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Voorwoord |
Gedeputeerden Esther Rommel & Cees Loggen
Wie de topografische kaarten van kort na de oorlog vergelijkt met die
van de huidige tijd ziet hoe dynamisch ons landschap is. Ons landschap
ontwikkelt zich veel sneller en ingrijpender dan dat we soms denken.
Het landschap van Noord-Holland is daarop geen uitzondering.
Veranderingen zijn inherent aan een levend landschap. Steeds stelt de
samenleving andere eisen aan de inrichting van het landschap en ook
de technische mogelijkheden veranderen met de tijd. Telkens weer past
men het landschap aan die veranderende wensen en/of technische
mogelijkheden aan. Zo zijn nieuwe woon- en werkgebieden ontwikkeld,
nieuwe wegen aangelegd, natuur- en recreatiegebieden ontwikkeld en
is de inrichting van het agrarisch gebied aangepast aan de technische
mogelijkheden van zijn tijd. Dat proces van continue verandering zal
zich de komende decennia onverminderd voortzetten. Er ligt een
enorme woningbouwopgave en in grote delen van Noord-Holland
moet de bereikbaarheid ingrijpend worden verbeterd. Mede door de
aanwezigheid van Schiphol kent Noord-Holland een sterke logistieke
sector die ruimte voor ontwikkeling vraagt. De verduurzaming van
het energiesysteem en de omschakeling naar de kringlooplandbouw
zullen ons landschap aanzienlijk doen veranderen. Het vastleggen van
stikstof, het beperken van de CO2 uitstoot en een klimaat adaptieve
inrichting zijn voorbeelden van nieuwe opgaven waar we mee worden
geconfronteerd.

Die veranderingen zijn noodzakelijk om ons landschap ‘bij de tijd’
te houden. Al die opgaven maakt dat we keuzen moeten maken en
waar mogelijk opgaven met elkaar moeten combineren. Mensen
zien veranderingen vaak als een bedreiging voor de ruimtelijke
kwaliteit waar zij vertrouwd mee zijn. En dat is het ook wanneer die
nieuwe ontwikkelingen onvoldoende doordacht in het bestaande
landschap worden ingevoegd. De opgave waar we voor staan is om
al die ontwikkelingen zodanig vorm te geven dat bestaande kwaliteiten
behouden blijven, knelpunten tot een oplossing worden gebracht en
eigentijdse kwaliteit wordt toegevoegd, en dat alles zodanig dat het
landschap ‘zijn verhaal kan blijven vertellen’.
De kracht van het Panorama Nederland, dat is opgesteld door het
College van Rijksadviseurs, is dat het afrekent met het beeld dat elke
verandering een bedreiging vormt. Panorama Nederland toont ons
een optimistisch toekomstbeeld, laat ons zien hoe we ontwikkelingen
kunnen inzetten om gebieden juist interessanter te maken om in te
wonen, te vertoeven en ecologisch weerbaarder maken. Panorama
Nederland leert ons ook dat de grootste opgave is om al die opgaven
waar we samen voor staan in onderlinge samenhang tot een oplossing
te brengen.
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Reflectie op tien dagen debat over de
ruimtelijke kwaliteit en toekomst van
Noord-Holland | Steven Slabbers (PARK)
Inleiding
Van 6 tot 16 december 2019 was de reizende tentoonstelling ‘Panorama
Nederland’ zoals die eind 2018 door het College van Rijksadviseurs
(CRa) is opgesteld te gast op het Provinciekantoor van Noord-Holland.
De aanwezigheid van dit panorama is door de PARK ingezet als
aanjager van een intensief debat over de grote ontwikkelingen die op het
landschap van Noord-Holland afkomen en hun mogelijke invloed op de
ruimtelijke kwaliteit van dat landschap. Wat zijn voor Noord-Holland de
bepalende thema’s, waar staan wij als provincie voor cruciale keuzen
en hoe kan het Panorama Nederland ons daarin inspireren?
Daartoe was naast de kleine versie van het panorama in de hal van het
provinciekantoor in de foyer ook de grote versie als een lang paneel
uitgevouwen. Deze was als een ‘white board’ opgesteld waardoor
eenieder zijn amendementen in en op het panorama kon noteren.
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In de periode van 6 tot en met 16 december zijn de volgende
activiteiten georganiseerd om in debat te gaan over de toekomst:
•

Verdiepingsslag over bereikbaarheid / OV knooppunten / stad-land
verbindingen

•

3 keer een verdiepingsslag ten aanzien van de RES / energietransitie.

•

Verdiepingsslag ten aanzien van vitaal platteland / de transitie in de
landbouw.

•

Een ‘diner pensant’ waarin gedeputeerde Esther Rommel
(landschap en natuur, grond, bodemdaling en stikstof) in gesprek
ging met een twaalftal experts op het gebied van ruimtelijke kwaliteit
(stad en land), energie, landbouw en terreinbeheer.

Een veranderend landschap
Panorama Nederland gunt ons een optimistische blik in een mogelijke
toekomst. Het laat zien hoe de inpassing van actuele vraagstukken kan
leiden tot een interessanter landschap. Het rekent daarmee af met de
misvatting dat iedere verandering automatisch een bedreiging is. Een
angst die overigens best te begrijpen is. Te vaak heeft de verandering
geleid tot een verlies aan kwaliteit. Het panorama bewijst dat het ook
anders kan, dat je de ontwikkeling ook aan kunt wenden voor het
toevoegen van nieuwe kwaliteit. Het gunt ons een blik in een mogelijke
toekomst. Als PARK Noord-Holland ben ik blij met deze optimistische
blik en het appèl om veranderingen zodanig te geleiden dat ons
landschap daar beter van wordt. Tegelijkertijd roept het panorama in
zijn uitwerking tal van vragen op:
•
•
•
•

Brengt het panorama de veranderdruk wel voldoende in
beeld?
Worden sommige opgaven niet onderschat?
Worden alle opgaven wel herkend?
Is er, de fraaie verbeeldingen ten spijt, wel écht sprake van een
kwaliteitswinst?

Terugleggen bevindingen
Eén van de doelen bij het opstellen van het Panorama Nederland was
het stimuleren van het debat over de ruimtelijke ontwikkeling van ons
land. In die zin heeft het panorama tijdens zijn aanwezigheid in het
provinciekantoor zeker aan zijn doel beantwoord. Bij de opening is aan
rijksadviseur Berno Strootman toegezegd dat wij de bevindingen uit het
debat aan het CRa zouden terugleggen.
Dit verslag noteert de bevindingen en signaleert op welk vlak
aanscherping en verdieping wenselijk zijn. Dat doet het aan de hand
van de volgende thema’s.
•
•
•
•
•

Veranderdruk
Verstedelijking en stad-land relatie
Energietransitie
Transitie van de landbouw
De olifant in de kamer
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Veranderdruk
Er komt een veelheid aan opgaven op ons landschap af. Naast ‘old
school opgaven’ -als bereikbaarheid, recreatie en toerisme, wonen en
werken- poppen er tal van nieuwe of hernieuwde opgaven op. Denk
aan de energietransitie, het terugdringen van bodemdaling, CO2
uitstoot en stikstofdepositie, transitie van de landbouw en herstel van
de biodiversiteit. Mogelijk zal later blijken dat we ons ten aanzien van tal
van ontwikkelingen thans op een knikpunt bevinden, zal 2020 worden
aangeduid als hét schakelmoment in de landschapsontwikkeling.
Het panorama lijkt de veranderdruk te onderschatten. Vergelijkt men
het landschap anno 2020 met het landschap van 1990 dan blijkt dat de
veranderdruk de afgelopen dertig jaar aanzienlijk groter is geweest dan
de dynamiek die thans uit het panorama spreekt.
De 1 miljoen woningen die worden bijgebouwd lijken nauwelijks hun
weerslag op het stedelijk milieu noch op de stedelijke silhouetten te
hebben. De transitie van de landbouw, die thans wordt ingezet en onder
druk van de stikstof problematiek in een versnelling lijkt te geraken,
blijkt niet tot een ander beeld en gebruik van het buitengebied te leiden
en ook de energietransitie, aangejaagd door het klimaatakkoord, leidt
niet tot een ‘fundamenteel ander’ landschap. Het panorama is dermate
herkenbaar dat de beschouwer de indruk kan krijgen dat het allemaal
wel meevalt. De beoogde optimistische visie van het panorama kan
ook worden uitgelegd als een geruststellende blik.
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Bron: CBRE, 2020

Verstedelijking en stad-rand relatie
Het panorama verwacht dat er tot 2040 1 miljoen extra woningen nodig
zijn. De ruimte daartoe moet overwegend binnen bestaand bebouwd
gebied worden gevonden. Dat leidt tot een aanzienlijke intensivering
van bestaande stedelijke gebieden; meer woningen per hectare
en mogelijk ook aanzienlijk grotere bouwhoogten. Daarmee zal het
stedelijk silhouet meer dan thans ook het landschapsbeeld bepalen,
komt de stad in de beleving dichterbij. Die intensieve stad gaat alleen
werken bij de gratie van een aantrekkelijk buitengebied dat direct vanuit
die stad op een sociaal veilige wijze bereikbaar is. Daarmee vraagt ook
de overgang van stad naar land meer aandacht en uitwerking dan dat
het panorama thans laat zien.
De stad-land relatie is naast een ruimtelijk vraagstuk ook een bestuurlijk
vraagstuk. De stad verwacht steeds meer van het buitengebied. Het
land is al lang niet meer uitsluitend productiegebied voor de stad. Het
is in toenemende mate ook het uitloop- en uitrengebied van de stad,
regenton van en koelmotor voor de stad, dynamo van en natuurparel
bij de stad. Toch is de stad terughoudend om in dat landschap te
investeren. Het is veel nemen, maar weinig geven. De uitdaging voor
de toekomst is om de positieve wederkerigheid stad-land niet alleen te
erkennen maar daar ook financieel uitwerking aan te geven. Vanuit de
debatweek kwam de vraag dit onderwerp op rijksniveau nadrukkelijker
te agenderen en in het panorama intelligenter te afficheren.
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Energietransitie
Energietransitie
Het draait bij de energietransitie om twee kernvraagstukken: om
het opwekken van herwinbare energie uit zon en wind én om de
ontwikkeling van een op het hernieuwde energiesysteem toegesneden
energieinfrastructuur. Het panorama focust op de eerste opgave, die
van de duurzame energieopwekking en gaat vooralsnog voorbij aan
de opgave van de ontwikkeling van een robuuste energieinfrastructuur.
Energieopwekking
De boodschap van het panorama is helder: minimaliseer wind op land en
ontwikkel geen zonneakkers op landbouwgrond en in natuurgebieden.
Vanuit de debatweek leidde dit standpunt tot wrevel. Deels omdat het
zeer de vraag is of hiermee kwantitatief kan worden voldaan aan de
energieopgave maar ook omdat dit standpunt schuurt met de lopende
RES-trajecten die de opdracht hebben de mogelijkheden van wind (ook
op land) én zon te onderzoeken.
Als PARK Noord-Holland deel ik de scepsis van het CRa ten aanzien
van de ontwikkeling van zonne-parken, maar ik vermoed dat het
resoluut afwijzen van zonne-energie op land in de praktijk weinig
effectief zal blijken. De urgentie van de energieopwekking en het
hieraan verbonden verdienmodel maakt nu al dat vanuit de markt tal
van initiatieven worden ontwikkeld en de verwachting is dat het aantal
initiatieven snel zal toenemen.
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Ik bepleit de ontwikkeling van een strategisch energiekompas dat een
langere tijdhorizon (dan het lopend RES-traject) hanteert en dat zich
uitspreekt over:
•
•
•
•
•

de vormen van herwinbare energieopwekking
de mate waarin concentratie dan wel spreiding van energieopwekking
wenselijk is
of er gebieden zijn waar moet worden ingezet op vrijwaring ten
aanzien van bepaalde vormen van energieopwekking
de doorwerking van de energiehuishouding op de ruimtelijke
ontwikkeling op de korte, lange en middellange termijn (t10-t50-t80)
de herziening van het energie-netwerk / de energie-infrastructuur

Energiedistributie
De huidige energieinfrastructuur loopt tegen zijn grenzen aan.
Ons ondergronds energienetwerk, het systeem van kabels en
schakelstations, is het resultaat van een voortdurend aanpassen
van hetgeen er al lag. De grenzen van het ad-hoc uitbreiden op het
bestaand systeem zijn bereikt. In de toekomst neemt de complexiteit
van het energienetwerk verder toe. De systeemstudie van de Provincie
Noord-Holland wijst uit dat aanvullend waterstof en warmte nodig zijn
om het elektriciteitsnetwerk stabiel te houden. De introductie van het
5G netwerk leidt wederom tot een vergrote extra vraag naar elektriciteit.
Dat noopt tot een fundamentele herziening van de backbone van
het energienetwerk. De urgentie hiertoe wordt nog versterkt door de
omschakeling van een centrale energieopwekking naar een decentrale
opwekking.

Nu nog wordt stroom overwegend centraal geproduceerd in grote
elektriciteitscentrales op kolen, gas of uranium. Dikke kabels
voeren geweldige hoeveelheden stroom naar schakelkasten die het
onderverdelen in een steeds fijner netwerk, waarbij de draden naar de
uiteinden steeds dunner zijn. Deze structuur past niet bij de decentrale
opwekking van de toekomst, waarbij juist op het platteland (waar het
netwerk ijl is) zon- en windparken zullen verrijzen. Maar het duurt jaren
voor de kabelstructuur daarop is aangepast. De vraag hoe we het
huidige systeem kunnen omvormen tot een robuust systeem dat de
toekomstige situatie het best bedient komt in het panorama niet aan
bod. Dat is een gemiste kans, want de herziening van de ondergrondse
nationale energie hoofdinfrastructuur is zeer urgent en het panorama
was een goede gelegenheid om dit onderwerp sterker te agenderen.
De herziening van de nationale energie hoofdinfrastructuur moet voor
2030 zijn gerealiseerd, wanneer de invulling van de energieopgave 20302050 start. Dan moet bekend zijn waar capaciteit in het onderliggend
netwerk beschikbaar is of komt. Wanneer we weten dat de energie
hoofdinfrastructuur in 2030 op orde moet zijn, en dat de aanleg van
kabels en schakelstations tien jaar kan vergen, dan betekent dat dat
deze opgave geen uitstel duldt. Daarin ligt een parallel met het weg- en
railverkeer, die beiden de grenzen van hun capaciteit hebben bereikt.
Wanneer we de opgave pas gaan aanpakken op het moment dat de
problemen zich openbaren dan zijn we tien jaar te laat. Dat leidt bij het
weg- en spoorverkeer tot een hoop tijdverlies en ergernis, maar bij het
energieverkeer zet dat ons als land op achterstand.

Het belang van een robuuste en strategisch gepositioneerde energieinfrastructuur laat zich niet overschatten. Professor Hans Mommaas,
directeur Planbureau voor de Leefomgeving, benadrukt dat de
beschikbaarheid van energie in de toekomst leidend zal zijn voor de
ruimtelijke ontwikkeling.
Ontwikkelingen worden in toenemende mate ingegeven vanuit de vraag
waar de beschikbaarheid van energie het best is geborgd. In die zin
reikt de ruimtelijke doorwerking van het energienetwerk dat nu wordt
ontwikkeld verder dan de zichtbare aanwezigheid van windturbines en/
of zonnevelden. Minstens zo belangrijk is de ruimtelijke ontwikkeling
die het energienetwerk entameert. Het energienetwerk vormt
daarmee een machtig instrument waarmee overheden de mate van
gebiedsdynamiek kunnen beïnvloeden. Met de positionering van de
energiebackbone kunnen rijk en provincie bewerkstelligen dat prioritaire
ontwikkelgebieden als Schiphol, NZKG, Greenports en Energyports
qua energie-infrastructuur ‘eerste rang’ liggen.
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Transitie van de landbouw
Mogelijk aangejaagd door het klimaatakkoord van Parijs (2015), waarin
is vastgelegd dat de uitstoot van CO2 moet worden teruggedrongen
én dat versterking van de biodiversiteit een mondiaal doel is, geeft
de koning bij het uitspreken van de troonrede in september 2018 aan
dat landbouw en natuur meer met elkaar in balans moeten worden
gebracht. In het daarop volgend debat introduceert minister Schouten
het begrip ‘kringlooplandbouw’.
Sedertdien vindt een verschuiving plaats in het denken over hoe de
landbouw, zowel over hoe de landbouw zou moeten functioneren als
over de positie die de Nederlandse landbouw in de wereldmarkt moet
innemen. Dat denken is in de loop van 2019 met de stikstofproblematiek
opnieuw in een stroomversnelling geraakt. Op de laatste werkdag van
2019 (20-12) heeft de Hoge Raad het kabinet definitief verplicht de
uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.
Daarmee is de transitie van de landbouw tijdens en vooral na de opstelling
van het panorama van een onderwerp in de zijlijn tot een onderwerp
in de spotlights geworden. Met die kennis is een verdiepingsslag 2020
dringend gewenst.
Het tegengaan van de bodemdaling in onze veenweidelandschappen
(Groene Hart, Laag Holland en Gooi- en Vechtstreek), het versterken
van de biodiversiteit, de stikstofproblematiek, de klimaatadaptatie, de
energietransitie, dat alles komt samen in ons landschap en raakt direct
aan het functioneren van de landbouw.

Dat gaat iets betekenen voor hoe we ons landschap naar de
toekomst gaan inrichten en beheren en hoe we in het landschap
willen ondernemen. Dat moeten we samen met de boeren en de
terreinbeherende instanties uitvinden en in de praktijk gaan brengen.
Daarin ligt ook een opgave voor de steden die steeds meer van het
land verwachten.
We moeten het mét de boeren en mét de steden gaan doen. Beide
partijen moeten uit de weifelstand. Nu de samenleving de boeren niet
alleen vraagt voedsel te produceren, maar ook de bodemdaling tegen
te gaan, de biodiversiteit te versterken en de ruimtelijke diversiteit te
beheren vergt dat van de boeren dat ze op een andere manier hun
bedrijf gaan voeren. We zullen met de boeren na moeten denken over
hoe we dat financieel mogelijk gaan maken.
De weifeling van de steden kan alleen worden doorbroken door
fundamenteel anders naar de relatie stad-land te kijken. Stad en land
zijn niet strijdig aan elkaar, zij zijn uit dezelfde basis ontsproten en dienen
eenzelfde opdracht: het welbevinden van de burger. Beiden moeten
onderzoeken hoe zij aan die opdracht kunnen bijdragen. Hoe mooi zou
het zijn wanneer de opgaven waar we thans voor staan de komende
decennia gaan leiden tot een hernieuwde positieve wederkerigheid
tussen stad en land? Want ook voor het landschap geldt: samen kom
je verder.

Bron: Natuur&Milieu, 202015
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De olifant in de kamer
We staan voor een grootschalige omwenteling in het ruimtegebruik,
zowel in de stad als op het land. We kennen de opgaven waar we
voor staan, maar weten de oplossing nog niet of onvoldoende, en waar
we de oplossing menen te weten, weten we nog niet hoe we die in
de praktijk gaan brengen. Dat brengt mij bij de lastigste vraag, hoe
gaan we die transities in ruimte en ruimtegebruik straks daadwerkelijk
organiseren?
We hebben in Nederland een ruime ervaring met transities in
het landschap, denk aan de ontginning van de veengebieden of
heidevelden, aan de grootschalige ruilverkavelingen, aan de aanleg
van het gasnet. Nog los van het feit dat niet ieder van die transities even
goed heeft uitgepakt, waren zij relatief eenvoudig uit te rollen omdat er
een wenkend verdienmodel achter schuil ging. De verkoop van het gas
maakte NL rijk, de verhoogde opbrengsten per ha waren een zegen
voor de samenleving, voor de schatkist en niet in de laatste plaats voor
de boer. Kortom, er was sprake van een positieve balans tussen kosten
en baten waarbij de baten al in een kort tijdsbestek konden worden
ingeboekt.
Hoe anders is het bij de aankomende transities waar de kosten wel
erg ver op de baten vooruit lopen en waarbij de baten bovendien in
andere eenheden worden uitgedrukt dan die voor de kosten worden
gebezigd. Gaat het bij de kosten om euro’s, bij de baten gaat
het vooral om de kwaliteit van leven, om de biodiversiteit, om de
toekomstbestendigheid van onze planeet. Bij de aanstaande transities
is het verdienperspectief beduidend minder wenkend. Het gaat niet
langer om meer, maar om beter. En mogelijk noopt beter tot minder.
De inrichting van Nederland 2040 is meer dan een ruimtelijke opgave.
Het is ook het bestuurlijk vraagstuk van hoe vorm te geven aan een
gedeelde verantwoordelijkheid.
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Aanbevelingen voor GS
Het landschap als integratiekader
De boodschap die het College van Rijksadviseurs met het Panorama
Nederland afgeeft is helder: gebruik het landschap als vertrekpunt en
integratiekader voor alle ontwikkelingen. Die boodschap sluit nauw
aan bij de aanbevelingen van het Signalen Rapport ‘Zorg voor het
landschap’ dat het PBL in november 2019 publiceerde:
•

De kwaliteit van het landschap verdient in het beleid meer aandacht
(…) Het is nodig dat het landschap expliciet en aan de voorkant
wordt meegenomen in besluiten over de ingrepen in de ruimte (…)”

Sectorale verdieping en integrale afweging
De tiendaagse over de mogelijke toekomsten van het landschap van
Noord-Holland heeft bij de deelnemers aan de debatten veel energie
losgemaakt. De sleutel van het succes schuilt voor een belangrijk
deel in de integrale benadering, in het feit dan vanuit verschillende
invalshoeken en verschillende beleidsvelden op de opgaven werd
gereageerd. De deelnemers werden zo gewaar dat men op verschillende
manieren naar een opgave kan kijken. Interessant was om te zien hoe
de deelnemers hun individuele standpunt inbrachten en hoe zich
vervolgens in het debat een gedeeld standpunt ontwikkelde.
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Het enthousiasme dat de tiendaagse aan de dag legde roept de
vraag op of het raadzaam is te onderzoeken of er een methode van
werken kan worden ontwikkeld waarbij de verschillende disciplines en
beleidsvelden meer met elkaar naar een casus kijken om zo in comité
tot een gedeeld standpunt te komen. Daar lijkt veel voor te pleiten.
Omgekeerd kan men ook zeggen dat bestuurders juist gebaat zijn bij
onversneden adviezen vanuit de verschillende afdelingen en dat het
aan hen is om vanuit die adviezen tot een integrale afweging te komen.
Verbinden van opgaven
De ‘eye opener’ van het Panorama is wel dat de grootste opgave is om
de opgaven die op ons landschap afkomen in onderlinge samenhang
tot een oplossing te brengen. Een visie recreatie en toerisme, een visie
op de energietransitie, een visie op de transitie van de landbouw, de
rep om de aanleg van meer bos, zij allen moeten zijn geworteld in een
integrale visie op de ontwikkeling van het landschap van Noord-Holland.
In de voorbereidende fase kan de ontwikkeling van een sectorale
visie helpen om op onderdelen een verdiepingsslag te maken, maar
uiteindelijk moet deze gaan landen in een integrale visie.

Mengen, koppelen en scheiden
De toekomst van ons landschap is in sterke mate verbonden met de
toekomst van de landbouw. Het eerder aangehaalde signalenrapport
van het PBL stelt dat de heroriëntatie van de landbouw moet worden
gekoppeld aan de landschapsontwikkeling. Het rapport bepleit
meervoudig grondgebruik en geeft aan dat waar mogelijk gestreefd
moet worden naar mengen en koppelen van functies. Waar het niet
anders kan rest scheiden van functies. Het lijkt zinvol om vanuit de
Agenda Vitaal Landelijk gebied te onderzoeken waar moet worden
ingezet op koppeling en waar op menging dan wel scheiding van
functies.
Door de schalen heen kijken
Juist in het denken op het niveau van de provincie is het nodig om ‘door
de schalen heen te kijken’, zowel in temporele als in geografische zin.
De opgave is om een visie op de lange termijn, de stip op de horizon,
te koppelen aan een handelingsperspectief voor de korte termijn.
Maar ook in schaal is het wenselijk om vanuit het hogere schaalniveau
in te zoomen naar het lokale schaalniveau om te onderzoeken hoe
de aanbevelingen op het hogere schaalniveau doorwerken naar de
concrete situatie. Vervolgens kan het nodig zijn om vanuit dit lagere
schaalniveau weer uit te zoomen naar het regionale schaalniveau om,
vanuit de opgedane inzichten, de eerder geformuleerde aanbevelingen
aan te scherpen of bij te stellen.

Ontwerpend onderzoek
Het Panorama NL toont de kracht van ontwerpend onderzoek.
Ontwerpend onderzoek kan onverwachte dwarsverbanden tonen
en onvermoede kansen aan het licht brengen. De Provincie NoordHolland is gezegend met een goed ontwerpteam. Mijn aanbeveling zou
zijn binnen dit ontwerpteam meer ruimte vrij te maken voor ontwerpend
onderzoek.
Fris-denkers
Het diner pensant werd, niet in de laatste plaats door de gastvrouw
/ gedeputeerde Esther Rommel, als bijzonder positief ervaren. Het
blijkt heel verfrissend om met deskundigen van buiten, die ieder op
een andere wijze met hun laarzen in de klei / het veen staan, actuele
ruimtelijke onderwerpen te bespreken. In dit diner passeerde in
korte tijd nagenoeg het gehele spectrum aan onderwerpen de revue.
Idealiter wordt een dergelijk diner met experts van buiten jaarlijks
herhaald waarbij nader op een thema wordt ingezoomd om een verdere
verdieping te bereiken.
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Aanbevelingen voor het CRa
Onderschat de veranderdruk niet
Sedert de opstelling van het Panorama einde 2018 zijn de
omstandigheden andermaal zijn gewijzigd. Stikstof en PFAS bepalen
mede het debat, de roep om biodiversiteit klinkt krachtiger door, de
boeren zijn niet eerder zo vaak naar Den Haag afgereisd. Het verdient
aanbeveling om toekomstbeelden te ontwikkelen die uitgaan van een
grotere veranderdruk dan dat het panorama thans laat zien.
De ondergrondse energie-infrastructuur als ‘blinde vlek’
Het debat over verduurzaming van de energiehuishouding gaat in
hoofdzaak over energieopwek. Het vraagstuk van de energiedistributie
blijft hierbij sterk onderbelicht. Het huidige systeem van kabels, leidingen
en schakelstations is gebaseerd op een centrale energieopwekking
en loopt tegen de grenzen van zijn capaciteit aan. De centrale
vraag is hoe we het huidige netwerk kunnen omvormen naar een
robuust en toekomstbestendig netwerk gebaseerd op een decentrale
energieopwekking. Deze opgave is vanuit ruimtelijk perspectief urgent
omdat de vormgeving van de infrastructuur een machtig sturend
instrument is in de ruimtelijke ontwikkeling.
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Relatie stad-land vergt nadere uitwerking
Stad en land raken in gebruik en ruimte zo zeer met elkaar verweven
dat zij niet langer als aan elkaar tegenstelde werelden kunnen worden
beschouwd. We moeten naar een benadering die voorbij de vermeende
tegenstelling stad – land gaat en die onderzoekt hoe beiden zich in een
positieve wederkerigheid kunnen ontwikkelen. Het CRa kan hierin het
voortouw nemen door de positieve wederkerigheid nadrukkelijker te
agenderen.
Verdienmodellen achter de transities beter onderzoeken
Ons landschap staat voor een veelheid aan transities, denk aan de
energietransitie en de transitie van de landbouw. Anders dan bij
voorgaande transities liggen bij deze transities kosten en opbrengsten
in de tijd ver uit elkaar. Daarbij worden zij in verschillende eenheden tot
uitdrukking gebracht. De kosten worden in euro’s gepresenteerd, waar de
opbrengsten meer liggen in de sfeer van een meer toekomstbestendige
inrichting en / of een versterkte biodiversiteit. De vraag hoe we deze
transities in beweging kunnen zetten zonder dat de ruimtelijke kwaliteit
het kind van de rekening wordt behoeft nader onderzoek.
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1. Openingsdebat Panorama Nederland
| Mark Hendriks
Mijmeren over het landschap van de toekomst
De tiendaagse over ‘de grote ontwikkelingen die op het Noord-Hollandse
landschap afkomen’ en ‘hun mogelijke invloed op de ruimtelijke
kwaliteit’ werd op 6 december afgetrapt met de officiële opening van de
expositie Panorama Nederland. De cirkelvormige verbeelding van hoe
onze steden en landschappen er in 2040 uitzien stond opgesteld in de
lobby van het Haarlemse provinciehuis. Namens het provinciebestuur
knipte sectormanager Integrale Opgaven en Transities John Arkes een
provisorisch gespannen lint door. Hij benadrukte het belang om over
verre toekomsten na te denken. ‘Ook in onze provincie is de druk op het
landschap groot – en die druk heeft vele gezichten. In de Amsterdamse
regio gaat het vooral om woningbouw en bereikbaarheid, in de Kop
staan energie, landbouw en recreatie centraal.’
Even daarvoor had Berno Strootman, als lid van het College van
Rijksadviseurs (CRa) verantwoordelijk voor de totstandkoming van
het Panorama, uit de doeken gedaan wat hij en zijn collega’s Floris
Alkemade en Daan Zandbelt met dit toekomstperspectief voor ogen
hadden. ‘We zagen het als onze taak om de ruimtelijke gevolgen
van urgente maatschappelijke opgaven te vangen in een wenkend
perspectief, in een verbeeldende visie over hoe ons land er in de
toekomst uit kan zien.’

Omdat in Den Haag naar zijn zeggen elke vorm van ruimtelijke sturing
in de prullenbak belandt, koos het CRa er nadrukkelijk voor om geen
plan te maken. In plaats daarvan abstraheerden zij hun ideeën in een
cirkelvormige verbeelding, een optimistisch en herkenbaar vergezicht
op het Nederland van de toekomst. Daarmee doen de rijksadviseurs
een appel op een gedeeld verlangen naar een ‘rijker, hechter en
schoner Nederland’ – in plaats van te focussen op wat al die opgaven
en transities ons wel niet gaan kosten. Met het Panorama pakken
Strootman, Alkemade en Zandbelt vier vraagstukken bij de kop: het
naleven van de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs (lees: het
terugdringen van de CO2-uitstoot), de behoefte aan 1 miljoen woningen,
de stijgende zeespiegel en de noodzakelijke omslag naar een duurzame
voedselproductie. ‘Maar’, zo hield Strootman zijn toehoorders voor, ‘die
opgaven grijpen op elkaar in. In Panorama Nederland bekijken we ze in
samenhang – alleen zo komen we tot realistische oplossingsrichtingen
die het verschil maken.’
Zo wordt in het Panorama het watersysteem opgevoerd als een
vehikel om andere kwesties van antwoorden te voorzien en pleiten
de rijksadviseurs voor een new deal tussen de samenleving en de
agrarische sector.
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Dat we in de afgelopen eeuw substantieel minder zijn gaan betalen voor
ons voedsel, lijkt voordelig, maar heeft er ook toe geleid dat veel boeren
de touwtjes niet aan elkaar geknoopt krijgen en we enorm hebben
ingeleverd op ons maatschappelijk vermogen – de biodiversiteit loopt
terug, schone lucht is zeldzaam, natuur en milieu staan onder druk.
We moeten, aldus het Panorama, naar een natuurinclusieve landbouw,
dat veilig voedsel produceert voor een eerlijke prijs in een gezond en
aantrekkelijk landschap.
Dergelijke verbanden worden ook gelegd op het gebied van
woningbouw – in de bestaande stad, gemengd met andere functies,
zodat de mobiliteit daalt en het landschap gespaard – en de transitie
naar een duurzame energiehuishouding. Berno Strootman waarschuwt
dat de regionale energiestrategieën (RES) een optelsom zijn van
sectorale initiatieven. De rijksadviseur pleit voor een andere aanpak
waarin besparing, provincieoverschrijdende warmtenetten, ruimtelijke
kwaliteit en het vrijwaren van landbouwgrond (dus geen zonnevelden!)
hand in hand gaan.
Dan neemt Steven Slabbers het woord, provinciaal adviseur ruimtelijke
kwaliteit (PARK) en initiatiefnemer van de tiendaagse. Wat hem betreft is
Panorama Nederland een zegen. ‘Er komt een stortvloed van opgaven
op ons landschap af. Die moeten we met ontwerpend onderzoek in
onderlinge samenhang bekijken.
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Panorama Nederland is daartoe een poging, het biedt een optimistische
blik en laat ons zien dat de noodzakelijke transities wel degelijk kunnen
leiden tot mooie en interessante landschappen.’
Niet voor niets dus dat hij het Panorama naar Haarlem haalde. ‘De
aanwezigheid van deze cirkelvormige impressie van een toekomstig
Nederland nodigt uit tot reflectie en debat. Het zet bovendien aan tot
mijmeren over de toekomst van het landschap van Noord-Holland.
Hoe zou een Panorama voor Noord-Holland er uit kunnen zien?
Hoe zorgen we in onze provincie dat die opgaven bijdragen aan
de ruimtelijke kwaliteit?’ Het originele Panorama verdient volgens
Slabbers ook reflectie. Ondanks zijn enthousiasme plaatst hij dan ook
enkele kritische kanttekeningen. ‘Onderschatten we de opgaven niet?
Is de gepresenteerde kwaliteitswinst reëel? En hoe organiseren we
de noodzakelijke transities? In vergelijking met eerdere transities zijn
de verdienmodellen nu minder concreet. Hoe krijgen we zaken dan in
beweging?’
Om het mijmeren en de reflectie ruimte te geven, was het 22 meter
lange Panorama Nederland op de eerste verdieping opgesteld als een
levensgroot whiteboard. Alle aanwezigen werden uitgenodigd om in
themagroepen hun eerste gedachten, suggesties en kritiekpunten erbij
te schrijven.

Het leidde tot vruchtbare discussies en nuttige bevindingen. Met
betrekking tot Verstedelijking en mobiliteit werden twijfels geuit over de
veronderstelling dat maar liefst 75 procent van de 1 miljoen woningen
in West-Nederland gebouwd moet worden. Ook over de focus op
de bestaande stad werd genuanceerd gedacht – voor sommige
aanwezigen is het toevoegen van woonmilieus (in clusters) buiten de
stad helemaal geen taboe. Sommige groepsleden hekelden de wijze
waarop glastuinbouwgebieden en bedrijventerreinen verbeeld zijn. ‘Als
dit de stadsrandzones van de toekomst zijn, dan verdienen ook dit soort
gebieden een fijnmazige structuur, zodat stad en land verweven raken.’
In de groep Vitaal landelijk gebied werd gewaarschuwd om de
typische veenweideproblematiek (bodemdaling, CO2-uitstoot) niet met
generieke oplossingen te lijf te gaan. Ook dient er aandacht te zijn voor
de beschikbaarheid van hoogwaardig en gebiedseigen water – voor
het beheer van natuurgebieden en het eventuele herstel van veengroei
– en voor de herbestemming van leegstaande agrarische bebouwing.
De groep maakte een duidelijk statement: als we vinden dat de boeren
moeten veranderen, dienen we de afzetmarkt te reorganiseren. Als we
lokaal en streekeigen willen stimuleren, is een politieke omwenteling
noodzakelijk.

Vanuit het thema Gezonde leefomgeving en economie kwamen vooral
gebreken naar voren. Waar in het Panorama zit de biodiversiteit, waar
de cultuurhistorie? En als we willen dat wonen en werken in elkaars
nabijheid plaatsvinden, wat betekent dat dan voor de Haarlemmermeer?
De groep Duurzame energie riep op tot de aanpak van de persverse
financiële prikkels waardoor integrale projecten nauwelijks kans
maken. Als we bijvoorbeeld met zonnevelden meerdere doelen willen
nastreven, moet het financiële systeem (en de regelgeving) op de
schop. Tot slot twee concrete adviezen: benut de restwarmte van
datacenters en besteed meer aandacht aan de groeiende invloed van
waterstof.
Als laatste het thema Governance, waarover rijksadviseur Berno
Strootman eerder die middag zei dat de rijksoverheid zich moet opstellen
als ‘rentmeester en koopman’. De groep die zich over dit onderwerp
boog, juichte het toe dat het Panorama een inspirerend beeld neerzet.
Maar is er daarmee ook consensus over de kwaliteit die we met zijn
allen nastreven? Om samenwerking te bevorderen moeten aldus de
groepsleden budgetten niet meer verkokerd zijn en vooroordelen over
en weer worden weggenomen.
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Zo vormde de openingsmiddag een ideale aftrap van tien dagen debat
over de toekomst van het Noord-Hollandse landschap. De opgaven
moeten in onderlinge samenhang tot oplossingen worden gebracht,
ontwerpend onderzoek kan helpen om onvermoede dwarsverbanden
te leggen en onverwachte kansen aan het licht te brengen.
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2. OV Knooppunten
| Steven Slabbers & Anouk Distelbrink
Vergezichten! Knooppunten in de toekomst
Na de opening door de directeur Beleid, Herman Schartman, verzorgt
de PARK, Steven Slabbers een korte introductie over de veranderende
betekenis en kansen van de OV knooppunten. Aan de hand van
kaartvergelijkingen laat hij zien hoe de naoorlogse verstedelijking het
buitengebied in rap tempo heeft opgeslokt en hoe daarbij de afstand
tussen centrum en buitengebied gestaag is toegenomen. De aanleg
van infrastructuur op de overgang van stad naar land zet de relatie
tussen stad en land verder onder druk.
De PARK benadrukt dat we het stedelijk tapijt niet over de resterende
weilanden kunnen blijven uitrollen. We ontkomen er niet aan om
prioriteit te leggen bij het verder verdichten van het bestaand stedelijk
gebied:
•
•
•

Omdat we het landschap nabij de stad niet kwijt willen raken.
Om het bereikbaarheidsvraagstuk het hoofd te kunnen bieden.
Om de massa te verkrijgen die nodig is om een hoogwaardig
aanbod (cultureel, educatief, zorg) te kunnen bieden.

Kortom, we moeten ontwikkelen binnen bestaand bebouwd gebied,
waarbij vanuit de bereikbaarheid het primaat ligt bij de omgeving van
de HOV knooppunten. Het gaat hierbij zowel om de bereikbaarheid
van de steden zelf, als ook om de bereikbaarheid van het land van uit
die steden. De intensieve stad gaat alleen werken wanneer deze goed
verbonden is met een hoogwaardig ingericht buitengebied. Daarin
kunnen de ‘Buitenpoorten’ een cruciale rol vervullen als schakel tussen
stad en land.

Paul Gerretsen, agent Vereniging Deltametropool en medeopsteller van
het Panorama Nederland en van Maak Plaats! Licht toe dat het College
van Rijksadviseurs met het Panorama Nederland de grote ruimtelijke
opgaven wilde verbeelden. Zij wilden de minister laten zien dat er naast
de ‘bekende’ opgaven tal van ‘nieuwe’ opgaven op ons landschap af
komen en dat die opgaven zich alleen in onderlinge samenhang tot een
oplossing laten brengen.
Met de het benoemen van een opgave als ‘Meer tijd voor elkaar’ is
getracht de discussie uit de standaard terminologie van mobiliteit en
verstedelijking te halen. Meer tijd voor elkaar gaat uit van een versterkte
nabijheid door op de verschillende schaalniveaus zowel te concentreren
als te mengen. Aanbevelingen die daaruit volgen zijn:
•
•
•

Bouw woningen binnen fietsafstand van werk, school, groen en
voorzieningen. (Small)
Keuzevrijheid van vervoer voor iedereen (Medium)
Versnellen (inter)-nationale verbindingen. Trek deze lijnen door
naar Europese buurregio’s en introduceer er de OV-chip. (Large)

In Londen is de PTAL (Public Transport Accesibility Level) een indicator
bij huizenverkoop op de Britse Funda. Onderzoek van The Guardian
over The daily commute: travel times to cities around the world leert dat,
vergeleken met de wereld, de dagelijkse reistijd van de Nederlander
over het algemeen genomen zeer beperkt is!
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3. Scholenbezoek
| Steven Slabbers (PARK)
Nieuwe generatie geeft interessante inzichten
De toekomst van ons landschap gaat iedereen aan. Degenen die over
die toekomst besluiten zijn doorgaans al op leeftijd (het huidige college
van GS kent gelukkig een gevarieerde leeftijdsopbouw), maar het zijn
de jongeren die het langst met de doorwerking van deze besluiten
worden geconfronteerd. De vruchten én de schaduwkanten van de
keuzen die nu worden gemaakt zullen in belangrijke mate de kwaliteit
van hún leefomgeving bepalen. Om die reden waren ook de middelbare
scholen in Noord-Holland voor een bezoek aan en een debat over het
Panorama Nederland uitgenodigd.
Andermaal toonden de scholieren zich uitermate betrokken bij de
duurzaamheidsvraagstukken. In het gesprek over het Panorama bleken
circulariteit, verduurzaming van de energiehuishouding en het op peil
houden van de biodiversiteit de terugkerende thema’s.
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| Allerd Nanninga
Regionale energiestrategie NHN & NHZ
“De zoektocht is open, we leveren wat we kunnen dragen. Er zit ambitie
in de vraag en hopelijk ambitie in het aanbod.” Met deze hoopvolle doch
berustte woorden werd de inspiratiesessie van woensdag 11 december
afgesloten. De dag zat vol verschillende vooruitzichten op de toekomst
en de inzichten van nu. De presentaties, deelsessies en pitches waren
bedoeld om te inspireren en van elkaar te leren.
De benodigde samenwerking die de basis vormt voor een duurzame
energietransitie, was op de inspiratiedag in volle mate aanwezig. De
ruim 200 deelnemers waren zeer ontvankelijk voor de verschillende
vooruitzichten en inzichten. De sfeer was gemoedelijk, constructief en
werd er aandachtig naar elkaar geluisterd.
Opvallend was dat meervoudig ruimtegebruik uiterst goed werd
ontvangen. “Meervoudig ruimtegebruik is een katalysator voor de
energietransitie”, zo stelde een deelnemer. Over het algemeen was
men van mening dat meervoudig ruimtegebruik de verbinding van
onder andere landschappelijke kwaliteit, biodiversiteit en duurzame
energie-opwek ten goede deed. Zowel het bedrijfsleven als ambtenaren
en bestuurders waren over het meervoudig ruimtegebruik zeer te
spreken. Met blik op de kaarten van Noord- en Zuid holland werd er
gediscussieerd over de opwek-locaties en kwam de balans tussen
rijks- en gemeentebeleid ter sprake.

Confrontaties maar ook gemeenschappelijk belang werd geïdentificeerd
en nieuwe samenwerkingsverbanden werden gesmeden. De
grootste spanning was te vinden bij het zoeken naar een balans
tussen het behoud van landschappelijke kwaliteit en de opwek van
duurzame energie, waarin de realiteit en haalbaarheid tegenover de
verduurzamingsambitie stonden. Daarbij werd er ook bevraagd wie de
discussie in de toekomst waarborgt zodat er geen versplintering komt
van duurzame oplossingen, maar een gecoördineerd ruimtelijk beleid
waarin meervoudig ruimtegebruik en de opwek duurzame van energie
tot zijn recht komt.
De spanning was zeker ook te vinden op het Panorama Nederland,
waar de deelnemers hun reflecties op de beelden konden achterlaten.
De geschreven teksten lieten kritiek, maar ook appreciatie zien op
de visie van het Rijk. Goed om te zien dat de deelnemers vooral veel
kansen zagen die gemist waren door het Rijk.
Geïnspireerd door elkaar en in een beetje verwarring naar huis
gaan dat is waar de organisatoren op doelde. De reacties van de
deelnemers deden vermoeden dat dat wel gelukt was.
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5. Diner Pensant
| Mark Hendriks
Een panorama voor Noord-Holland – naar een
Noord-Hollands Uitbreidingsplan (NHUP)
Op 11 december 2019 schoven acht experts aan voor een diner
pensant met gedeputeerde Esther Rommel. In een vrije setting
en met de blik op een verre toekomst filosofeerden zij over een
‘panorama’ voor Noord-Holland, over waar in het provinciale
landschapsbeleid nieuwe accenten moeten worden gelegd. De
lange tijdshorizon maakte het mogelijk om vergezichten op tafel
te leggen die weliswaar niet direct toepasbaar zijn, maar wel een
vruchtbare bijdrage leveren aan de koers die de provincie NoordHolland zou moeten varen.
Het klinkt als een stap terug in de tijd, maar de suggestie van een NoordHollands Uitbreidingsplan – als de provinciale variant van het Panorama
Nederland – is zo gek nog niet. Zo’n NHUP moet dezelfde impact
hebben als zijn beroemde voorganger, het Algemeen Uitbreidingsplan
dat stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren in 1932 voor Amsterdam
maakte. Vriend en vijand zijn het erover eens dat dit visionaire document
voor kwaliteiten heeft gezorgd die nog altijd fungeren als de pilaren van
de welvaart en het welzijn in de hoofdstedelijke regio. Van Eesteren
wist uiteenlopende opgaven te verbinden en had oog voor de positieve
wederkerigheid tussen stad en land.

Het NHUP – dat symbolisch in 2032 moet verschijnen – zou op de
lange termijn hetzelfde effect moeten hebben: een overtuigend en
consistent verhaal dat de provincie klaarstoomt voor de toekomst, dat
de economische betekenis, de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid
van onze steden en landschappen veilig stelt.
Daarmee houdt de vergelijking tussen een NHUP en het AUP ook
wel op. Van Eesterens plan ging over de stad, over het belang van
Amsterdam. Het NHUP betreft een veel groter gebied en gaat over de
relaties tussen ‘een sterke Metropoolregio’, een ‘vitale Kop van NoordHolland’ en een ‘rijk Gooi- en Vechtplassengebied’. Het programma is
eveneens compleet anders. Van Eesteren had te maken met wonen en
werken, met bereikbaarheid en openbaar groen. Voor het NHUP gelden
deze old school vraagstukken nog steeds – denk ook aan de afronding
van het Natuur Netwerk Nederland (NNN) –, maar intussen zijn er tal
van complexe kwesties bijgekomen: de transitie naar een duurzaam
energiesysteem, de omslag naar een circulaire en natuurinclusieve
landbouw, herstel van de biodiversiteit en klimaatadaptatie. Ook de
vorm van een NHUP zal anders zijn. Het Algemeen Uitbreidingsplan
was een blauwdruk, een voorschrift dat tot in detail gerealiseerd
moest worden. Het NHUP daarentegen is als een wegwijzer, waarmee
genoemde vraagstukken met elkaar in verband worden gebracht, en
waarbij de provincie op hoofdlijnen richting geeft.
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Daarmee gaat het NHUP tegen de tijdgeest in. Decentralisatie voert in
het ruimtelijk domein al jaren de boventoon en de overheid is bang om
afgeschilderd te worden als een ‘dicterende alwetende’ die wel even
bepaalt waar wat mag, kan en moet. Toch is die afwachtende houding
niet langer vol te houden. Willen we bijvoorbeeld de klimaatdoelen van
Parijs halen, willen we dat gemeenten, bedrijven en burgers in actie
komen, dan is een ‘verbindend perspectief’ van hogerhand (nationaal
en provinciaal) noodzakelijk. Regie vanuit het Haarlemse provinciehuis
betekent evenwel niet dat de provincie ontwikkelingen moet opleggen
of ruimtelijke claims gaat vastleggen, maar wel dat zij erop toeziet dat
de grote opgaven in goede banen worden geleid.
Het zijn deze karakteristieken – geen plan, maar een optimistisch
vergezicht; niet sectoraal, maar samenhang; een bovenregionale visie
voor de lange termijn – die het NHUP tot de provinciale tegenhanger van
het Panorama Nederland maken. Maar met één groot verschil. Waar
het Panorama sterk geabstraheerd is, met collageachtige sfeerbeelden,
kan het NHUP verder gaan. Hier en daar mag de provincie de schroom
van zich afschudden, door keuzes en voornemens te ‘territorialiseren’.
Oftewel, uitspreken op welke wijze de woningbouwopgave het stedelijke
silhouet zal veranderen, waar energieparken gewenst zijn of niet, hoe
landbouw en natuur met elkaar verweven worden, waar vernatting
nodig is om bodemdaling tegen te gaan, enzovoorts, enzovoorts.
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De wederkerige relatie tussen stad en land
De nadruk die de rijksadviseurs in het Panorama Nederland leggen op
verdichting – 70 procent van de bouwopgave in de Randstad, nabijheid
creëren om mobiliteit in te perken – en de ambitie van het NoordHollandse provinciebestuur om ontwikkelingen vooral binnen bestaand
stedelijk gebied te situeren, klinken nobel, maar verdienen evenwel
een kritische nuancering.
Verdichting blijkt in veel gevallen een verdedigingsmechanisme, als
een manier om het buitengebied te sparen. De schaduwzijde is dat een
visie op datzelfde buitengebied, en vooral op het samenspel tussen
stad en land, achterwege blijft. Denk aan Amsterdam-Zuidoost, waar
op papier de Amstelscheg onderdeel is van de gebiedsontwikkeling
om 60.000 woningen toe te voegen, maar waar in werkelijkheid (mede
vanwege de grondexploitatie) de focus volledig op het stedelijk gebied
ligt.
Daar moet het Noord-Hollands Uitbreidingsplan een oplossing
voor bieden. Het verdichten van bestaand stedelijk gebied is alleen
volhoudbaar als ook de ‘groene’ en ‘blauwe’ gebieden ontwikkeld
worden. Dat is tevens de boodschap van het onlangs verschenen
Manifest van de Scheggen: om ‘rijnmondisering’ van de Noordvleugel
te voorkomen dient binnenstedelijke ontwikkeling gepaard te gaan met
een dragend toekomstverhaal voor de landschappelijke structuren.

Anders gezegd: het succes van de intensivering van de stad werkt
alleen bij de gratie van een fantastisch en bereikbaar buitengebied.
Dit vergt serieuze investeringen. Niet alleen omdat het landschap
de stad verkoeling brengt in snikhete zomers, niet alleen omdat het
landschap een onmisbare recreatieve functie vervult, maar ook
vanwege de economische betekenis. Internationale bedrijven kiezen
immers nog steeds voor de Amsterdamse regio omwille van het groene
vestigingsklimaat – lees: de kwaliteit van de omliggende landschappen
en de nauwe verwevenheid tussen stad en land.
In de Metropoolregio liggen genoeg aanknopingspunten om
landschappen op orde te brengen. Naast de scheggen is het denkbaar
om via het NHUP de voormalige ‘groene sterren’ – op recreatie gerichte
uitloopgebieden als Spaarnwoude – een tweede leven te geven. Deze
soms wat unheimische gebieden kunnen gemoderniseerd worden door
combinaties van vernatting, recreatie en wonen.

De samenhang tussen stad en land geldt ook op het niveau van de
gehele provincie, en is zichtbaar in de relatie tussen de dynamische
Metropoolregio en de luwte van de Kop van Noord-Holland. Mits autoen treinverbindingen goed zijn, fungeren beide regio’s als een systeem.
Dan blijkt de inzet op nabijheid van wonen en werken – zoals bepleit
in het Panorama Nederland – een stuk relatiever. Want, zo komt uit
onderzoek naar voren, als in de directe woonomgeving een goede
school voor de kinderen aanwezig is, met landschap en natuur bij de
hand, is het voor veel mensen geen probleem als woon- en werkfuncties
ver uit elkaar liggen.
In de Kop speelt Den Helder een sleutelrol, en de ‘parel met de drie
kusten, dramatisch gelegen aan het einde van het continent’ verdient
een prominente plek in het NHUP van 2032. Aan de ene kant om de
stad van een sterk economisch profiel te voorzien, waarbij met name
de offshore industrie van wind op zee mogelijkheden biedt – niet alleen
in opslag en distributie, maar vooral in de hoek van de maintenance.
Aan de andere kant gaat het om de versterking van het omliggende
landschap, dat met de binnenduinrand, de Westfriese Omringdijk en
het voormalige eiland Wieringen tal van mogelijkheden.
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De omgeving van Schagen, een aantrekkelijk woondorp met een
historisch centrum, kan uitgroeien tot een ‘stapsteen’ tussen Alkmaar en
Den Helder. De brede duinzone, waar nu nietszeggende vakantiedorpen
liggen en waar de bollenteelt kampt met verzilting van de ondergrond,
kan met een uitgekiend natuurprogramma en de brede, mooie stranden
uitgroeien tot een gewild woon-, energie- en recreatiegebied – waar
zelfs Natura 2000-doelen (en oplossingen voor de problematiek van
stikstofdepositie) gevonden kunnen worden.
Naar een natuurinclusieve kringlooplandbouw
Er wordt natuurlijk al langer over nagedacht, maar de recente stikstofcrisis
en de wereldwijde zorg over de teruggang van de biodiversiteit brengen
een en ander in een stroomversnelling: de onvermijdelijke transitie van
de landbouw, van de wijze hoe wij in Nederland ons voedsel produceren.
Het is een onderwerp dat in een Noord-Hollands Uitbreidingsplan
niet mag ontbreken en op meerdere niveaus – ruimtelijk, financieel,
governance – om scherpe keuzes vraagt.
De consensus tussen milieu en economie, gevat in een
voedselproductiesysteem dat we sinds de jaren zestig in stand houden,
lijkt niet langer volhoudbaar. Technische maatregelen (zoals moderne
stallen en luchtwassers) kunnen de schadelijke gevolgen die met name
de intensieve landbouw heeft voor natuur, landschap, gezondheid en
milieu, niet langer verbloemen.
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Wij – de samenleving, en specifiek de stedelingen – moeten de boeren
helpen om de broodnodige transitie voor elkaar te krijgen. Als we nu
verlangen dat agrariërs op duurzame wijze voedsel gaan produceren,
op basis van gesloten kringlopen en voor een regionale markt, en dat
ze daarnaast ‘publieke diensten’ gaan leveren – zoals het beperken van
de koolstof- en stikstofuitstoot, natuurbeheer, zorgverlening –, moeten
we niet tegenover, maar naast ze gaan staan.
Dat is lastig genoeg, want dit vergt dat we ons consumentengedrag onder
een vergrootglas moeten leggen. Zijn we bereid om meer te betalen
voor biologisch eten? Willen en kunnen we ons dieet aanpassen? Is
het mogelijk om de ‘lijntjes’ met de globalisering door te knippen? Het
zijn ingewikkelde vragen, want waarom exporteren we voedsel, terwijl
we veevoer importeren en rundvlees uit Zuid-Amerika laten overkomen
dat daar gefokt is tegen exploitatiekosten die gelijk staan aan wat een
boer hier kwijt is aan waterschapslasten? En wat is export eigenlijk?
Als een Nederlandse vrachtwagen naar Frankrijk rijdt spreken we van
uitvoer, diezelfde afstand behoort in de VS tot de interne markt.
Dit soort fundamentele vragen gaat wellicht voorbij aan de reikwijdte
van een NHUP, maar de provincie kan in haar ‘eigen panorama’
desondanks richtinggevend zijn.

Om op een kleiner schaalniveau circulair te zijn, om te zorgen dat
landbouw, natuur en milieu in balans komen, is het bijvoorbeeld zaak
om de bodem én het waterpeil – het is ook een hydrologisch vraagstuk!
– leidend te maken in het bepalen waar welk grondgebruik mogelijk en
wenselijk is. Vanuit dit principe kan in het NHUP bijvoorbeeld bepaald
worden op welke plekken intensieve melkveeteelt mogelijk blijft, waar
extensieve akkerbouw kansrijk is, in welke gebieden natuur voorrang
heeft, waar het langer vasthouden van water (beschikbaarheid van
zoetwater is een urgent vraagstuk) denkbaar is en op welke plekken
bosbouw of landbouwinclusieve natuur de voorkeur hebben.
Om zo’n herinrichting voor elkaar te krijgen wordt gepleit voor een
‘ruilverkaveling 2.0’, waarbij de juiste type boerenbedrijven op de juiste
plekken terecht komen, en waarbij tussen intensieve landbouwgebieden
en kwetsbare natuurzones ‘verwevingsgebieden’ worden aangelegd.
De prikkel om zo’n grootschalige ruilverkaveling op gang te brengen
ligt verborgen in de vrijkomende gronden van boeren die stoppen of
vertrekken. In plaats van dat hun land ten prooi valt aan de grondhonger
van grootschalige en op de wereldmarkt gerichte bedrijven, moet een
deel van deze gronden beschikbaar komen voor boeren die om willen
naar een extensieve bedrijfsvoering – op basis van circulariteit, korte
ketens, het dienen van publieke belangen.

De overheid, en dus ook de provincie, heeft hierin een sleutelrol.
Omdat boeren die willen extensiveren niet in staat zijn om zelf land te
kopen – de gemiddelde prijs ligt op 8 tot 12 euro per vierkante meter –
dient de overheid vrijkomende gronden aan te schaffen (of waar nodig
boeren uit te kopen) om ze vervolgens tegen de natuurwaarde aan
boeren die op een andere manier door willen beschikbaar te stellen.
Dat betekent dat de overheid de financiële afwaardering van het land
voor haar rekening neemt. En dat is helemaal niet gek – ze doet dit
ook voor de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland. In plaats van
terreinbeherende organisaties komt de grond in handen van duurzame
en natuurinclusieve boerenbedrijven, die het land gebruiken om
publieke ambities op het gebied van natuur, waterberging, gezondheid,
energiewinning en voedsel na te streven.
In tegenstelling tot de ruilverkavelingen van na de Tweede Wereldoorlog
ontbreekt vooralsnog een duidelijk economisch perspectief. Toen gold
het belang van ‘nooit meer honger’ en lonkte voor de agrarische sector
een aantrekkelijk verdienmodel. Nu is dat verdienmodel vervangen
door een maatschappelijk rendement – waar we met zijn allen beter
van worden (gezond, milieu, natuur, voedselveiligheid), maar die voor
boeren geen inkomsten oplevert om de facturen mee te betalen.
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Daarom moet de ruilverkaveling 2.0 gepaard gaan met een herziening
van het financieringstelsel. Naast dat we boeren een eerlijke prijs betalen
voor het voedsel dat ze produceren, dienen ze voortaan ook betaald
te worden voor de nieuwe diensten die ze de samenleving leveren.
Denk aan de instandhouding van natuurwaarden (waarbij het huidige
idee van onkostenvergoeding en subsidies verlaten moet worden),
maar ook aan het belonen van bijvoorbeeld het omlaag brengen van
de stikstof en CO2-uitstoot. Het is lovenswaardig dat particulieren in
de stad hun steentje bijdragen (door de aanschaf van een Tesla of
zonnepanelen op het dak), maar als sector kan de intensieve landbouw
echt het verschil maken. Laten we ze daar dan ook voor honoreren.
Overigens blijkt dit niet eens zo gemakkelijk, omdat de verdenking van
staatssteun al snel op de loer ligt. Een boer moet nu eerst schade lijden,
voordat ie een bijdrage van de overheid mag ontvangen. Dit alles vergt
inzicht in de soms bizarre praktijk van alledag. Boeren die de afgelopen
jaren hebben geïnvesteerd in een moderne stal (omdat een koe in de
stal minder zou uitstoten) met bijbehorende luchtwassers (waarvan nu
gezegd wordt dat ze niet werken) zijn tamelijk argwanend om weer
grote veranderingen door te voeren.
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Tijdens het diner pensant kwam tot slot de mestregelgeving aan de
orde. Naar de huidige regels moeten agrariërs een groot deel van hun
mestproductie afvoeren. Het gevolg is dat ze hun gronden aan het
‘uithongeren’ zijn, waardoor kunstmest nodig is om die ondervoeding
tegen te gaan. Het is logischer om in plaats van kunstmest (dat met
alle milieugevolgen van dien via de Rotterdamse haven moet worden
aangeleverd) het overschot aan dierlijke mest (dat nu met vrachtwagens
bij de boerenerven moet worden opgehaald) te gebruiken om de
kwaliteit van de bodem te verbeteren. Dat is niet alleen goedkoper dan
het uitkopen van boeren die dichtbij een bijzonder natuurgebied zitten,
het zorgt ook dat het bodemleven toeneemt, de bodemkwaliteit stijgt en
het oorspronkelijke landschap op orde wordt gebracht.

Energie en landschap
Tot slot kan het NHUP niet om een heet hangijzer heen: de vraag hoe
we in het landelijk gebied omgaan met de komst van zonneweides.
Het College van Rijksadviseurs neemt een duidelijk standpunt in.
Hun Panorama Nederland pleit voor een verbod op zonnepanelen op
agrarische grond en in natuurgebieden. In het licht van een NoordHolland Uitbreidingsplan wordt hier genuanceerd over gedacht. Natuurlijk
moeten eerst daken, parkeerterreinen, Schiphol, industrieterreinen en
havens benut worden. Maar zelfs dan halen we slechts 60 procent
van de totale energieopgave die via zon moet worden ingevuld. Of we
het nu leuk vinden of niet, het landelijk gebied zal uiteindelijk een rol
moeten spelen in het plaats bieden aan zonnevelden.
De vraag is hoe daar met het NHUP richting aan gegeven kan
worden. Nu is de plaatsing van zonnevelden op landbouwgrond – de
aanzuigkracht is hoog omdat het rendement vijf keer hoger is dan
de teelt van pootaardappelen – het terrein van energieontwikkelaars
die het buitengebied afstruinen op zoek naar geschikte locaties
om ‘zonnerechten’ te verwerven. Boeren met strategisch gelegen
gronden (nabij schakelstations) vangen hoge bedragen of delen mee
in de opbrengsten. Daarmee dreigt een verstoring van de regionale
grondmarkt. Niet alleen vanwege de stijgende grondprijs, maar ook
omdat deze ‘zonneboeren’ door hun goedgevulde portemonnee hun
positie op de grondmarkt verstevigen.

Het NHUP moet in dit transitieproces de weg wijzen en duidelijk
aangeven hoe de winning van duurzame energie moet plaatsvinden
(waar concentratie, waar spreiding), welke gebieden gevrijwaard blijven
en hoe energieprojecten een publieke betekenis krijgen. Met andere
woorden: hoe we lokale gemeenschappen mee laten profiteren, zodat
oplossingen daadwerkelijk ‘gedeelde oplossingen’ zijn.
Dit essay is gebaseerd op een diner pensant op 11 december 2019 in
Haarlem. Aan dit gesprek namen deel gedeputeerde Esther Rommel,
provinciaal adviseur Steven Slabbers, landschapsarchitect Dirk Sijmons,
Riena Tienkamp van Staatbosbeheer, agrariër Aad Straathof van LTO
Noord, landschapsarchitect Peter de Ruyter, Annemarie Lodder van
de gemeente Haarlemmermeer, directeur van Mooi Noord-Holland
Jeff Mühren, Rob van Aerschot van de Metropoolregio Amsterdam, en
Daphne Rigter en Anne-wil Min van de provincie Noord-Holland.
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6. Vitaal Landelijk Gebied
| Steven Slabbers (PARK)
Introductie
In zijn introductie laat de PARK aan de hand van een kaartvergelijking
zien hoe ons landschap continu in ontwikkeling is. De enige constante
is de verandering. Maar het is niet alleen ons landschap dat verandert,
ook de betekenis van het landschap verandert. Ons landschap is al lang
niet meer uitsluitend productiegebied voor de stad. Het is in toenemende
mate tevens uitloop- en uitrengebied van de stad, koelmotor van en
regenton voor de stad, dynamo van de stad en natuurparel bij de stad.
De stad verwacht steeds meer van haar buitengebied en eigent zich
het buitengebied in toenemende mate toe. Denk aan Amsterdam met
zijn Amsterdam Wetlands, Amsterdam Beach, Amsterdam Castle en
Amsterdam Defense Lines.Toch lijkt de stad niet erg willig om in dat
landschap mede te investeren. Het is veel nemen, maar weinig geven.
We zullen de positieve wederkerigheid stad-land moeten erkennen en
daar ook financieel uitwerking aan moeten geven.
De samenleving vraagt om een transitie van de landbouw, en met reden!
Landbouw en natuur moeten met elkaar in balans worden gebracht.
Maar de transitie van de landbouw vraagt ook wat van de samenleving.
Interessant is om met elkaar na te denken welke gebieden zich lenen
zich voor productie voor de wereldmarkt en in welke gebieden de
kringlooplandbouw een nieuwe coalitie met de stad aan kan gaan, een
nieuwe positieve wederkerigheid kan bewerkstelligen. Verschillende
varianten voor de toekomst van een vitaal landelijk gebied zijn daarom
onderzocht in een workshop tijdens de tentoonstelling van Panorama
Nederland.
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Waterland: Integraal ontwerpend
onderzoek in varianten | Anne-wil Min
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1. Amsterdam Waterstad

2. Koeien eruit - algen erin

Het concept ‘Amsterdam Waterstad’ is gebaseerd op het vitaliseren
van de relatie tussen stad en platteland. In het landschap, en met name
de dieper gelegen droogmakerijen worden verschillende klimaatbuffers
gerealiseerd met de nieuwe functie van waterberging, verkoeling,
recreatie en drijvende woningen voor de stad. Op die manier worden
de karakteristieken van het landschap gebruikt voor klimaatadaptatie
(de waterstromen in het gebied gaan richting de dieper gelegen
droogmakerijen in het landschap). Bovendien wordt het watersysteem
als basis gezien in dit concept en ontstaan door verschillende waterpeilen
in het (veenweide) landschap nieuwe en diverse mogelijkheden voor
de landbouw. Nieuwe teelten en waterbuffels worden geintroduceerd
in het nattere landschap, om de bodemdaling en CO2 uitstoot tegen te
gaan. Op die manier ontstaat een divers landschap, dat gebaseerd is
op de cultuurhistorische structuren maar met een innovatieve functie.
Bovendien wordt de voedselproductie beter zichtbaar voor de stad,
door de verkoop van lokale producten (o.a. buffelmozarella) en door
het landschap beleefbaar te maken voor bezoekers. Op die manier
ontstaat een klimaatadaptief en divers landschap, waarbij bovendien
de beleefbaarheid van het landschap door de stad vergroot wordt.

In het concept ‘Koeien eruit - algen erin’ is het huidige voedselsysteem
in het landschap niet als uitgangspunt genomen, maar juist de trends
in de omgeving die op de landbouw afkomen. De financiering van de
transitie van de landbouw staat centraal, waarbij de focus ligt op een
transitie van een voedselproductie in het landschap die vooral gericht
is op koeien naar eiwitproductie als voedsel voor de stad. Daarbij gaat
het ook over een verandering in het eetpatroon van de stedeling en
over bewustwording. Bovendien wordt er in dit concept meer ruimte
gecreërd voor wonen, recreatie en waterberging in het landschap.
Een nieuw en betaalbaar toekomst perspectief voor het landschap in
Waterland wordt voorgesteld.

Bron: Leidraad Landschap en Cultuurhistorie, 2018
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3. Wat als we niets doen?
In dit concept is allereerst gekeken naar het scenario waarin we niets
veranderen aan het huidige landschap in Waterland. Daarbij ontstaan
verschillende problemen zoals bodemdaling, wateroverlast, vermindere
biodiversiteit in het landschap en een niet volhoudbaar landbouw
systeem.
Vervolgens is gekeken naar de toekomstige ontwikkeling van het
landschap. Daarbij ligt de focus in dit concept vooral op de recreatieve
ontwikkeling en voedselproductie voor de nabije steden. Het idee is om
het concept van de Stelling van Amsterdam en de forten te laten herleven.
De forten dienden in het verleden ter bevoorrading van de stad en zijn
in een strategische structuur geplaatst waarbij het landschap binnen
de Stelling van Amsterdam voldoende was voor de voedselproductie
van de stad en de bereikbaarheid zodanig dat verse producten op tijd
naar de steden vervoerd konden worden. Voor het nieuwe perspectief
op het landschap in Waterland kan ook aan zodanige landschappelijke
structuur worden gedacht, waarbij het voedselsysteem en de afstanden
in relatie tot de steden centraal staan. Bovendien kan dit gecombineerd
worden met een nieuwe recreatieve waarde.
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4. Buffers & buffels

5. Wat is Waterlands?

Het concept ‘Buffers & buffels’ gaat vooral over het creëren van
een duurzaam voedselsysteem in het landschap van Waterland. Er
worden waterbuffers gerealiseerd in het landschap, om voldoende
water beschikbaar te hebben voor een nieuw & hoger waterpeil om
verdere bodemdaling tegen te gaan. Daarnaast worden deze buffers
gecombineerd met waterbuffels en duurzame energie. Het gaat in
de buffers vooral om veenbehoud en waar mogelijk worden deze
gecombineerd met natuurontwikkeling. Er ontstaat op die manier een
verscheidenheid aan buffers, waarbij op sommige locaties de focus ligt
op biodiversiteit en op andere plekken juist een gevarieerde combinatie
van functies ontstaat.

Welke elementen zijn het precies die Waterland tot een gewaardeerd
landschap maken? Dit was de vraag die centraal stond om tot een
nieuw toekomstperspectief voor het landschap te komen. Daaruit blijkt
vooral de groene corridor in de oostzijde van het gebied van belang te
zijn. Bovendien zijn ook de unieke karakteristieken van het veenweide
landschap interessant. Het concept heeft als uitgangspunt om deze
gewaardeerde eigenschappen te gebruiken in de ontwikkeling van
Waterland. Daarbij wordt het veenweide landschap tot een nattere
variant getransformeerd, maar met behoud van cultuurhistorische
structuren en de openheid. In de droogmakerijen worden combinaties
van nieuwe functies geintroduceerd en ontstaat een intensivering van
het landschap binnen de grootschalige structuren. Op die manier kan
in het veenweide landschap extensieve landbouw de hoofdrol blijven
spelen en de krachtige openheid van het landschap behouden blijven.
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Kustverdediging zal sterker worden in de toekomst met
de zeespiegelstijging: hoe aantrekkelijk vormgeven?

NOTITIES OP
HET PANORAMA
NEDERLAND
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Tijdens de tentoonstelling van Panorama Nederland bij de provincie
Noord-Holland van 6 tot 16 december zijn er verschillende notities op
de toekomstbeelden geschreven door bezoekers. De notities zullen in
onderstaande afbeeldingen worden weergegeven.
De bezoekers bestonden uit experts op verschillende vakgebieden
(op het gebied van duurzame energie, landbouw, water, natuur,
verstedelijking & integrale ontwerpers), scholieren en inwoners van de
Provincie Noord-Holland. Op die manier wordt er zowel vanuit experts
op het gebied van ruimtelijke kwaliteit als bezoekers en inwoners van
Noord-Holland gereflecteerd op de tentoonstelling.

Denk niet alleen in één functie (tourisme, natuur).
Er wonen ook nog mensen (in dit geval Texel)
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Werk aan de winkel:
- andere stimuleringsregelingen zodat een
gemiddelde agrarier het hele dak benut ipv.
alleen voorziet in eigen behoefte

Bredere fietspaden

Is dit geothermie?
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Fijnmazige structuur van stad naar land
(route door het landschap)

Zonnepanelen
en in h

Elektrische bussen en verschillende
varianten per regio

Voorkom een harde rand
als overgang!

Heldere keuzes maken

n ook op de gevels
het glas

Dubbelgebruik
Private laadpunten voor
schone mobiliteit
Of waterstof en verbinding met
de woning voor energie

Nu al nadenken over NL2020?
En de wateropgave in de toekomst
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En natuurlijke waterberging in
de stad voor klimaatadaptatie,
biodiversiteit en recreatie

Benader woningbouwopgave
vooral ook kwalitatief
Doorstroming afhankelijk van
levensfase

Verplicht duurzame daken
(sedum, zonnepanelen etc.)
op daken

Goed initiatief! Landbouw in de stad

Oplaadstraat
Warmte uit asfalt

Ook grijs en zwart water
scheiden ondergronds

Waarom staat de opgave van 1 miljoen woningen.
waarvan 70% in de randstad niet ter discussie?
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Wat zou er gebeuren als je daar ruimer over na zou
denken? Ook op andere locaties?

Afvalscheiding: ondergronds
gescheiden afval in de stad
(circulaire economie)

Vraagt om extra ruimte bosbouw
voor productie en dat is weer
een klimaatadaptatie oplossing.
Restmateriaal van de bouw kan gebruikt
worden voor meerdere doeleinden.

Woningbouwopgave in de randstad
is veel groter dan hier zichtbaar is

Bouwen met hout! Extra beton is
meer CO2, en niet duurzaam.

1 miljoen woningbehoefte bestaat
voor een groot deel uit de verdunning
van huishoudens.
Collectieve woonvormen stimuleren?
Voor ruimtebesparing

WKO’s?
Stad wordt veel drukker met
toekomstige woningbouw opgave

Stadslandbouw
voor interessante plekken en bewustzijn in de stad

Ruimte voor sportvelden in de stad:
niet naar de randen verplaatsen.
Dubbel ruimtegebruik
en ontmoeting
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Bestaande bebouwing isoleren
met zonnegevels

Nieuwe wijken:
- scheiding grijs en zwart water
- bio-energie
- aquathermie
- warmte koude opslag

Integrale budgetten om
nieuwe duurzame
initiatieven te realiseren
Dit juist in de stad, niet
alleen in de randen

Ook een stedelijke opgave heeft ruimte nodig voor
groen, frisse lucht en broedplaasten
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Recycling en afvalverwerking van
toekomstige woningen is niet zichtbaar
(grote ruimtelijke impact)

Duurzame transitie gaat niet alleen over
energie. Betrek de inwoners om ‘nieuwe
energie’ te geven aan de wijk. Koppel
lokale behoefte aan aanbod.

Tijdelijke en verplaatsbare
duurzame energie
(zon en wind)

Kwaliteit van het open gebied zit in:
- openheid
- kwaliteit van de rand
- belevingsruimte en landschap

Intensievere recreatie in het
landschap buiten de steden
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Pilot projecten in veenweide
gebieden voor nieuwe vormen
van gebruik
Recreatieve
activiteiten in het landelijke landschap:
intensieve recreatie (bijv. festivals) en
verbeterde bereikbaarheid

Nieuwe verdienmodellen voor
de boeren (ook alternatieven
t.o.v. zon en windenergie)

Houd rekening met
veenweidevogels
Nieuwe functies voor vrijgekomen
agrarische bebouwing

Gebiedseigen water vasthouden
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Onderzoeken mogelijkheden voor
nieuwe teelten

Hoger waterpeil en veengroei

Veel problemen in de ruimtelijke
ordening zijn een bewustzijnsprobleem
(klimaatadaptatie)

Vergeet het
IJsselmeergebied niet!

Stad - land relatie
versterken

Energie uit het
oppervlakte water
(aquathermie)
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Met kwaliteitsambities

Regionaal panorama
als inspirerende start van
samenwerkingsagenda’s

72

Zorg dus voor vakkennis en
werkgelegenheid door behoud en
restauratie, dan wel
herbestemming.
Dit dient cohesie, toerisme, recreatie en daarmee de economie.

(Wereld) erfgoed geeft karakter
aan de stad en het platteland

Openbaar vervoer in kleine steden en
dorpen: via hubs, vervolg transport?
Verbeterde bereikbaarheid
kleine kernen
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Versnippering van het netwerk
opheffen door aanleg van nieuwe gebieden

Ecologische verbindingen
combineren met recreatieve
verbindingen (fiets en wandelpaden)
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Zorg dat het NNN gerealiseerd wordt.
Mede in verband met de Europese opgave
van biodiversiteit
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Waar is het 5G netwerk zichtbaar?

Circulaire en klimaatadaptieve
landbouw + een verbeterde relatie
tussen stad en platteland

Diversiteit in het landschap

Minder bestrijdingsmiddelen en uitspoeling
meststoffen in het oppervlakte water
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Zilte teelten
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Nautisch productie landschap:
ook zeewier, zeevruchten etc.

Stimuleren van pilots op locatie (NZKG is
kansrijk met regie van de provincie)
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Waterstof transport en hub
in Noord-Holland
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