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Ministerie van Integrale Zaken



Ruimtelijk, 
integraal, 

lange termijn



Parijs halen
Energietransitie

Eén miljoen woningen
Woningbouwopgave

Droge voeten & een koel hoofd
Klimaatadaptatie

Kringlooplandbouw
Landbouwtransitie

We staan voor grote opgaven, we moeten…



Parijs halen
Energietransitie

Eén miljoen woningen
Woningbouwopgave

Droge voeten & een koel hoofd
Klimaatadaptatie

Kringlooplandbouw
Landbouwtransitie

We staan voor grote opgaven, we moeten…
Transities benutten als kans om Nederland 

rijker, hechter en schoner te maken



van ‘moeten’  naar ‘kunnen’; 
een gedeeld verlangen als motor



Panorama Nederland kiest voor een ruimtelijke bril, een integrale aanpak en de focus op de lange termijn



Optimisme en verlangen zijn een krachtige motor 
voor verandering

Herderplein Utrecht



stel kwaliteit voorop

We hebben niet
de ruimte, noch het geld 
en de tijd om opgaven los 
van elkaar te adresseren



©  Chris Keulen

Vier ruimtelijke thema’s met als overkoepelend
thema solidariteit





We maken een 
dubbelslag: de 
Nederlandse Delta 
blijft veilig én de 
omgevingskwaliteit 
gaat omhoog



Het klimaat verandert
Adaptatie aan de gevolgen van klimaatverandering
blijft een belangrijke opgave de komende decennia



Naast wateroverlast ook vaker watertekort: 
houd water zo lang mogelijk vast



Droogte
Elk jaar droger dan 
het vorige, grote 
tekorten op hogere 
zandgronden, 
sterkere 
bodemdaling 
veenweidegebieden



Maak werk van het verbeteren van 
waterkwaliteit
in 2015 was de biologische kwaliteit in 97% van de 
regionale wateren ‘niet goed’ (KRW) 



Maak ruimtelijke kwaliteit
een expliciete doelstelling bij alle wateropgaven

Praktische noodzaak aangrijpen om een kwaliteitsimpuls aan een gebied te geven



Beschouw elke wateropgave 
ook als een ruimtelijke opgave De Oude Durme (B)



Kies voor een ontwerpende benadering



= ruimtelijke 
ontwerpopgave







Bouw met wateropgaven aan nieuwe natuur, aantrekkelijke
woongebieden, nieuwe recreatiemogelijkheden en 
fantastische landschappen

De Waal, Nijmegen (H+N+S e.a.)



Bovenkerkerpolder

Benut het vasthouden van zoetwater als 
kwaliteitsimpuls

Haaksbergerveen, Haaksbergen



Creëer ruimte voor water in de stad en maak 
hiermee verbindingen tussen stad en land Catharijnesingel, OKRA



Beken meer ruimte geven

Het landschap wordt de stad ingehaald, 
waardoor de stad optimaal profiteert van 
het buitengebied

Via recreatieve routes in de 
groene vingers kunnen 
inwoners van Assen 
makkelijk het landschap in

Beekdalen worden als groene vingers 
de stad ingebracht



Assen aan de Aa



We werken aan een 
energieneutraal 
Nederland met 
maximale 
ruimtelijke kwaliteit





Klimaatakkoord: sectoraal



Regionale
energiestrategieën:
sectoraal



Bouw Regionale Energiestrategieën uit tot Regionale
Omgevingsagenda’s



Beschouw de energietransitie in relatie tot andere
opgaven en tot de regionale kenmerken en kwaliteiten







Wees zuinig op onze prachtige landbouwgronden
dus geen zonne-energiecentrales erop



Waarom geen zonnepanelen in de wei:

• Ze zijn niet nodig om ‘Parijs’ te halen
• Ze hebben een grote negatieve landschappelijke impact; het is een vorm van 

industrialisatie van het landelijk gebied
• De bodem gaat dood
• Risico van afspoeling zware metalen
• Ze gaan nooit meer weg als de infrastructuur er eenmaal ligt
• De Nederlandse landbouwgronden behoren tot de beste gronden van de wereld
• Voor kringlooplandbouw is meer ruimte nodig i.v.m. extensivering. Je moet dus 

geen lb-grond uit de markt halen
• Het drijft de grondprijzen op, dat is nadelig voor (jonge) boeren
• Rentenierende boeren leveren geen bijdrage aan de omschakeling naar 

kringlooplandbouw





We zetten stedelijke 
ontwikkeling in als 
motor voor een 
aantrekkelijke en 
sociale leefomgeving 



Tot 2040 ca. 1 miljoen
nieuwe woningen nodig

Drijvende krachten: 
• ‘huishoudverdunning’
• trek naar de stad



Het landelijk gebied in 
ons land neemt af met 

8,3 ha. per dag… 

(verkeersruimte, woningbouw, industrie, datacenters, opslagloodsen e.a.) (CBS)



Het is tijd voor een nieuw hoofdstuk in de Nederlandse
ruimtelijke ordeningstraditie: het bestaande beter benutten
en agglomeratiekracht vergroten met minder mobiliteit

Functionele stad Dynamische stad met functiemenging



Stimuleer nabijheid: concentreer en meng woningbouw
met ander stedelijk programma









Emmen: Bargeres
Den Helder: Julianadorp
Haarlem: Schalkwijk
Rotterdam: Beverwaard
Tilburg: Noord
Vlaardingen: Westwijk
Westervoort: Mosterdhof

Hoe maken we de 
stadsranden klaar 
voor de toekomst?

Hoe maken we de 
stadsranden klaar 
voor de toekomst?



We brengen 
landbouw weer in 
evenwicht met het 
landschap en de 
maatschappij 



Nooit meer honger





Nooit meer honger

11%

Percentage 
van het 
inkomen dat 
we uitgeven 
aan voedsel



Het is stil geworden op het platteland

Sinds 1960 is het aantal boerenlandvogels met 60-70% teruggelopen (bron: SOVON)



Biodiversiteit
De positie van 
Nederland bungelt 
vrijwel onderaan



Nederland teert in op zijn
maatschappelijke vermogen

De huidige intensieve landbouw gaat
ten koste van het landschap, de natuur, 

het milieu en de volksgezondheid





De boeren zelf profiteren evenmin van deze bedrijfsvoering

Foto: Henk Wildschut



Naar een New Deal tussen boer en maatschappij
Een eerlijk inkomen voor de boer en een gezond en aantrekkelijk landschap



Maak de bodem weer gezond



Carbon Valley 
(landschapsfonds Het Groene Woud)

Mineral Valley Twente

Brabants bodem



Vergoed maatschappelijke diensten













CRa advies
Op weg naar een 
New Deal tussen 
boer en 
maatschappij 
3x pilot landschaps-
inclusieve landbouw

Pilot De Marne
kleigrond, 
akkerbouw
NP Lauwersmeer

Pilot 
Krimpenerwaard
veengrond
melkveehouderij

Pilot Salland
zandgrond, diverse 
landbouwbedrijven
NP Sallandse 
Heuvelrug









Kies voor kwaliteit en voor de lange termijn:
rentmeester + koopman (maximaal rendement op geïnvesteerde euro’s)



Veel partijen rond het 
Vechtdal hebben
behoefte aan ee
handelingsperspectief



maak een Panorama Vechtdal











sluit een ‘deal’ met het Rijk







Regiodeals
Citydeals

Erfgoeddeal
IBP Vitaal platteland

NOVI-gebieden (o.a.regio Zwolle)

Experimenteergebieden LNV

Nationale strategie voor landelijk 
gebied (+4 proefgebieden)



regisseer een gebiedsproces New Deal Vechtdal





Gebiedsproces met boeren en regionale stakeholders



Bron: Cra/Nohnik



Bron: Cra / Nohnik



ontwikkel het landschapspark Dalfsen-Ommen



Begrenzing Landschapspark Pauwels









initieer innovatiepark Bellingeweer





Landgoed Lankheet, Haaksbergen





sluit het Pact van Vilsteren



€7 mln
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