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3.2.4 Schets van de Samenwerkende Regio
Bewoners voelen zich in dit scenario sterk verbonden met de regio waarin ze wonen. De uniformiteit binnen de regio wordt versterkt, en
daarmee het contrast tussen regio’s. Trefwoorden
zijn cocooning, introvert, New Age en veilig. De
vraag naar veilige landbouwproducten stijgt.
Lokale, gesloten productie, met aandacht voor
dierenwelzijn en milieu en streekeigenheid, zit
sterk in de lift. Het cultuurlandschap wordt door
de bewoners sterk gewaardeerd, het draagvlak
voor agrarisch natuurbeheer is sterk. Een combinatie van vraag naar lokaal geproduceerd voedsel
en landschapssubsidie houdt de landbouw stevig
in het zadel. Productie voor de export neemt
sterk af, omdat ook in andere landen de vraag
verschuift naar lokale producten. Om het landschap zoveel mogelijk in tact te laten, wordt er
compact gebouwd, vooral rond landelijke kernen. Ook op andere fronten is er weinig sprake
van functiemenging: ‘hekjes en hokjes’ zou als
motto van dit scenario kunnen doorgaan. Het
arcadische natuurbeeld voert de boventoon.
Bestuur

Kenmerkend voor dit scenario is een sterke regionale overheid. De EU heeft zich niet verder uitgebreid en de interne integratie komt goed op gang.
De invloed van Nederland op de besluitvorming in
de EU is groter door de beperkte omvang. De EU
regelt een aantal zaken zeer strak (bv Natura 2000,
waterrichtlijn, bescherming internationaal belangrijke landschappen, milieubeleid), maar laat daarnaast veel over aan de regio’s. Deze krijgen ook
veel stimuleringsgeld om nieuw beleid vorm te
geven. De invloed van de nationale overheid neemt
af. Op lokaal niveau kunnen stabiele coalities gesmeed worden met maatschappelijke organisaties

en bedrijven, die constructief meewerken met de
realisatie van publieke doelstellingen.
Waterstrategie

Op regionaal niveau worden op basis van regionale (ook grensoverschrijdende) stroomgebieden
omgevingsschappen gevormd, waarin waterschappen samengaan met andere schappen en
partijen. Om wateroverlast te verminderen geeft
men water meer ruimte, maar het areaal daarvoor blijft beperkt. Subsidies bevorderen duurzaam omgaan met water. Voorbeelden daarvan
zijn vergoedingen voor opzetten van het waterpeil aan boeren in de veengebieden en voor het
verminderen van het agrarisch grondwaterver-
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bruik in hoog Nederland. De waterhuishouding
blijft verder grotendeels afgestemd op het stedelijk en landbouwkundig grondgebruik.

wonen in laaggelegen gebieden mogelijk blijft.
Belangstelling en betrokkenheid van bewoners
zijn in de eerste plaats gericht op de eigen regio.

Landbouw

Mobiliteit

Er doet zich een wereldwijde verschuiving voor
naar landbouwproductie voor lokale markten. De
import en export van voedsel daalt sterk. De daling van de Nederlandse exportproductie leidt tot
afname van het landbouwareaal, maar de groei
van het binnenlandse veevoerproductie doet deze
daling weer deels teniet. Lokale, gesloten productiesystemen zijn sterk in opmars, om de problemen met milieu, voedselveiligheid en dierenwelzijn
gelijktijdig aan te pakken. Voor de grondwaterstand maakt de overgang naar biologische landbouw geen verschil. Als gevolg hiervan blijft
verdroging van natuurgebieden een probleem.

De mobiliteit is relatief laag. Er vindt geen uitbreiding plaats van de bestaande infrastructuur,
maar wel van het fietspadennet.
Natuurwensen, natuurbeelden

Natuur heeft een prefab karakter. Regionale aspecten (plaatselijke pareltjes) van de EHS zullen
gerealiseerd worden, maar de landelijke samenhang staat onder druk. Kenmerkend is Pieterpadnatuur: veilig, comfortabel, toegankelijk,
maar versnipperd. Het arcadische natuurbeeld
viert hoogtij.
Recreatie

Visserij

Verdeling van de visgronden en de invoering van
keurmerken voor vis dragen bij aan een systeem
van duurzame visserij. De grootschalige visserij
wordt sterk aan banden gelegd. Bovendien zijn er
alternatieve duurzame vistechnieken in opkomst,
evenals brakke teelten (lamsoor, zeekraal) in de
Waddenzee en de Oosterschelde. Er komt een
einde aan de Nederlandse kokkelvisserij, maar de
mosselcultuur in de Oosterschelde blijft overeind.

Centraal staat het recreëren in eigen land, in veilige natuur- en cultuurlandschappen. Op onthaastingsboerderijen zoekt men à la Marie
Antoinette rust en ontspanning in het houden
van dieren. De recreatievorm bij uitstek is fietsen
in eigen land. Populair is fietsen door arcadische
landschappen; het fietspadennet wordt dan ook
sterk uitgebreid. De toegankelijkheid van agrarisch gebied wordt sterk verbeterd.
Draagvlak voor natuur

Verstedelijking

Woningbouw is compact - nieuwe verstedelijking
ligt binnen Rode Contouren, vooral rond landelijke kernen. Daardoor blijft het landschap in de
groene ruimte zoveel mogelijk in tact. De architectuur is regiospecifiek, in antwoord op het heersende verlangen naar streekeigen, karakteristieke
woonvormen. Dijkverhoging zorgt ervoor dat
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Het draagvlak voor natuur is weliswaar relatief
groot, maar er is een sterke focus op de eigen regio. Daardoor kunnen verbindingen tussen natuur
op losse schroeven komen te staan. Afgezien
daarvan is de EHS kansrijk in dit scenario. Vooral
voor agrarische natuur en agrarisch natuurbeheer
is er veel steun. Voor stedelijke en internationale
natuur is de belangstelling veel kleiner.

