
OTN: Ontwikkel Team Nederland: doe mee!
Het OTN is een idee van het platform Renaissance van het Platteland, waarin kennis en 
ervaring rond deze thema’s is gebundeld. Wat kan je doen? Laat je horen en spreek je 
volksvertegenwoordigers hierop aan. Zo kunnen we zorgen dat we Nederland duurzaam 
ontwikkelen voor de volgende generaties. Ideeën en meedoen? 
Kijk voor meer informatie op: www.renaissancevanhetplatteland.nl.

Van OMT naar OTN: Ontwikkel Team Nederland 
De Corona-tijd zet onze samenleving in een nieuw daglicht. Voor het realiseren van grote 
maatschappelijke opgaven, zoals woningbouw, klimaat, duurzame energie en verandering 
van de landbouw, is het elkaar ruimte geven en gunnen het motto. Nederland heeft ruimte. 
Met een afzonderlijke aanpak van deze opgaven wordt die ruimte niet optimaal benut. 
Nodig: een andere regie, innovatief denken en nieuw beleid waarin de kracht van het 
platteland en de stad samen komen. Het Ontwikkel Team Nederland, OTN, kan net als het 
OMT de nieuwe regering met raad en daad helpen bij deze uitdagingen: 

1 MILJOEN NIEUWE 
WONINGEN IN 2030
Onze bevolking blijft groei-
en. Ook zijn er steeds meer 
eenpersoonshuishoudens en 
ouderen die langer zelfstan-
dig blijven wonen.  We willen 
meer groen en ruimte. Steden 
kunnen inbreiden en stape-
len. Dit heeft zijn grenzen, 
ook in sociale zin. Het platte-
land met haar groene ruimte 
kan een stevige rol hierin 
vervullen. Dit vraagt om 
denkkracht, betere verbindin-
gen en voortvarendheid.  

BOER ZOEKT JOU!
Stikstof, PFAS, duurzame 
landbouw. Boeren verdie-
nen in de toekomst een 
fatsoenlijk inkomen in 
meerdere maatschappelijke 
rollen, dus ook met energie, 
duurzame voedselproductie, 
recreatie en natuurbeheer. 
Geef boeren de kans met 
de ruimte die zij hebben 
maatschappelijke oplos-
singen te bieden én een 
inkomen te verdienen. 

50% DUURZAME 
ENERGIE. MEER DAN 
WINDMOLENS. 
Klimaat gaat over meer dan 
duurzame energie. Naast 
windmolens en panelen heb 
je het over waterberging voor 
extreem droge perioden en 
meer biodiversiteit. De stad 
kan dat niet alleen: er is een 
brede, landelijke visie nodig 
op de maatschappelijke en 
sociaal economische rol die 
stad en land hebben. Een 
duidelijk beleid voorkomt ook 
veel discussie en vertraging.   
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Nederland 
heeft 

de ruimte!


