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achtergrond
Draagvlak blijkt een probleem te zijn in gebiedsprocessen die door de Groene Hart provincies getrokken
worden en die als doel hebben om deeltracés van de Robuuste Verbinding Groene Ruggengraat te
realiseren. De Groene Ruggengraat is dat deel van de Natte As die door het Groene Hart loopt. Provinciale
projectleiders van gebiedsprocessen constateren dat het lastig is om voldoende te motiveren waarom deze
Robuuste Verbinding met de afgesproken ambities moet worden gerealiseerd.
Zij geven aan dat het concept als te generiek, te anoniem wordt ervaren, dat zij het onvoldoende
gebiedsspecifiek herkenbaar kunnen onderbouwen. Dit geldt zowel naar belanghebbenden in de streek toe
als naar bestuurders. Bestuurders vinden draagvlak erg belangrijk, mede omdat realisatie van de EHS in het
algemeen en in het geval van de Groene Ruggengraat zoveel mogelijk op basis van vrijwilligheid en
draagvlak moet gebeuren
doel
Doel van de workshop was het concretiseren van de invulling van de Groene Ruggengraat. Deelnemers van
de workshop waren o.a. vertegenwoordigers van provincies (N-H, Z-H & U), RWS, enkele ecologen.
De organisatoren van de workshop willen de resultaten van de workshop gebruiken voor het formuleren van
een advies aan minister Verburg en gedeputeerde Krol van de prov Utrecht in het kader van ‘Randstad
Urgent Project’.
product
Het te leveren product door Alterra was deelname aan de workshop als één van de (ecologische) experts.
Dit verslagje geeft in het kort de workshop weer. Verslaglegging van de workshop zelf is in handen van LNV
DRZ West (N.W. Bos).
uit de workshop:
Centraal stonden 4 casussen, waarin concrete problemen uit gebiedsprocessen aan de orde kwamen:
1. Gooimeer/Naardermeer (Corine Hoogenbosch, Provincie Noord-Holland)
2. Amsterdam Rijnkanaal (Onno Raymakers / Frank Hoffmann, Provincie Utrecht)
3. Gouwe Wiericke (Rob Ligtenberg, Provincie Zuid-Holland)
4. Alblasserwaard (Jaap Bouwmeester, Provincie Zuid-Holland)
Een groot deel van het programma werd besteed aan het in groepen doorspreken over mogelijkheden en
onmogelijkheden bij de realisatie van deze trajecten van de robuuste verbindingen.
Er werd hierbij vooral aansluiting gezocht bij de regionaal aanwezige natuurwaarden, daar is immers het
meeste draagvlak voor en het beste te ‘verkopen’ aan de streek. Er werd aansluiting gezocht bij kansen die
aanwezig zijn in de gebieden. In de workshop was er minder aandacht voor zaken als het opvangen van
onvoorziene risico’s (ambitieniveau B3) en het realiseren van robuuste verbindingen op systeemniveau, als
aanvulling op het inzoomen op individuele soorten. Voor een aantal trajecten werd meer uitgegaan van
ambitieniveau B1 (verbindingszones voor soorten met goede dispersiecapaciteit), omdat dat nog enigszins
te realiseren is via de gekozen aanpak van vrijwillige deelname door boeren.
De onderbouwing en argumentering vanuit eerder Alterra onderzoek voor de Robuuste Verbindingen is
generiek, op landelijke schaal. Niet alle specifieke regionale vragen kunnen met dat onderzoek beantwoord
worden.
Voor verdere verslaglegging: dat wordt door de organisatoren (contactpersoon Nico Bos, LNV-DRZ-west)
verzorgd.

