
 
 

         Renswoude,  14 juli 2020 

 

 

Onderwerp: input landelijk verkiezingsprogramma  

 

Geachte leden van de commissie verkiezingsprogramma,  

In de Corona-tijd zijn plotsklaps diverse prangende vraagstukken uit onze samenleving in een ander daglicht 

komen te staan. Elkaar ruimte geven en gunnen is het nieuwe maatschappelijk adagium. Dit adagium geldt ook 

voor het realiseren van grote maatschappelijke opgaven: meer woningbouw, energietransitie, klimaatadaptatie, 

afname stikstof, toename biodiversiteit en transitie van de landbouw. Alle opgaven afzonderlijk leggen zeer 

moeilijk te verenigingen claims op de beschikbare ruimte. Daarin hebben stad en land elkaar nodig: zij zullen 

elkaar ruimte moeten geven en gunnen als ook elkaars krachten benutten. Een integrale, gebiedsgerichte aanpak 

is daarbij essentieel. Om deze aanpak te realiseren willen wij, partners van de ‘Renaissance van het Platteland’ 

meedenken en input geven voor uw verkiezingsprogramma. 

Concreet vragen wij aandacht voor: 

 

Actieve coalities stad-land voor een vitale omgeving 

Stad én land hebben elkaar nodig om tot gezamenlijke oplossingen te komen. Zij zijn afhankelijk van elkaar voor 

het realiseren van de diverse opgaven en kunnen elkaar helpen met (innovatieve) oplossingen vanuit 

wederkerigheid. In logische samenhangende stad/land regio’s (‘sociaal-economische stroomgebieden’) kunnen 

stad en land integraal samenwerken aan ruimtelijke inpassing, leefbare woonomgeving en entrepreneurial 

ecosystemen. 

 

Nationale regie onder leiding van Deltacommissaris Stad-Land  

Deze integrale aanpak in de regio’s behoeft een landelijk kader voor gebiedsgericht werken met een 

Deltacommissaris Stad-Land die het beleid en de uitvoering tussen de verschillende ministeries coördineert. In 

sociaal-economische gebieden worden daarnaast regionale Stadhouders aangesteld. Onder hun leiding wordt het 

gebiedsgericht samenwerken Stad-Land per regio opgesteld, vastgelegd in (inter)provinciale structuurvisies en 

geïmplementeerd. In 2022, of zo mogelijk eerder, willen wij starten met stakeholders in drie pilotgebieden, met 

betrokkenheid en duidelijkheid voor burgers en ondernemers over wat wel en wat niet kan. 

 

In bijgevoegde flyer vind u nadere uitwerking van onze input. Mocht u nadere toelichting willen dan kunt u zich 

wenden tot ondergetekende of mailen naar info@renaissancevanhetplatteland.nl, 

 

Namens de partners van de Renaissance, 

 

Erik Droogh 

Initiatiefnemer Renaissance van het Platteland 

 

Bijlage: Flyer VITALE OMGEVING VRAAGT OM EEN ACTIEVE COALITIE STAD-LAND 

Voor meer informatie zie onze publicaties: www.renaissancevanhetplatteland.nl 
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