
 
 

31 maart 2021,  

Aan de politieke partijen van Nederland,      

 

 
Ontwikkel Team Nederland: oplossingen voor stad én platteland! 
 

Deze week plaatsen wij bijgevoegde advertentie “Van OMT naar OTN: Ontwikkel Team Nederland” 

in enkele landelijke dagbladen.  Met dit statement vragen wij graag ook uw aandacht voor nieuwe 

ruimtelijke en sociaal economische keuzes die oplossingen bieden voor de toekomstige 

uitdagingen van Nederland. Aangevuld met een krachtige, voortvarende regie. In de advertentie 

noemen we de belangrijkste thema’s. Hieronder lichten wij dit graag aan u toe. Met de vraag om dit 

in het nieuwe regeerakkoord op te nemen:  

 

“Het Ontwikkel Team Nederland maakt in overleg met de regering voorstellen voor een betere 

ruimtelijke en sociaal economische verbinding tussen stad en platteland.” 

Ons land staat voor een aantal duurzame uitdagingen, waaronder grootschalige woningbouw, de 

transitie van de landbouw, energieopwekking, waterberging, meer biodiversiteit, 

milieumaatregelen (stikstof, PFAS) en vrijetijdsbesteding. Deze thema’s vragen om nieuwe 

ruimtelijke en sociaal economische afwegingen. Dit op basis van een integrale, portefeuille 

overstijgende, aanpak: landelijk, provinciaal en lokaal. In dat kader is tevens een steviger 

verbinding en evenwicht tussen stad en platteland nodig. Stad en platteland hebben elkaar hard 

nodig om de transitie rond deze thema’s succesvol te realiseren.   

 

Ons uitgangspunt is om de verbinding tussen stad en platteland te verstevigen door de ruimte 

anders te gaan gebruiken en de wederkerigheid tussen stad en platteland te bevorderen. Het 

platteland biedt perspectief voor de stad! Het doel is om de leefbaarheid en kwaliteit van leven in 

Nederland ook op lange termijn zeker te stellen.  

 

Wij zien een aantal ontwikkelingen die aandacht en een nieuwe koers vragen:  

• De coronacrisis: wat zijn de lessen die we kunnen leren als het gaat om het gebruik van de 
ruimte? 

• De landbouw en de protesterende boeren en de stikstof crisis, waar maar geen oplossing 
voor lijkt te komen. 

• Woningnood: de behoefte aan woningen is nog steeds groot. Stad én platteland kunnen 
samen oplossingen bieden. 

• Klimaat: zowel de klimaatadaptatie, de energietransitie als milieu/natuurmaatregelen 
leggen beslag op de beperkte ruimte die er is. 
 

  



Oplossingsrichtingen hiervoor zijn:  

 
Het Coronavirus is ook een contrastvloeistof van de samenleving en brengt zaken aan het licht. Zo 
is de behoefte aan ruimte om te wonen, (thuis te) werken en recreëren in eigen land groot. Het is 

aannemelijk dat er een opgave bijkomt in Nederland voor toerisme en recreëren in eigen land. Het 

buitengebied is hiervoor nauwelijks ingericht terwijl de potentie meer dan aanwezig is. 
 
De transitie van de landbouw is in volle gang, echter vooral beschouwd vanuit wat we nu hebben 

en de strijd om dit wel of juist niet in stand te houden. De koppeling met opgaven voor klimaat, 
water, energietransitie, werken in het groen en Leisure wordt te weinig gelegd: we hebben straks 

meer in plaats van minder boeren nodig. Vooral: andere boeren die een bredere maatschappelijke 
functie vervullen.   
 

De druk op woningmarkt in de stedelijke gebieden en de randstad is te groot. Steden kunnen 

inbreiden en stapelen. Maar dit heeft zijn grenzen, ook in sociale zin. Het platteland zal niet de 

sociale-culturele impact van de stad kunnen (en ook niet moeten willen) bieden. Het denken over 
overloop en nieuwe gebiedsontwikkelingen kan wel anders (integraal) en daar kan het platteland 
met haar ruimte juist een stevige rol in vervullen. 
 

Het klimaat vraagt om een ander gebruik en inrichting van de ruimte. Dit gaat over beleidskeuzen: 
windmolens langs snelwegen en plaatsen waar ruimte is in plaats van op de grens van de 

buurgemeente. En ruimte voor klimaatadaptie en hoe boeren hier een rol in kunnen vervullen, met 
meer nadruk op toename van de biodiversiteit in plaats van toename van het aantal hectares 

natuur.   
 

De noodzaak van nieuw beleid en nieuwe verbindingen zou onderdeel moeten zijn van een nieuw 
regeerakkoord. Het ‘Ontwikkel Team Nederland’, met onafhankelijke ervaringsdeskundigen uit 
verschillende disciplines, helpt de nieuwe regering graag met voorstellen voor dit beleid én een 

krachtige uitvoering daarvan. Wij zijn van harte bereid hier verder met u over in gesprek te gaan, 

mee te denken, ook voor wat betreft de uitwerking en het delen van de verantwoordelijkheid. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met René de Bont, Coördinator van het platform 

Renaissance van het Platteland, telefoon 06-2358 6485 of mail naar 

info@renaissancevanhetplatteland.nl 
 
 

Met vriendelijke groet,  
 

 
 
E.P. Droogh     J.A. Jorritsma 

Voorzitter Platform Renaissance  Ambassadeur Renaissance 

 
 

 

Platform voor nieuwe verbinding tussen stad en platteland.  
Steun en inspiratie voor de regio. 
www.renaissancevanhetplatteland.nl 
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