KennisArena Groene Hart
Parola te Langeraar, 23 juni 2011

Introductie
Op 23 juni 2011 komen circa zestig vertegenwoordigers van de vijf O’s bijeen. Deze
O’s staan voor: Ondernemers, Overheid, Onderwijs, Onderzoek en Omgeving. Er wordt
nagedacht over de vraagstukken die in het Groene Hart leven. Welke bijdrage kan de
Groene Hart Academie hieraan leveren?

& Boomteelt), (Verbrede) Landbouw & Ondernemen, Klimaat & Energie, en
Leefomgeving. De eerste ronde wordt een thema verkend, daarna verdiept en tot slot
bekeken vanuit het perspectief van elk van de vijf 0’s. Op deze manier worden zeven
panelen gevuld met ingrediënten voor de Kennisagenda.

In drie rondes gaan de deelnemers aan de slag om samen de Kennisagenda voor
het Groene Hart in concept gestalte te geven. Dit gebeurt aan de hand van zeven
thema’s: Water, Recreatie & Toerisme, Natuur & Landschap, Greenports (Glastuinbouw

De Kennisagenda dient als kader voor de kennisvraagstukken die de vijf O’s de
komende jaren in gemeenschappelijkheid oppakken. De KennisArena is de eerste stap
om tot de Kennisagenda te komen.

Organisatie KennisArena
Groene Hart Academie in samenwerking met Wageningen UR en het ministerie van EL&I.
De Groene Hart Academie is een initiatief van de gemeente Nieuwkoop, Hogeschool InhollandDelft, IPC Groene Ruimte en
Wellantcollege. De Groene Hart Academie wordt mede mogelijk gemaakt door Programma Regionale Transitie van de Groene
Kennis Coöperatie, LEI Wageningen UR en het ministerie van EL&I.

Interview met Karin van Beckhoven

Manager van de Groene Hart Academie, door dagvoorzitter Frithjof de Haan
Wat is de Groene Hart Academie?
“De Groene Hart Academie koppelt regionale
vragen van de omgeving, overheid en
ondernemers aan onderwijs en onderzoek.
Studenten beantwoorden de vragen in
projectvorm samen met deskundigen uit het
werkveld. In anderhalf jaar tijd zijn al 45.000
studenturen besteed aan het beantwoorden
van vragen uit het Groene Hart. De vragen
zijn verdeeld over de zeven thema’s: Water,
Recreatie & Toerisme, Natuur & Landschap,
Greenports (Glastuinbouw & Boomteelt),
(Verbrede) Landbouw & Ondernemen,
Klimaat & Energie, en Leefomgeving.”
Waarom is de Groene Hart Academie er?
“In dit gebied zijn veel vragen over hoe om
te gaan met de druk op de ruimte in het
Groene Hart. Vraagstukken die door het
groene onderwijs opgepakt kunnen worden.
Omdat de gemeente Nieuwkoop het initiatief
wilde nemen voor een kennisacademie, was
het mogelijk om de Groene Hart Academie
vorm te geven. Dat hebben we gedaan
vanuit het Programma Regionale Transitie
van de Groene Kennis Coöperatie, waarbij
regioleren centraal staat. Daar zie je de
meerwaarde van onderwijs bij regionale
vraagstukken. De complexiteit van de
vraagstukken in het Groene Hart is groot.
De Groene Hart Academie kijkt ernaar door
vanuit verschillende probleemdefinities
gemeenschappelijke kennisvragen te
koppelen aan onderwijs. Zo kan het
onderwijs aanhaken bij gebiedsontwikkeling.”

Aanhaken bij de gebiedsontwikkeling.
Buiten het agrarisch netwerk om?
“We richten ons op de vragen die
binnenkomen. Dat zijn niet alleen
agrarische vraagstukken. Toen we net
begonnen, hoopte ik dat we genoeg
vragen binnen zouden krijgen. Na
twee weken hoopte ik dat we genoeg
studenten hadden voor alle vragen. Het
doel van vandaag is het opstellen van
een Kennisagenda. Die moet als kader
dienen om in gemeenschappelijkheid de
kennisvraagstukken op te pakken en te
koppelen aan onderwijs. Wij wachten niet
alleen af, wij gaan ook actief op zoek.”
Als we niks doen, wordt het bos.
“Ja, ik heb verschillende antwoorden
gehoord op de vraag wat er met het
gebied zou gebeuren als we niets doen.
Er is geen goed of fout antwoord op te
geven. Iedereen benadert het vanuit zijn
eigen rugzakje.”
Wat hoop je dat er einde middag op de
panelen staat?
“Kennisvragen die goed in de breedte zijn
geformuleerd. Waarbij een focus vanuit
het thema is aangebracht. En verder
hoop ik dat het energie oplevert om
gezamenlijk na te denken over de thema’s
vanuit verschillende perspectieven en ook
vervolgafspraken te maken.”

Thema Water
Op de zeepkist: Ronald Hemel,
Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden
Voor de ontwikkeling van het Groene
Hart zijn vanuit het oogpunt van water
zowel strategieën noodzakelijk die zorgen
voor aanpassing van het watersysteem
binnen de mogelijkheden die we hebben
en strategieën waarin water meer sturend
zou kunnen zijn voor de inrichting van
het gebied. Zijn we bereid echt keuzes te
maken voor noodzakelijke transities in de
meest kwetsbare gebieden? Of moeten
we het watersysteem te allen tijde blijven
aanpassen aan de functies in het gebied?
En wat mag dat kosten?
Centrale vraag: Hoe kunnen we
op de langere termijn een veilig
en klimaatbestendig Groene Hart
realiseren via duurzame en betaalbare
ingrepen in het watersysteem?
Ronde 1: Kennisvragen verrijken
De belangrijkste watergerelateerde
thema’s voor de komende tijd zijn de
borging van de waterveiligheid en
de beschikbaarheid van voldoende
zoet water. De overige thema’s zijn
oplossingsgericht, zoals verdergaande
innovaties in watermanagement en
landbouw. Hoe kunnen we slimmer
organiseren en beter samenwerken? Ook
moet er aandacht zijn voor ruimtelijke
ordening en de waterinfrastructuur ten
behoeve van recreatie. Tot slot wordt

ook het sociale aspect van water belicht,
met name het mentale deel: agrarische
ondernemers in hetzelfde gebied beleven
de wateropgave/ de waterstanden heel
verschillend.
Een cruciaal uitgangspunt is dat er
afstemming nodig is. Veel kennis
blijft binnen muren en wordt niet
gedeeld. Hoe kunnen we zorgen voor
gezamenlijke afstemming van de vijf O’s
op de thema’s? Daarnaast moet water
steeds het ordenend principe zijn. De
kennisvragen moeten gericht zijn op
innovatie en toepassing in de praktijk.
Als laatste uitgangspunt worden concrete
doorvertalingen genoemd.
Ronde 2: Kennisvragen verdiepen
Hoe kunnen we een eerste stap zetten in
de ontwikkeling van een klimaatbestendig
watersysteem in het Groene Hart?
Vanuit deze invalshoek bekijken de
deelnemers de kennisvragen. Zij komen
met de volgende verdiepingen: Het is
belangrijk om eerst goed te kijken welke
praktijkvoorbeelden van innovaties er
al zijn. Zijn er misschien al oplossingen
of innovaties voor andere thema’s die
bijdragen aan de waterdoelstelling?
Er moet ook gekeken worden wat de
innovatie voor overheid, omgeving en
ondernemer betekent. En wat levert een
vergelijking met andere (internationale)
gebieden op?

Ronde 3: Vanuit het perspectief van de
O’s
De overheid vindt concrete
kennisvragen een must en vraagt
zich af wat de innovaties betekenen
voor het bestemmingsplan. De
onderzoekers vragen zich af waar
innovaties precies nodig zijn en waar ze
toegepast kunnen worden. Onderwijs
wil de innovatie handen en voeten
geven. De ondernemers zoeken naar
mogelijkheden om geld te verdienen aan
water, bijvoorbeeld door waterrecreatie.
De omgeving tot slot wil weten welke
consequenties de innovaties voor hen
hebben.
Er kan geconcludeerd worden dat een en
ander moet plaatsvinden op lokaal niveau.
Het liefst moet een vertaling gemaakt
worden van een landelijke visie naar een
lokaal stappenplan. Verder is het nodig
te werken aan innovatieve oplossingen
met aandacht voor inhoud en proces. De
consequenties moeten verder onderzocht
worden: wat betekenen de innovaties
voor overheid en bewoners?

Thema Recreatie & Toerisme
Op de zeepkist: Gwen Boon, Provincie Utrecht
Lange tijd was recreatie de economische drager in het Groene Hart. Door
bezuinigingen is dit niet langer de kerntaak. Er wordt nu gekeken of het aan de markt
kan worden overgelaten. Hoe kun je meer ruimte geven aan ondernemers maar wel het
Groene Hart behouden?
Centrale vraag: We zoeken een multifunctionele benadering, maar de regels zijn
sectoraal. Hoe kunnen we meer multifunctioneel te werk gaan?
Ronde 1: Kennisvragen verrijken
De kennisvragen die de deelnemers over recreatie & toerisme in het Groene
Hart verzamelen, zijn in te delen in drie gebieden: Op welke manier kan recreatie
en toerisme de meeste economisch toegevoegde waarde leveren? Hoe kan de
samenwerking tussen overheid en ondernemers verbeteren? Hoe kan het Groene
Hart meer op de kaart worden gezet als recreatief/toeristisch gebied? Kan de markt
de bestaande recreatietaken van de overheid overnemen, vraagt de overheid zich
bijvoorbeeld af. Maar op hun beurt willen ondernemers weten hoe zij de taken van
Staatsbosbeheer kunnen uitvoeren op economisch rendabele wijze. Voorwaarde is in
elk geval een goede balans tussen ruimte voor ondernemerschap en regelgeving. De
vraag daarbij is hoe je tot multifunctionele regelgeving komt, want die zal nodig zijn.
Er wordt ook nagedacht hoe recreatie en toerisme economisch het meest opleveren.
Ondernemers en overheden vragen zich af welke activiteiten het meeste opleveren.
Dan moet er wel sprake zijn van een goed imago. Kansen zien de deelnemers in
het meer uitbaten van het wateraspect. Kan water ook bijdragen aan een betere
bereikbaarheid? Hoe krijgen we de stedeling naar het Groene Hart?
Ronde 2: Kennisvragen verdiepen
In deze ronde denken de deelnemers na hoe de genoemde vraagstukken vanuit
multidisciplinaire invalshoek te benaderen zijn door zowel overheid als ondernemers.
Bijvoorbeeld via speciale toolkits. Ze zien kansen in het onderverdelen van
vraagstukken op drie niveaus: WO, HBO en MBO. Zodat zowel de onderzoekskant
als de praktische vertaling wordt meegenomen. Bijvoorbeeld door op WO-niveau te
onderzoeken hoe economische rendabiliteit te bereiken is, op HBO-niveau te kijken
welk soort ondernemingen daarbij passen en op MBO-niveau de inrichting van zo’n
onderneming onder de loep te nemen.

Ronde 3: Vanuit het perspectief van de O’s
Het onderwijs is enthousiast over het verbinden van vraagstukken
op de verschillende onderwijsniveaus. De ondernemers focussen
vooral op het verzamelen en ontsluiten van meer marktkennis: wat
is de potentie van het gebied en waar liggen kansen? De omgeving
wil graag dat bij alle kennisvragen ook het omgevingsbelang wordt
meegenomen. Burgerparticipatie is gewenst. De overheid wil dat
recreatie & toerisme als onderdeel van het vestigingsklimaat wordt
meegenomen. De onderzoekers tot slot willen weten hoe recreatie
& toerisme op zo’n manier kan worden ingezet dat het de omgeving
versterkt.

Thema Natuur & Landschap
Op de zeepkist: Bernt Feis, Stichting Groene Hart
De veengrond van het Groene Hart heeft geleid tot een uniek Hollands landschap. Dit
landschap staat onder toenemende druk van de Randstad. De centrale regie wordt
steeds minder. Als we niks doen, verrijzen er straks bedrijvenparken in plaats van bos.
Centrale vraag: Hoe kunnen we vanuit kennis de politieke macht beïnvloeden?
Ronde 1: Kennisvragen verrijken
De rol van de overheid verandert. De regie verschuift naar de gemeente en er is
steeds minder geld. Belangrijk is het om niet alleen te kijken naar wat niet kan, maar
juist kansen te zien. En niet alleen kijken naar natuur, maar ook naar de woon- en
leefomgeving. Binnen het Groene Hart is veel kennis aanwezig, zij het versnipperd.
Hoe kunnen we deze kennis vasthouden? Daarbij moeten we ook de steden erbij
betrekken en een coalitie met betrekking tot het Groene Hart met ze aangaan. Om
dit alles te kunnen realiseren moeten er nieuwe verdienmodellen komen. Wat is de
waarde van de natuur? Wat is de behoefte van de bezoeker, wat komen ze doen?
Wat is precies de identiteit van het Groene Hart? Hoe kunnen we dat vermarkten? En
tot slot moeten ondernemers en burgers sterker bij de toekomst van het Groene Hart
betrokken worden.
Ronde 2: Kennisvragen verdiepen
De deelnemers stellen zich de vraag wie de vraageigenaar is. Belangrijk om aan te
wijzen, want anders vindt iedereen het heel belangrijk en neemt niemand het op. De
aandacht in de groep gaat uit naar het ontwikkelen van verdienmodellen. Er moet
een productenonderzoek komen: welke behoefte heeft de bezoeker? Wat zijn best
practices? Hoe kunnen we natuur en landschap vertalen naar ondernemerskansen?
Het ‘merk’ Groene Hart moet meer bekend worden bij jongeren.
Ronde 3: Vanuit het perspectief van de O’s
De onderzoekers vinden dat de best practices vertaald moeten worden naar het Groene
Hart. En hoe kan de waarde van de natuur bepaald worden? Onderwijs wil studenten
leren denken in verdienmodellen en marketingvaardigheden verbeteren. Ondernemers
willen weten hoe het met de beleving van het Groene Hart zit. De omgeving hamert op
het belang van de natuur voor de lokale economie en de leefkwaliteit voor bewoners.
De overheid richt zich op een koppeling met het vestigingsklimaat voor bedrijven.

Thema Greenports (Glastuinbouw & Boomteelt)
Op de zeepkist: Wim de Jong, WUR-PPO
De Greenports zijn productiegedreven gebieden met een van de open gebieden
afwijkende problematiek. De conceptmatige aanpak van de Greenports is sterk
gerelateerd aan het topsectorenbeleid zoals dat is voorgenomen door het kabinet en
is afgestemd met het bedrijfsleven. De bekostiging van Greenportactiviteiten is publiek
privaat. De private heffing van gelden staat op dit moment onder druk door de discussie
over productschappen. De leercultuur is toe aan revisie: Ondernemers moeten het
verdienen, de arbeidsmarkt moet het realiseren, de overheden kunnen het goede
faciliteren, de scholen kunnen de kennis borgen. Maar we moeten het met elkaar
DOEN. Faalfactor is een te groot ego van één van de partijen. Succesfactor is een
gedragen transitie.
Centrale vraag: Belangen zijn verschillend bij de vijf O’s door leeftijd, visie en
normen. Wie bepaalt de waarden? Wie borgt de gebiedsbelangen?
Ronde 1: Kennisvragen verrijken
License to produce en strategisch landsbelang is het vertrekpunt. De waarden voor
een gebied moeten duurzaam zijn voor een tevoren vastgestelde periode. Integrale
overeenstemming met alle partijen en een geleidelijke uitvoering zijn beproefde
methoden. Het is belangrijk om elkaars standpunten te kennen en zich hierin te kunnen
inleven. Feitelijk gaat het dus vooral om elkaars vragen te kennen, zich op goede
uitvoeringslijnen te richten en besluiten te nemen op basis van haalbare doelstellingen.
Ronde 2: Kennisvragen verdiepen
De startvraag is algemeen en geeft te weinig focus op het doel voor de Groene Hart
Academie. Er wordt toegespitst op de vraag van de gemeente Nieuwkoop: Hoe maak
ik de inrichting van een glastuinbouwgebied van 200 ha mogelijk en realiseer ik goede
outcome (merkbare effectiviteit) in het gebied? Met als toegevoegde vraagstelling: Wat
is daarbij de innovatieve waarde van het onderwijs om eraan deel te nemen?
De deelnemers vinden dat er een laagdrempelige dealingroom voor kennisvragen
moet zijn. Een backoffice functie tussen wetenschap, praktijkervaring en oplossing. Het
economisch perspectief is belangrijk en drager voor de ontwikkeling. De hele keten van
onderwijs moet benut worden. Leren door doen is ook een belang voor het curriculum
van het onderwijs en het inlevingsniveau van docenten. Er moet erkend worden dat
kennis vluchtig is en dat handelen daarop aangepast moet worden.

Ronde 3: Vanuit het perspectief van
de O’s
De Greenport-problematiek is van een
andere statuur dan de andere thema’s. De
inbedding in de maatschappij is nog niet
overal gerealiseerd. Vraag is hoe je dit
kunt verbinden met andere items die van
belang zijn in een gebied (bijvoorbeeld
inpassing glas, voorkomen verrommeling,
bijdragen gebiedsfinanciering).
De deelnemers denken als oplossing
aan concrete vragen, duidelijke
opdrachtgevers en een multidisciplinaire
uitvoering. Ze vinden het belangrijk om te
werken aan geïntegreerde oplossingen en
waar mogelijk te verbreden naar andere
sectoren. Wat is de kwetsbaarheid van
de gebiedsontwikkeling? Aangeraden
wordt om de samenwerking tussen
de Greenports en de kennispartijen te
organiseren, met als uitvoeringspartner
de Groene Hart Academie.

Thema (Verbrede) Landbouw & Ondernemen
Op de zeepkist: Freek van Leeuwen, Veelzijdig Boerenland
Ondernemerschap is de sleutel tot alle thema’s. Maar hoe vind je de sleutel? Hoe
ontwerp je de juiste bedrijfssystemen die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het
Groene Hart met behoud van kwaliteit van het landelijk gebied? Wat we nodig hebben
is een bolwerk van slotenmakers die de passende sleutel weten te vinden voor de grote
diversiteit aan sloten.
Centrale vraag: Hoe ontwerp je (economisch) duurzame bedrijfssystemen die
in staat zijn om het (gewenste) landschap te dragen én die bijdragen aan de
leefbaarheid?
Ronde 1: Kennisvragen verrijken
Om keuzes voor de toekomst te kunnen maken, hebben we een punt op de horizon
nodig voor de komende 10 jaar. Hoe behouden we het uiterlijk van het landschap,
borgen we de leefbaarheid, en zorgen we ervoor dat het gedragen wordt door
ondernemers en gefinancierd uit de markt? De essentie is om te komen tot nieuwe
koppelingen tussen ondernemerschap, ondernemingsvormen en natuur- en
landschapsbeheer. Daarvoor moeten we nieuwe product-marktcombinaties (R&Dfunctie) ontwikkelen. Of een juridische ‘gereedschapskist’ om ondernemerschap te
koppelen met landschap en natuur. Verder moeten concrete feedbackmechanismen
ontwikkeld worden, zodat het creëren en onderhouden van een aantrekkelijk en
leefbaar landschap in het eigen belang is van ondernemers. Tot slot is er behoefte aan
het ontwikkelen van een succesvol zelfsturingsmodel.
Ronde 2: Kennisvragen verdiepen
De deelnemers diepen het onderwerp uit de eerste ronde ‘ontwikkelen van een
juridische gereedschapskist’ verder uit. De discussie spitst zich toe op de vraag hoe
de gemeente meer ruimte kan geven aan creatiever ondernemen. Er zijn een aantal
belemmeringen tussen overheden op landelijk en provinciaal niveau, maar ook tussen
overheden onderling op hetzelfde niveau. Een inventarisatie is nodig bij ondernemers
om te weten tegen welke belemmeringen zij aanlopen. Wat hindert het creatief
ondernemen? De Groene Hart Academie kan excursies organiseren voor bestuurders
en beleidsmedewerkers. Het is ook belangrijk om good practices te ontdekken door
verschillende gebieden met elkaar te vergelijken op het gebied van regelgeving en hoe
daar mee omgegaan wordt.

Ronde 3: Vanuit het perspectief van
de O’s
De ondernemers vinden dat er ruimte
geboden moet worden om te leren en
te ervaren. De overheid ziet een rol
weggelegd in het helpen ontwerpen
van de juridische gereedschapskist.
De onderzoekers willen de effecten
van de ondernemersactiviteiten op de
omgeving zichtbaar maken. Kennis moet
ontsloten worden en businessplannen
moeten opgesteld worden voor lokale
afzetproducten. Het onderwijs tot slot
richt zich op research & development in
combinatie met het ontsluiten van kennis.

Thema Klimaat & Energie
Op de zeepkist: Harmke van Dam, Natuur en Milieufederatie Utrecht
Het klimaat verandert onder andere door meer broeikasgassen in de atmosfeer. We
hebben te maken met zeespiegelstijging, bodemdaling en stijgende temperaturen en
ondanks alle onzekerheden is er een duidelijke trend richting nattere winters, langere
droge perioden in de zomer en tussendoor meer extreme weerssituaties. Dat geeft
toenemende risico’s voor overstromingen, wateroverlast en watertekorten, hittestress
en veranderende omstandigheden voor soorten. Met alle bijkomende effecten.
Oplossingen moeten niet alleen komen van het rijk en de waterschappen, maar ook op
gebiedsniveau zijn veel maatregelen mogelijk. Om enerzijds problemen te voorkomen
en anderzijds het gebied en de functies minder kwetsbaar te maken voor de negatieve
effecten.
Centrale vraag: Hoe kunnen we voor de Groene Ruggengraat of delen daarvan
een businessplan opstellen waarmee zowel klimaatopgave als natuur, landbouw
en andere gebiedsfuncties gebaat zijn?
Ronde 1: Kennisvragen verrijken
Belangrijk zijn de maatregelen die gericht zijn op water vasthouden en bergen en
efficiënt benutten in tijden van tekorten, duurzaam bodembeheer en water als sturend
principe in de Ruimtelijke Ordening. Het helpt als projecten en gebiedsplannen
standaard worden beoordeeld op de bijdrage aan de klimaatdoelen. Innovatieve
oplossingen hebben ook betrekking op slimme functiecombinaties, minder kwetsbare
bedrijfsvoering en creatief zoeken naar verbreding van economische dragers. De
Groene Ruggengraat biedt goede mogelijkheden om klimaat en energie te combineren
met doelen voor natuur, water en bodem, recreatie, landschap, landbouw, regionale
economie en leefbaarheid. Juist die koppeling aan andere gebiedsdoelen en de
aansluiting bij lopende projecten en ontwikkelingen leiden tot meer doelbereik en een
gunstige kosten-batenbalans. Klimaat en energie vormen daarmee een belangrijke
nieuwe impuls voor gebiedsontwikkeling met meer baathebbers en nieuwe potentiële
kostendragers.
Volgens de deelnemers moet allereerst gezocht worden naar een hanteerbare schaal
waarmee de O’s uit de voeten kunnen. Neem als ingang de partijen die kunnen
handelen. Ga dan op zoek naar de kleine vragen waar studenten mee aan de slag
kunnen. Deze kleine vragen moeten wel weer gekoppeld worden aan de grote
overkoepelende vraagstukken en de praktijk. Tenslotte moet je je afvragen hoe je de
conclusies en aanbevelingen bij de O’s op de agenda krijgt. En vergeet steeds vooral
niet de bestaande netwerken te benutten.

Ronde 2: Kennisvragen verdiepen
Er werd sterk benadrukt dat maatwerk nodig blijft, omdat iedereen andere keuzes
maakt. Verder was een belangrijke constatering dat er nog steeds veel geld is,
maar het zit nu meer bij particuliere partijen. Het is dan ook de kunst die partijen te
interesseren. Belangrijke aanvullende vragen: Bij welke partijen zit de energie om
aan de slag te gaan? Wat kunnen we regionaal voor elkaar krijgen wat lokaal niet
lukt? Door het Groene Hart ook te benaderen vanuit het belang voor de steden en
de woonfunctie meer naar voren te halen, krijg je een breder beeld van het begrip
regionale zelfvoorziening (dat gaat niet alleen over water). De milieuboodschap
verkoopt niet, maar streekeigen producten wel. De deelnemers menen dan ook dat
voor de business cases een insteek gezocht moet worden die aanslaat bij de doelgroep
en de investeerders. Aan de andere kant werd de vraag opgeworpen of je wel moet
starten met een business case voor het Groene Hart of niet eerst een visie voor het
systeem moet neerzetten. Zijn we het eens over het probleem?
Ronde 3: Vanuit het perspectief van de O’s
De onderwijsinstellingen zien over de hele linie veel mogelijkheden om klimaat en
energie als thema op te pakken. Afhankelijk van het onderwijsniveau moeten ze meer
of minder worden ingeperkt tot behapbare kennisvragen. Vanuit het perspectief van de
ondernemer als opdrachtgever is het nodig de vragen wat meer toe te spitsen op de
marktwaarde van water. Waar zit precies de business case in? Voor de omgeving staat
de vraag centraal: wat wil de burger? Een belangrijk principe is water als ordenend
principe. Vanuit deze inzichten gaat het erom de goede balans te vinden tussen
wensen en praktijk. De overheid constateerde dat door de verschuiving van de regie
van Rijk naar provincie de provincies ook de ruimte hebben om op inhoudelijke en
economische argumenten te besluiten de Groene Ruggengraat te ontwikkelen. Voor
de onderzoekers opent de verbreding van onderzoek naar de baten van klimaat en
energie weer nieuwe perspectieven. Welke gevolgen hebben de klimaatscenario’s voor
het Groene Hart?

Thema Leefomgeving
Op de zeepkist: Jeroen Mekenkamp, Woerdens Beraad
De nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening (2009) geeft de gemeenten een nog
grotere rol in de ruimtelijke ordening en daarmee in het behoud van de kwaliteit van het
landschap. Ofwel: het is nu met name de taak van gemeenten om de kwaliteit van het
landschap van het Groene Hart te bewaken.
Centrale vraag: Wat moeten gemeenten vooral wel of niet doen om het Groene
Hart een plek te laten blijven als economisch sterk woongebied? En wat hebben
ze daarvoor nodig?
Ronde 1: Kennisvragen verrijken
De deelnemers vragen zich af wat de kosten en de baten zijn van een goed
beheer van het Groene Hart voor de Randstad en waar deze neerslaan. Moet
er een maatschappelijk baten en kosten analyse (MKBA) worden uitgevoerd?
Kan er beargumenteerd worden wat de bijdrage van het Groene Hart is aan
het vestigingsklimaat van de Randstad? Er moet ook nagedacht worden welke
(economische) functies gewenst zijn in het buitengebied. Wat sta je toe en wat niet
en wie gaat het handhaven? Duurzaamheid zou daarbij een belangrijke rol moeten
spelen. Daarnaast moeten gemeenten beter in staat gesteld worden om het beheer op
een goede manier in te vullen. Denk aan vernieuwing van het gemeentefonds, meer
compensatie voor beheer landelijk gebied, en ontwikkelen van kennis bij bestuurders,
gemeenteraadsleden en ambtenaren. Gemeenten moeten volgens de deelnemers
verder met provincies samenwerken voor een kwaliteitsperspectief op de (kleine)
kernen. Krimp komt in delen van het Groene Hart voor. Hoe hiermee om te gaan; biedt
stimulering van (nieuw) ondernemerschap, landbouw en zorg uitkomst?
Ronde 2: Kennisvragen verdiepen
Kennis, kunde en capaciteit van gemeenten moet worden versterkt, zodat ze de
toenemende/verzwaarde rol in de (ontwikkelings)planologie kunnen waarmaken.
Vergunningverlening is vaak nog erg inflexibel, niet ontwikkelingsgericht. Er is
een andere houding van Ruimtelijke Ordening-juristen gewenst. Hiervoor is wel
nodig dat de gemeente (politiek) een integrale visie op het buitengebied heeft van
waaruit geredeneerd kan worden. En met het oog op de bezuinigingen: Wat krijgt
voorrang, het rond krijgen van de grondexploitatie of kwaliteit? Hiervoor is een
(nieuwe) sturingsfilosofie nodig, met financiële prikkels (sticks en carrots) en overige
instrumenten. Betrek hierbij ook burgers en ondernemers.

Ronde 3: Vanuit het perspectief van de
O’s
De omgeving kan burgerparticipatie
helpen organiseren om een gedeeld en
gedragen beeld van gewenste functies
in het buitengebied te ontwikkelen. De
overheden of samenwerkende overheden
zouden probleemeigenaar moeten zijn
en daarnaar handelen. Hulpinstrument
voor landschapskwaliteit is er in de vorm
van de Kwaliteitsatlas Groene Hart. De
overheid moet het hoe en wat rond het
kwaliteitsvraagstuk organiseren. De
onderzoekers kunnen in kaart brengen
waar bedreigingen voor het Groene
Hart liggen en hoe het Groene Hart
met inwoners, bedrijven en overheden
weerbaarder en verantwoordelijk gemaakt
kunnen worden. De onderzoekers zien
ook wel wat in het uitvoeren van een
MKBA Groene Hart. Het onderwijs kan
meer bijdragen aan het verspreiden
van kennis over het Groene Hart.
De ondernemers tenslotte zien de
waarde van het landschap graag
uitgedrukt in geld, meerwaarde voor
hun producten. Als dit aantoonbaar is,
zijn ondernemers ook bereid erin te
investeren. Samenwerking met gemeente
en bewoners wordt op prijs gesteld. De
Groene Hart Academie biedt de kans om
out of the box en uitdagend te werk te
gaan en innovaties aan te zwengelen.

Paneldiscussie
Na het vullen van de panelen is het tijd om de opbrengsten van deze dag te toetsen.
Hiervoor is een panel samengesteld. Dagvoorzitter Frithjof de Haan stelt de panelleden
met een introductievraag voor aan de zaal.
Hindrik-Jan Knot, u bent programmamanager Groenblauwe Randstad van het
ministerie van EL&I. Heeft landbouw in de drukke Randstad eigenlijk nog wel een
toekomst?
“Zeker, als het niet zo was hadden we een probleem te pakken.”
Lex Hartholt, u bent directeur van het Programmabureau Groene Hart. Stel
ik werk bij de gemeente Bodegraven en ik heb een vraagstuk dat om verder
onderzoek vraagt. Waar moet ik die vraag dan neerleggen? Bij u of bij de Groene
Hart Academie?
“Hangt van de vraag af. Ik denk in eerste instantie bij ons en voor detailvragen bij de
Groene Hart Academie.”
Kees Romijn, u bent melkveehouder in Langerak en bestuurder pur sang. In
de discussies over de toekomst van het Groene Hart gebruiken we vaak mooie
abstracte termen, maar uiteindelijk gaat het vaak over de toekomst van de
melkveehouders. Wat is voor u nu het belangrijkste kennisvraagstuk?
“Hoe kunnen we schaalvergroting matchen met de omgeving.”
Stijn Reinhard, u bent hoofd van het onderzoeksveld Regionale Economie
en Ruimtegebruik van het LEI, onderdeel van Wageningen UR. U en Uw
medewerkers zijn behoorlijk actief in het Groene Hart en laten zich daarbij
graag leiden door de vragen en opgaven van de gebiedspartners. uw
mensen zijn momenteel zowel betrokken bij het opstellen van het Kennis- en
Innovatieprogramma Westelijke Veenweiden als de regionale kennisagenda voor
het Groene Hart. Onderzoekers als strategische partners in gebiedsprocessen,
wat moet ik me daarbij voorstellen?
“Onderzoekers hebben een rol als strategische partners in de gebiedsontwikkeling. Er
is nog veel wetenschappelijk onderzoek om uit te voeren.”
Luc Verburgh, u bent voorzitter van de Bestuursraad van Wellantcollege. Hier
staat een bevlogen onderwijsman. We zitten hier in het Groene Hart, wat kunnen

uw afgestudeerde MBO’ers straks gaan toevoegen aan de
vraagstukken die hier spelen?
“Inhoudelijke kennis. Daarnaast kunnen ze ook van betekenis zijn bij
maatschappelijke thema’s waar ze affiniteit mee hebben.”
Ron Gast, u bent voorzitter van de Stichting Groene Hart
en oud-wethouder van de gemeente Moordrecht. Als u
burgemeester van de virtuele gemeente ‘Het Groene Hart’ zou
zijn, wat is dan het echte vraagstuk voor vandaag?
“Hoe je het ’t beste kunt doen voor de mensen.”
Reflectie op de panelen
Volgens Hindrik-Jan Knot is het waardevol dat zowel MBO als
HBO betrokken zijn. Zij kunnen elkaar versterken en aansluiten
op kennis- en innovatieprogramma’s van de provincie. Zo kan er
een integraal onderwijsprogramma opgezet worden. Lex Hartholt
meent dat er nog wel een en ander gebeuren moet voor het zover
is. Hij ziet het verzamelen van kennisvragen als een begin. Kees
Romijn merkt op dat het verleden een goede leidraad voor de
toekomst is. Wanneer de studenten iets willen leren moeten ze nu
het probleem oplossen, want ze hebben er morgen mee te maken.
Stijn Reinhard is verrast dat er veel economiegerelateerde vragen
tussen staan. Hij mist wel de schakeling met andere schaalniveaus.
Luc Verburgh ziet mogelijkheden voor het verbinden van een breed
palet studenten met een breed palet kennisvragen. Ron Gast denkt
dat veel studenten een groene opleiding associëren met vuile
handen. Hij pleit voor het verbreden van het imago van de opleiding.
Bijvoorbeeld dat je bezig bent met de wereld waarin je leeft.
Reflectie op de Groene Hart Academie
De panelleden denken dat de Groene Hart Academie niet alleen
geschikt is voor vragen van een bepaald niveau, maar dat ook
complexe vraagstukken beantwoord kunnen worden vanuit het
netwerk van onderwijs en onderzoek. De Groene Hart Academie
verbindt de vijf O’s en zet ze gezamenlijk in beweging. Volgens
het panel moet het wel duidelijk zijn wie verantwoordelijk voor de
Kennisagenda is. Die zorgt voor samenhang: wat willen we weten
en wie doet wat.

Strik om de opbrengst
Het onderwijs haakt aan bij de regio en
de Groene Hart Academie is daarbij het
middel. Aan de hand van zeven thema’s
zijn ingrediënten opgehaald voor de
Kennisagenda. Karin van Beckhoven en
Theo Vogelzang danken alle deelnemers
voor hun inbreng. De opbrengst van vandaag
is een belangrijke bouwsteen om tot een
Kennisagenda te komen. Nadat de vragen
verder uitgewerkt zijn, zal bestuurlijke
commitment op de Kennisagenda gevraagd
worden.

Tekst: Annelies Kant [kantekst.nl]
Fotografie en lay out: Rolf Resink [hetismooiwerk.nl]

