
 

28 maart 2017     Kabinetsformatie & ‘Renaissance van het Platteland’ 

 

Aan: Kabinetsinformateur mevr. E.I. Schippers en onderhandelaars van betrokken politieke 

partijen 

Als ‘Platform voor verbinding tussen Stad en Platteland’ richten wij ons als brede beweging op ‘steun 

en inspiratie voor de regio’ en vragen wij u in de nieuwe regeerperiode in te zetten op: 

- Herwaardering van de landbouw en de voedselketen, met inzet op maatschappelijke 

vraagstukken, o.a. via een op te zetten Ministerie van Voedsel (ons ‘dagelijks brood’ en 

primaire behoefte); 

- Ruimte voor ontwikkelingen op het platteland, in samenhang met de stad; 

- Ondersteuning van lokale en regionale initiatieven voor Stadslandgoederen en Groene Eco-

dienstensystemen, met inzet op watermanagement, energie en leefbaarheid; 

- Inzet op goede digitale en logistieke verbindingen; 

- Versterking en samenwerking op het gebied van handhaving / decriminalisering. 

Wij vragen u om Stad en Platteland in de gelegenheid te stellen met elkaar de uitdagingen op het 

gebied van water, voedsel, energie en leefbaarheid aan te gaan. Daartoe bieden wij u ons Magazine 

‘Renaissance van het Platteland’ aan.  

Nederland is een geweldig land om in te wonen, te werken en te leven, met mondiale belangen in 

agro, voeding en technologie. We hebben elkaar nodig om deze positie te behouden en te 

versterken. Wereldwijd en ook in Nederland trekt de bevolking naar de stad. Onze vier grootste 

steden zullen volgens het CBS in 2030 gemiddeld 15% meer inwoners tellen dan nu. De kleine, 

perifeer gelegen gemeenten zullen daarbij krimpen met als gevolg dat er in het buitengebied bijna 1 

miljoen huizen gesloopt moeten worden. Wanneer daarbij de leegstand in winkels, scholen en 

nutsgebouwen wordt geteld, dan leidt dit tot een afschrijving van ruim 200 miljard euro, nog los van 

de waardedaling van omliggend onroerend goed. Tot nu toe missen we de nationale visie en passend 

antwoord. Met u en de lagere overheden willen wij de handen ineenslaan om betrokken partijen te 

prikkelen, inspireren en mobiliseren om met een integrale en duurzame verbinding tussen stad en 

platteland genoemde teloorgang te voorkomen.  
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Een vitaal platteland is essentieel voor de ‘leefbare toekomst’ van metropool Nederland. De 

contouren van de gewenste samenwerking omvatten thema’s als gezond en veilig voedsel, 

woongenot & veiligheid, duurzame energieopwekking, recreatie en klimaatbeheersing. 

Wateroverlast in het afgelopen jaar kon bijvoorbeeld alleen goed worden opgevangen door de inzet 

van het platteland. Daarom is het noodzakelijk dat de investeringen in infrastructuur, onderwijs en 

technologie integraal worden bekeken vanuit het gezamenlijk perspectief van stad en platteland. Wij 

willen de agrarische sector verbinden met het oplossen van genoemde maatschappelijke 

vraagstukken. Agrarische ondernemers voelen zich betrokken en zijn bereid verantwoordelijkheid te 

dragen, ondersteund door een betrouwbare overheid die inzet op ondernemerschap, innovatie, 

kennisontwikkeling en proeftuinen. 

Wij willen komen tot nieuwe verbindingen zoals Stadslandgoederen en Groene Eco-

Dienstensystemen en daarbij snelheid en beweging brengen door regio’s te inspireren (want daar 

moet het gebeuren!), overheden te vragen om ruimte c.q. te participeren en waar mogelijk samen 

een duwtje te geven. De geboden kansen vragen om andere keuzes. Investeer, zoals al vaker is 

aangegeven, in sterke datanetwerken en technische hoogstaand onderwijs en geavanceerde 

oplossingen. Zorg daarbij (als voorbeeld) dat je in de nabije toekomst in 20 minuten vanuit Groningen 

of Achterhoek op de Zuidas kunt zijn. 

Met onze brede achtergrond in de sectoren landbouw & voedingsmiddelenketens, recreatie & 

horeca, particulier grondbezit, onderzoek & onderwijs, natuurbeheer en ruimtelijke innovatie willen 

wij graag met u samenwerken in de zoektocht naar nieuwe verhoudingen tussen stad en platteland.  

 

www.renaissancevanhetplatteland.nl 

Woordvoerder: Erik Droogh, tel. 026-3848800 of per mail info@renaissancevanhetplatteland.nl .  
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