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NIEUWSBRIEF, 8e editie, december 2022    

 
Provinciale Verkiezingen, komt er werkelijk aandacht voor Stad-Land? 

In deze Nieuwsbrief kijken we vooruit, naar de verkiezingen van Provinciale Staten, op woensdag 15 maart 2023, 

én de uitwerking van de Gebiedsgerichte aanpak. Komt er aandacht voor het integraal aanpakken van de 

uitdagingen, samen met de burgers en ondernemers uit het gebied? 

De provinciale besturen spelen samen met de gemeenten een cruciale rol bij de thema’s waar Renaissance van 

het Platteland aandacht voor vraagt. Er is werk aan de winkel, dat heeft Remkes wel duidelijk gemaakt. Hij vraagt 

om te de-escaleren en samen tot oplossingen te komen. We zien met name bij de P10-gemeenten dat er stappen 

worden gezet, zoals in Altena met haar ‘Polder van de toekomst’. 

 

IPO en de provincies willen samenwerken, lees het bericht hieronder, en ze geven aan, ook om de landbouw 

perspectief te bieden. Gaat het Landbouwakkoord een helder kader geven, waardoor er voor boeren en 

bestuurders duidelijkheid ontstaat? Een delegatie vanuit Renaissance heeft op 8 december jl. hiervoor gepleit 

tijdens een bezoek het  Ministerie van LNV, waarbij suggesties gegeven zijn om te investeren in het buitengebied, 

i.p.v. te saneren, om tot nieuwe duurzame verdienmodellen te komen. Hierbij konden we refereren aan ons 

‘Manifest, dynamische steden en vitale regio’s’. Klik hier om het manifest te downloaden. 

 

Vanuit onze achterban zijn er contacten binnen elke provincie en dringen we aan om bij de Gebiedsgerichte 

Aanpak juist de sociaaleconomische aspecten van het platteland mee te nemen, om de leefbaarheid en de 

wederkerigheid met de stad te versterken. Het gaat erom te komen tot een integrale aanpak, waarvoor in het 

betreffende gebied draagvlak is. Renaissance van het Platteland en haar netwerk biedt aan kritisch mee te denken 

en ervaringen te delen. 

Graag gaan we in de loop van 2023 samen met u het gesprek aan, als er meer (politieke) duidelijkheid is. 

Vooralsnog ligt de bal bij ‘Den Haag’ en voor wat betreft Provincie en Waterschap bij de kiezer.  

Ambitie blijft om de Gebiedsgerichte Aanpak verder te helpen. Dat kan ook met inzet van ons ‘Renaissance Café’. 

Suggesties voor onderwerpen, sprekers en locaties zijn welkom! Eerder dit jaar stond de regio Dordrecht, met de 

Hoeksche Waard centraal. Kijk naar het derde Café: Renaissance Café Hoeksche Waard  

Bekijk alle cafés: Renaissance Café Den Bosch   Renaissance Café Groningen 

 

Samenwerken aan perspectief voor de landbouw (IPO-bericht van 23 november 2022) 

23 november overhandigden de provincies een rapport aan minister 

Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In het rapport 

beschrijven provincies wat er volgens hen nodig is om perspectief te 

bieden aan de landbouw. Want perspectief is essentieel om in de 

lopende gebiedsprocessen tot goede afspraken te komen. Daarbij 

spelen boeren een belangrijke rol om de transitie echt in gang te 

zetten. Provincies zien dit rapport als een belangrijke bouwsteen voor 

het landbouwakkoord. 

Provincies juichen een landbouwakkoord met breed draagvlak toe en 

werken daar van harte aan mee. Iedereen levert vanuit zijn rol of 

verantwoordelijkheid een belangrijke bijdrage aan dat akkoord. Provincies spelen een belangrijke rol in de 

gebiedsprocessen. De rol voor het Rijk is het scheppen van de juiste randvoorwaarden. Voor de keten is er een 

belangrijke rol weggelegd op het gebied van innovaties en noodzakelijke bedrijfsaanpassingen. Zoals gezegd is dit 

rapport een belangrijke provinciale bouwsteen voor het akkoord. 

Publicatie: IPO Position Paper Landbouw en Voedsel 

https://www.ggagroenblauw.nl/gebieden/altena/default.aspx
https://renaissancevanhetplatteland.nl/wp-content/uploads/2018/09/Manifest-1.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=501qboS5FX4
https://www.renaissancevanhetplatteland.nl/renaissance-cafe-17-juni/
https://www.renaissancevanhetplatteland.nl/renaissance-cafe-27-oktober/
https://www.omgevingsweb.nl/wp-content/uploads/po-assets/778622.pdf
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Dertig plattelandsgemeenten tevreden: nu samen verder!  

De P10 is tevreden dat het kabinet de adviezen van Remkes omarmt. De P10 

(het netwerk van 30 grootschalige plattelandsgemeenten) is voor een 

zorgvuldige gebiedsgerichte aanpak. “Dat doe je samen!”. “Samen met de 

agrariërs, dorpen en de mensen die er wonen, het Rijk en de Provincie. P10-gemeenten denken in oplossingen en 

kennen de bedrijven en gebieden en roepen het Rijk op gebruik te maken van die kennis.” Bezoek de website 

www.p-10.nl en Meer Lezen  

 

Regionale Brede Welvaart ‘hier en nu’ ten koste van ‘later’ 

De brede welvaart ‘hier en nu’ is in 2022 op veel onderdelen gelijk 

gebleven of toegenomen. Op veel plaatsen in Nederland nam de 

brede welvaart toe op de onderdelen materiële welvaart, arbeid 

en vrije tijd, en veiligheid. De brede welvaart ‘later’, dus op 

langere termijn, ontwikkelt zich minder positief. Vooral de 

onderdelen economie en natuurlijk kapitaal scoren lager. Dit blijkt 

uit de regionale Monitor Brede Welvaart 2022 van het CBS.   © Hollandse Hoogte / Rob Voss 

www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/49/regionale-brede-welvaart-hier-en-nu-ten-koste-van-later- 

 

Een G1000 Burgerberaad in Zuid-Holland? 

De Stichting G1000.nu is gevraagd een G1000 Burgerberaad te organiseren in Zuid-Holland waarbij de centrale 

vraag is: Wat vind jij dat er anders moet in Zuid-Holland? 

Iedereen van 16 jaar of ouder in Zuid-Holland heeft kans om een uitnodiging te ontvangen, waarmee je je kunt 

aanmelden voor het Burgerberaad. De Provinciale Staten hebben vooraf toegezegd de uitkomsten mee te nemen 

in de coalitiebesprekingen na de Provinciale verkiezingen van 2023. Wanneer zij willen afwijken van delen van de 

uitkomst zullen zij motiveren waarom. 

De G1000 Zuid-Holland gaat over drie onderwerpen. Deze zijn gekozen omdat dit onderwerpen zijn die inwoners 

belangrijk vinden en waar de provincie een verschil kan maken. De thema’s worden op 3 verschillende plekken in 

Zuid-Holland uitgewerkt. De thema’s zijn:  

• Wonen – locatie Rotterdam 

• Toekomst van het platteland – locatie Bodegraven 

• Leefbaarheid, verkeer en vervoer – locatie Oud- Beijerland  

 

  

 

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/persbericht-dertig-plattelandsgemeenten-tevreden-nu-samen-verder/
http://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/49/regionale-brede-welvaart-hier-en-nu-ten-koste-van-later-
https://g1000.nu/
https://g1000zuidholland.nl/
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

