
 
 
 

  
 

  

 
 

 

Uitnodiging 

Conferentie Financiering Landschap – 

‘Het gebeurt in de streek!’ 

 

op 7 december 2011 bij Antropia te Driebergen 

 

 

Geachte relatie, 

 

 

Op 7 december organiseert het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in 

samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, IPO, VNG en de partijen van het 

Landschapsmanifest een Conferentie Financiering Landschap met als thema ‘Het gebeurt in de streek!’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graag nodigen wij u uit om op 7 december samen met andere bestuurders, initiatiefnemers en betrokkenen 

te zien dat ‘het gebeurt in de streek’ en vooral ook om samen vooruit te kijken naar de toekomst; ‘hoe 

verder met landschap?’. 

 

De bijeenkomst vindt plaats bij Antropia te Driebergen. In de bijlagen treft u het voorlopige programma 

aan. Kort voor de bijeenkomst ontvangt u aanvullende informatie over het programma en de lijst met 

deelnemers.  

U bent de hele dag welkom, echter als bestuurder bent u met name uitgenodigd voor het 

ochtendprogramma van 10.30 tot 12.00 uur met aansluitende lunch. 

 

Ik verzoek u uw deelname uiterlijk vrijdag 18 november te bevestigen bij Wing: Simone Mink 

(simone.mink@wing.nl). Telefoon: 0317-465200. Deze uitnodiging is op naam. Gezien de te verwachten 

drukte vragen wij u uzelf bijtijds aan te melden, toelating geschiedt op volgorde van aanmelding. 

 

Ik hoop u op 7 december te ontmoeten!  

 

 

 

 

 

ir. A.M. Burger 

Directeur-Generaal Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

Landschap is een publiek goed. In verschillende regio’s in Nederland zijn initiatiefnemers aan de slag 

 

Deze veranderende rolverdeling roept een aantal wezenlijke vragen op: Hoe kan financiering en 

beheer van onderop worden geregeld? En wie zijn daarbij nodig? Eén ding is duidelijk: De toekomstige 

financiering van ons landschap vraagt nieuwe strategieën.  
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Ochtendprogramma 

 

‘Het gebeurt in de streek’ 

 

 

Voorzitter Henk Smit, Wing 

10.00 Inloop het koffie en thee 

10.30 Welkom door Annemie Burger, Directeur-Generaal Economische Zaken, Landbouw en 

Innovatie 

10.40 Het gebeurt in de streek! Afwisselende ‘streekshow’ met: 

 

Drie jaar voorbeeldgebieden in vogelvlucht: Filmpjes over behaalde resultaten, geleerde lessen 

en succesfactoren voor verdere ontwikkeling financiering landschap. 

 

Het gebeurt in de streek! Pecha Kucha’s: korte inspirerende presentaties over mooie voorbeelden, 

rollen, strategieën en prachtcoalities uit de praktijk.  

 

Prachtige coalities Presentatie van innoverende initiatieven voor landschapsfinanciering, 

ontwikkeld door nieuwe coalities van (regionale) partijen. 

 

Met onder meer bijdragen over: 

- StreekFonds Utrechtse Heuvelrug   (door Marco Glastra, Het Utrechts Landschap) 

- Nationaal Landschap Winterswijk  (door Arie Schoemaker, gemeente Winterswijk) 

- Uitzichtgarantie         (door Jac. Meter, Nationaal Groenfonds) 

- Oostvaarderswold        (door Martin Jansen, Het Flevo-landschap) 

- Natuurmelkerij Varsen       (door ondernemer Henk de Lange) 

- Landgoed in 3D         (door Liesbeth Cremers, Landgoed Vilsteren) 

- Noordoost Overijssel       (door Eibert Jongma, Landschap Overijssel) 

- Landschapsinvesteringsfonds    (door Ger van den Oetelaar, Stg Streekrekening  

Het Groene Woud) 

 

Gesprek met regionale bestuurders en sprekers over de verschuiving van rollen. Hierbij wordt ook 

de zaal betrokken. Geleidelijk ontwikkelt zich een discours dat een opmaat kan zijn voor 

toekomstige nieuwe initiatieven. Met bijdragen van regionale bestuurders, waaronder 

gedeputeerden en wethouders en bestuurders van diverse betrokken organisaties.  

12.00  Netwerklunch 

 



 
 
 

  
 

  

 
 

 

Middagprogramma 

 

‘Hoe verder met het landschap?’ 

 

13.00 Hoe verder met het landschap? Ronde 1 

Parallelle themasessies. Bij elk van onderstaande vijf thema’s wordt een korte prikkelende 

aftrap verzorgd door een inleider. Vervolgens is bij elk thema de centrale vraag: ‘hoe verder 

met landschap?’ 

1. Gereedschapskist: regelgeving & instrumenten 

2. Professionalisering samenwerking 

3. Rol overheden 

4. Nieuwe financiële arrangementen  

5. Ondernemen met landschap & economisering 

14.30 Hoe verder met het landschap? Ronde 2 

16.00 Plenaire afsluiting 

- Terugblik op de dag  

- Hoe verder met landschap? 

16.30 Afsluiting en borrel 

 


