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NIEUWSBRIEF, 7e editie, juli 2022    

 

Renaissance Café – Het toekomstig stedelijk landschap: Groote Waard is goud waard 

Om te prikkelen en inspireren organiseert Renaissance 

van het Platteland een serie Renaissance cafés, 

waarbij we steeds een ander gebied centraal stellen. 

We gaan het gesprek met elkaar aan over de 

uitdagingen en dilemma’s op basis van inspirerende 

sprekers. 

Tijdens het derde Renaissance Café stond de regio 

Dordrecht, Hoeksche Waard centraal. Als sprekers 

waren uitgenodigd: Wouter Kolff, burgemeester 

Dordrecht; Charlie Aptroot, waarnemend 

burgemeester Hoeksche Waard; Hans de Bruin, lector 

Expertise and Valorisation Management HZ University of Applied Sciences (Zeeland) en Leon Noordam, Novifarm / 

agrarisch ondernemer gespecialiseerd in precisielandbouw. 

In een rondetafelgesprek onder leiding van Patricia de Cocq werd het gesprek over de maatschappelijke 

uitdagingen vanuit zowel het perspectief van de stad als vanuit het platteland en de natuur gevoerd. Is het 

mogelijk om vanuit het venster van het Toekomstige stedelijk landschap de verbinding te vinden en samen te 

zorgen voor meerwaarde in de regio?  

Wat zijn de uitdagingen van het Toekomstig stedelijk landschap? Hoe kan sociale innovatie helpen om 

perspectieven vanuit woningbouw, voedselproductie en energietransitie te verbinden? 

 

Kijk naar het derde Renaissance Café: www.youtube.com/watch?v=501qboS5FX4 

In de bijlage van deze mailing vindt u het beknopte verslag. 

Bekijk alle cafés  

Renaissance Café 17 juni 2021  

Renaissance Café 27 oktober 2021 

Later dit jaar volgt het vierde Café. Suggesties voor onderwerpen, sprekers en locaties zijn welkom! 

 

OPROEP P10: Leefbaarheid platteland onder grote druk door stikstofmaatregelen 

Het samenwerkingsverband van gemeenten ‘P10’ is voor een zorgvuldige 

gebiedsgerichte aanpak, samen met de agrariërs, dorpen, Rijk en provincie. 

Door de plannen van het Kabinet dreigen veel van de goed lopende 

gebiedsprocessen nu te stagneren. De aanpak van het Kabinet leidt tot 

polarisatie en brengt het doel verder weg. De P10 roept om samen te werken aan een vitaal platteland met een 

gezonde agrarische sector. 

 

Het kabinet maakte de plannen voor de landbouw in relatie tot de stikstofemissies bekend. In de plannen van het 

Kabinet wordt de keuze gemaakt om te werken vanuit een gebiedsgerichte aanpak. Gebiedsgericht is alleen 

efficiënt als die samen met de gebruikers van de gebieden plaatsvindt. Door gebiedsgericht en van “onder-op” te 

werken kan ingezoomd worden op de lokale situatie en kunnen op maat afspraken gemaakt worden. De P10 pleit 

voor een echt integrale aanpak (en niet alleen het terugbrengen van de stikstofuitstoot) waarbij ruimte is voor 

innovatie, combineren van meerdere functies en diensten op de landbouwbedrijven en maatwerk. De werkelijke 

uitstoot per bedrijf is het uitgangspunt.  

http://www.youtube.com/watch?v=501qboS5FX4
https://www.renaissancevanhetplatteland.nl/renaissance-cafe-17-juni/
https://www.renaissancevanhetplatteland.nl/renaissance-cafe-27-oktober/
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Naast de belangrijke rol als voedselproducent is ‘de landbouw’ voor plattelandsgemeenten de belangrijkste en 

grootste Terrein Beherende Organisatie. Als er in sommige plattelandsdelen een hele agrarische sector als pijler 

wordt weggetrokken, ontstaat er instabiliteit waarbij het onduidelijk wordt hoe het platteland er uiteindelijk uit 

komt te zien. De P10 maakt zich zorgen over de gevolgen voor de leefbaarheid op het platteland.   

Dat er een transitie naar een duurzame landbouw moet plaatsvinden staat buiten kijf, maar het gaat om de 

manier waarop. De agrarische sector heeft perspectief nodig zodat de transitie samen met de boeren ingezet kan 

worden. Daarvoor moeten partijen in gesprek blijven; dat is onze oproep aan rijk, provincies en agrariërs en daar 

zijn wij als P10 gemeenten ook bij betrokken. www.p-10.nl Meer lezen 

 

FPG biedt met "boerenlandgoederen" perspectief bij transitie 

De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) heeft 

haar visie ‘Landschapsgronden: bekijk het breed!’ gelanceerd om voor 

ondernemers en grondeigenaren een perspectiefvol bedrijfsmodel te 

bieden voor de transitieopgaven in het landelijk gebied. De FPG geeft de 

overheid met haar visie handvatten om een broodnodige positieve 

impuls te geven binnen de stikstofaanpak van het Kabinet. Op 9 juni 

lichtte directeur Gerbrand van ’t Klooster de visie toe in de Tweede 

Kamer tijdens het Rondetafelgesprek dat gewijd is aan dit onderwerp. 

 

Omslag van landbouw- en voedselsysteem   

Het moet, maar het kan ook echt anders in de landbouw. Dat zegt een brede groep biologische-, biologisch-

dynamische-, agro-ecologische- en kringloopboeren. Onze organisaties vertegenwoordigen enkele duizenden 

boeren die zich ieder op hun eigen wijze inzetten voor de verduurzaming van ons landbouw- en voedselsysteem. 

In het zogenoemde Groenboerenplan zetten ze in tien punten uiteen hoe de landbouwsector in hun ogen 

duurzaam en perspectiefrijk kan overleven. 

 

Collectieve wooninitiatieven 

De druk op de woningmarkt is groot en het aanbod sluit niet altijd aan bij wat mensen zoeken. Daarom nemen ze 

steeds vaker samen het initiatief om woningen te bouwen en zelf te zorgen voor een prettige woonomgeving. 

Collectieve wooninitiatieven zijn er in alle soorten en maten, van tiny houses tot woningen rond een gezamenlijke 

binnentuin. In koop en huur, en tussenvormen. Ze zorgen voor vernieuwing in woonvormen. De Provincie 

Gelderland ondersteunt deze initiatieven al een aantal jaren met kennis en subsidie. Hier vind je enkele 

handvatten om aan de slag te gaan. collectieve-wooninitiatieven 

  

 

Doe mee aan de uitbreiding van ons platform! 

Deze nieuwsbrief is voor ons een belangrijk 

communicatiemiddel met sympathisanten en 

geïnteresseerden. We willen ons bereik graag vergroten. 

Wilt u deze nieuwsbrief doorsturen naar mensen in uw 

eigen netwerk met het verzoek om zich aan te melden? Uw 

vragen, opmerkingen en ideeën zijn van harte welkom. 

Coördinator René de Bont is via de mailbox 

info@renaissancevanhetplatteland.nl bereikbaar. 

 

De website www.renaissancevanhetplatteland.nl wordt 

regelmatig geüpdatet en is beschikbaar voor 

achtergrondinformatie en nieuwsberichten: wilt u 

informatie of artikelen delen via de website? Zoek contact 

met René via de mail.  

 

Platform voor nieuwe verbinding 

 tussen stad en platteland. 

Steun en inspiratie voor de regio. 

 

In Europa en dus ook in Nederland trekt de 

bevolking naar de stad. De kleine, perifeer 

gelegen gemeenten zullen verder krimpen. De 

overheid heeft hier op dit moment geen visie en 

passend antwoord op. Een vitaal platteland is van 

groot belang voor een ‘leefbare toekomst’ van 

Nederland. Daarom zijn de handen 

ineengeslagen door diverse initiatiefnemers. 

Lees meer over ons initiatief en de verbinding 

tussen stad en platteland. 

 

http://www.p-10.nl/
https://p-10.nl/nieuws/leefbaarheid-platteland-onder-grote-druk-door-stikstofmaatregelen/
https://www.grondbezit.nl/fpg-nieuwsbericht/fpg-biedt-met-boerenlandgoederen-perspectief.html
https://www.grondbezit.nl/files/fpg_pdfs/Landschapsgronden%20visie%20FPG%20juni%202022.pdf
https://bijlagen.nos.nl/artikel-15956734/Groenboerenplan_6_juli_2022_DEF.pdf
https://www.gelderland.nl/themas/actieplan-wonen/collectieve-wooninitiatieven
mailto:info@renaissancevanhetplatteland.nl
http://www.renaissancevanhetplatteland.nl/
https://renaissancevanhetplatteland.nl/?page_id=142
https://renaissancevanhetplatteland.nl/?page_id=146
https://renaissancevanhetplatteland.nl/?page_id=146

