiden op de vele 
kansen die nieuwe verbindingen tussen stad en platteland 
bieden en hoe deze kansen benut kunnen worden. Daarvoor zijn 
vernieuwingen, innovaties en experimenten nodig. 

Afgelopen jaar, tijdens de bijeenkomst ‘Dynamisch Platteland’, 
die Renaissance van het Platteland samen met het ministerie 
van LNV organiseerde, concludeerde DG Johan Osinga van dit 
ministerie ‘veel verlangen naar beter’ te zien en gaf hij aan 
te geloven in de kracht van de regio. Hij is van mening dat het 
landelijk gebied een plek moet krijgen in het landelijk beleid. 
Onder leiding van dagvoorzitter John Jorritsma, burgemeester 
van Eindhoven, discussieerden vertegenwoordigers van diverse 
ministeries, waterschappen, LTO, VNG, Natuur & Milieu, de P10 
Plattelandsgemeenten en uiteraard de Renaissance van het 
Platteland onder het motto ‘Hoe we samen het verschil kunnen 
maken’ over nieuwe verbindingen tussen stad en platteland.

HAS Hogeschool is een van de mede-initiatiefnemers van 
Renaissance van het Platteland. In het opleidingsprogramma 
‘Management van de leefomgeving’ wordt de nodige aandacht 
besteed aan de verbinding tussen stad en platteland. Zo zijn er 
dit lopende studiejaar vierdejaarsstudenten aan de slag gegaan 
met diverse projecten, waar Renaissance van het Platteland een 
actieve rol in speelt.


