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4-5 minutes

Op vrijdag 18 maart was ik samen met mijn acht 'Panorama
Natuur'-groepsgenoten te gast bij het ministerie van Economische
Zaken, Landbouw & Innovatie. Het doel van ons bezoek: onze
visie op natuur presenteren aan medewerkers van het ministerie
binnen het beleidsterrein Natuur, Landschap & Platteland.
De dag was voor ons begonnen bij Innovatie Agro & Natuur in
Utrecht, waar wij voor het eerst ons boekje en de prachtige
‘Panorama Natuur’-kaartenladder konden bewonderen.
Vervolgens gingen we, met alle boekjes in de tas, met de trein
naar Den Haag.
Bij EL&I werden we hartelijk ontvangen door Jeroen Vis, die de
bijeenkomst vanuit het ministerie had georganiseerd. Zelf is hij
betrokken bij het project ‘Mensen en Groen’. Nadat wij snel de
indeling van de foyer hadden aangepast, waren we klaar voor
een discussie met de mensen van EL&I. Het was even afwachten
hoeveel mensen er werkelijk zouden komen. Hopelijk zouden zij
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vooral geïnteresseerd zijn in ons verhaal, en niet worden afgeleid
door de overheerlijke broodjes die klaarstonden...
[afbeelding]Rond 12 uur begon de ruimte vol te lopen en even
later zat iedereen geboeid te luisteren naar ons verhaal. We
namen ons publiek mee in onze droom over een gradiënt van
natuur, beginnend in de huiskamer en eindigend in de wildernis,
met daartussen een grote diversiteit aan natuur, landschap,
mensen en activiteit. Bij ons pleidooi voor een rijksoverheid die
kaders aangeeft n de vorm van scripts, maar de invulling over
laat aan de regio’s, werd men zichtbaar alerter. En daar kwamen
later ook vragen over. Want hoe valt dat te rijmen met de huidige
trend van een terugtredende overheid?

Na onze presentatie volgde de officiële overhandiging van onze
visie aan Rob van Brouwershaven (directeur Natuur, Landschap
& Platteland bij EL&I). Daarna was er alle ruimte voor reacties en
discussie. Wij hadden ons als projectgroep voorbereid op pittige
vragen, bijvoorbeeld over zaken als het wel of niet afmaken van
de EHS. Maar ons publiek leek vooral behoefte te hebben aan
een inspiratiebron (en die rol konden wij natuurlijk ook prima
vervullen).Als gespreksleider had ik me vast voorgenomen om de
ambtenaren te verleiden tot het doen van harde uitspraken.
Binnen Panorama Natuur gaat het namelijk niet alleen om
dromen en nadenken, maar ook om die o-zo-belangrijke
volgende stap: doen! Ik vroeg de aanwezigen dus ook: wat gaan
jullie volgende week nu echt doen met ons verhaal?
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De antwoorden bleken veelzijdig. Zo was iemand geïnspireerd
geraakt om het project ’10 minuten in het groen’, dat al deels
ontwikkeld is, met nieuwe energie te gaan afmaken. Een ander
zag in onze visie aanknopingspunten voor het programma ‘Jeugd’
van het ministerie en adviseerde ons om dit verhaal ook vooral bij
het ministerie van OC&W te gaan vertellen. Dat is eigenlijk een
heel goed idee, maar dan nemen we de mensen van EL&I wel
mee naar die presentatie. Want Panorama Natuur kan prima als
bindmiddel fungeren, maar uiteindelijk moeten de medewerkers
van de ministeries zelf tot samenwerking komen op de diverse
beleidsterreinen.
Panorama Natuur zou ook een plek kunnen krijgen in de
voorbereidingen die gaande zijn rondom de kandidaatstelling
voor de Olympische Spelen van 2028. En ook werd de suggestie
gedaan om het resultaat van ons project voor te leggen aan de
top van het ministerie (op naar staatssecretaris Bleker dus
misschien?). Hetpast namelijk goed binnen de huidige discussies
over nieuw natuurbeleid die ook binnen het ministerie
plaatsvinden.
Dat Panorama Natuur inspireert en aanzet tot nadenken was na
de lunchbijeenkomst wel duidelijk. In hoeverre het ook gelukt is
om mensen tot concrete acties aan te zetten, blijft nog even
afwachten. Als ‘Panorama Natuur’-groep zelf zijn wij door alle
suggesties en ideeën in ieder geval weer extra gemotiveerd om
meer met onze visie te gaan doen!
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