Werksessie Renaissance Platteland en vervolg
Stad en platteland; wat bindt ons eigenlijk?
‘Elkaar vinden in de overlap van onze visies op stad en platteland en vaststellen wat
ons bindt’, dat was, kort samengevat, het doel van de werksessie die plaatsvond op
woensdag 18 april 2018. Bij de werksessie waren vertegenwoordigers van de K60 samenwerkingsverband van provincies met krimpproblematiek-, de P10 -samenwerkingsverband van inmiddels 17 plattelandsgemeenten bestaande uit kleine kernen- en het platform Renaissance van het Platteland -een initiatief van Leisurelands,
STIRR, ZLTO, HAS Den Bosch, FPG en BPG- aanwezig.
Onder leiding van dagvoorzitter John Jorritsma, burgemeester van Eindhoven werd
‘gepitched’ en uitgebreid gediscussieerd over de thema’s voedsel, water en klimaat,
energie, wonen en werken, recreatie , mobiliteit, VAB (vrijkomende agrarische
bebouwing) en governance.
Meer samenhang is nodig
Dagvoorzitter John Jorritsma gaf aan dat er meer samenhang in het denken nodig is: ‘Een
stad en het buitengebied hebben andere opgaven, maar ze kunnen niet zonder elkaar.
Om één aspect te noemen: de omgeving van de stad is van groot belang voor het
aantrekken van kenniswerkers, zoals wij in Eindhoven ervaren.’
Erik Droogh, directeur van Leisurelands, haakte daar op in met zijn ambitie om het
buitengebied te ontzuilen: ‘Landbouw, landgoedeigenaren, recreatieondernemers en
terreinbeherende organisaties zijn nog teveel gericht op de eigen sector. Voor
baanbrekende oplossingen en verbinding is een integrale aanpak nodig.’
Hans Huijbers, groene ondernemer namens het ZLTO, vindt het tijd voor een andere
agenda voor de land- en tuinbouw, uitgaand van oplossingen voor de drie grootste
uitdagingen: een vitaal platteland, voedsel en omgang met het veranderende klimaat.
‘Waarom staan er koeien in het park?’
Jos Vranken, directeur van NBTC, Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen, hield
onder het motto ‘De gast is grenzeloos’ een pitch over het groeiend aantal reizigers en de
kansen die dit biedt. De regio’s kunnen hun eigen kracht beter benoemen en promoten:
‘Het goede nieuws is dat 50% van onze internationale gasten uit Duitsland en België komt.
Die laten zich makkelijker verleiden tot een bredere Nederland-ervaring.’ Dit past ook in
het NBTC-thema HollandCity, waarin Nederland voor de internationale gast als een stad
met veel belevingslijnen wordt gepresenteerd. John Jorritsma: ‘Voor veel buitenlandse
gasten heeft Nederland de dimensies van een grote stad. Zo kreeg ik laatst van een
Japanse delegatie, na de reis van Schiphol naar Eindhoven, de vraag waarom er koeien in
het park stonden.’
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Een vleugje China zou welkom zijn
De inleidingen en pitches leverden genoeg stof op voor discussie rond de eerder
genoemde thema’s. Interessant was de stelling ‘De bestuurscultuur vraagt om een vleugje
China. De oplossing voor grote thema’s in Nederland als infrastructuur, klimaat en energie
vraagt om een deltacommissaris’. Nu zit iedereen in zijn eigen koker, waardoor het heel
moeilijk is om de zo gewenste integrale oplossingen tot stand te brengen. Leiderschap op
grote thema’s is hard nodig. Dit kwam ook terug in het afsluitende betoog van Dirk Duijzer,
gastheer op zijn fraaie Hofstede de Beug in Odijk. De nu trotse gemeente wierp tijdens de
restauratie van zijn object veel sectorale obstakels op, waardoor het een klein wonder is
dat de restauratie uiteindelijk is gerealiseerd.

Landelijk symposium op donderdag 13 september 2018
Op basis van de stellingen en de uitkomsten van de discussie gaan de partijen een
manifest opstellen dat op donderdag 13 september 2018 wordt aangeboden aan de
verantwoordelijke minister. Daartoe wordt van 14.00 uur tot 20.00 uur een symposium
georganiseerd met inspirerende sprekers in het Akoesticum in Ede.
Wilt u daar bij zijn?
Meldt u zich vast aan door een mail te sturen naar info@renaissancevanhetplatteland.nl,
zodat u verzekerd bent van een plaats.
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