
 
 

Aanvullende inbreng naar aanleiding van bijeenkomst op 1 maart 2018 over 

de groenblauwe leefomgeving 
 

Algemeen 

 Tot de beste blauw groene omgeving te worden van de wereld is absurd. Leg de lat hoog, 

maar het moet wel mogelijk zijn om er over heen te komen. 

De ambitie om out of the box te denken, taboe’s te doorbreken, radicaal vernieuwend te 

denken ontbreekt nog te veel. Ga hete hangijzers als bv bodemdaling, radicale verandering in 

de economie (circulaire economie) en de landbouw, energietransitie die bv de toekomst van 

Pernis radicaal omgooit niet uit de weg. Het bedrijfsleven is al een stuk verder, terwijl de 

provincie richting zou moeten geven. 

Denk niet te veel vanuit het verleden als je een visie ontwikkelt voor de toekomst. Daar 

liggen ook voor het bedrijfsleven de verdienmodellen. 

Innovatie is het toverwoord voor de ontwikkelingen in de provincie en het overeind blijven 

van milieu, natuur, landbouw en economie  in de toekomst. 

 

Bescherming en beheer 

 In de bollenstreek komen specifiek op de zand/geestgrond van de bollen veldleeuweriken, 

gele kwikstaarten en patrijzen voor. De eerste twee nemen toe, de patrijs stabiliseert op een 

laag niveau. Daarvoor is door de agrarische natuurvereniging een patrijzenproject opgestart. 

De bollenstreek is een geheel eigen biotoop en verdient dus aandacht in de visie. Qua 

toekomst moet je misschien denken aan de Keukenhof met biologische bollenteelt er 

omheen (kleinschalig, schoner en milieuvriendelijker) met de laatste populaties 

veldleeuweriken e.d. 

 Naast natuur inclusief bouwen,  natuur inclusieve landbouw, gemeenten stimuleren om deel 

te nemen aan etc. ook zelf als provincie het goede voorbeeld geven. Ambitie moet ook 

gelden voor Natura 2000 gebieden. In polder Stein houdt Staatsbosbeheer zich te veel aan 

haar verplichte beheerstaak en vertoont weinig voor de verdere ontwikkeling als 

natuurgebied. Dat is haar opdracht niet. De provincie stelt zich ook te veel behoudend en 

defensief op en lijkt visieloos. 

 

Bodemdaling 

 Uit onderzoek van de RU-Wageningen blijkt dat het tegengaan van bodemdaling een positief 

economisch resultaat kan hebben als alle effecten  meegerekend worden. Ze hebben dat 

gedaan door een Maatschappelijke Kosten/Baten Analyse uit te voeren voor een specifiek 

gebied van ca 5000 ha tussen Woerden en Nieuwkoop. Tegenover een gedeeltelijk verlies 

van landbouwfuncties staan dan o.a. de winst voor natuur, recreatie en klimaat (CO2). Deze 

kansen die voortvloeien vanuit een integrale benaderen zijn van belang voor de visie.  

 In het veenweide gebied zal peil de functie moeten volgen, de technologische uitdaging 

wordt dan hoe je met die hogere waterpeilen landbouw kunt bedrijven. Staar je niet blind op 

de methoden die tot nu toe gebruikelijk waren. Denk out of the box. Ander teelten, andere 

methoden. Desnoods algenkwekerijen. Kijk waar bepaalde teelten het beste kunnen. 

Prioriteit heeft natuurlijk de biologische landbouw. Maar daarmee red je het niet. 

Stel soms de natuur of het landschap centraal en de landbouw opbrengst is dan secundair. 



 
 

 Vernatting is nodig voor het tegengaan van bodemdaling en voor het 

waterkwantiteitsbeheer in het licht van de klimaatsverandering. 

 

 

Participatie 

 Als het gaat om participatie met grote groepen, dan zou de provincie dit onderwerp wellicht 

moeten overlaten aan de steden. Daar wonen de meeste mensen, daar zal men actief aan de 

slag moeten om meer burgers bij de natuur te betrekken, de burger moeten worden verleid 

door de gemeenten. De provincie moet dat ook zo communiceren, zo kunnen ze de 

verwachtingen rond dit onderwerp managen. 

Participatie gebeurt wel door de provincie, maar dan is het inclusief in een ander onderwerp, 

zoals landbouw of recreatie. Als er plannen zijn voor een gebied, dan nodig je de boeren en 

recreatieondernemers uit. Aangezien het over hun gebied en inkomen gaat zullen die snel 

geneigd zijn om gehoor te geven aan de uitnodiging. 

 Natuur- en milieu educatie is onderdeel van de reguliere lesprogramma’s. Ook NME centra 

werken daaraan. Dat hoeft de focus niet te zijn. Het gaat om kinderen(en evt. volwassenen) 

fysiek in aanraking te laten komen met de natuur. Elke school betrokken bij schooltuinieren, 

natuurspeeltuinen, voedselbosjes, meewerken aan acties, bv speelveldje schoonmaken,  

afvalscheiding, scharrelkids. Bevorder het actief bezig zijn en omgaan met de natuur. 

 De provincie scoort hier heel slecht is mijn persoonlijke ervaring. Men doet er soms alles aan 

om kritiek op beleid tegen te gaan, om signalen van misstanden weg te poetesen. Een ultiem 

voorbeeld is het Stormpoldervloedbos, waar subsidiefraude van een waterschap, ondanks 

dat de provincie tijdig en uitgebreid op de hoogte is, wordt weggepoetst. De 

subsidieverstrekking procedure is schandalig ineffectief. De Provincie controleert, ook wat 

betreft de weidevogels heel slecht. 

Een ambitie zou moeten zijn, zelf als organisatie efficiënter, met meer kennis, meer 

controlerend op effectiviteit gericht moeten werken. En actiever en meer uitnodigend naar 

deskundige betrokken burgers opereren.  

 Waarom (wel bij groen blauwe leefomgeving) natuurverenigingen niet meer actief benadert 

zoals in sommige andere provincies. Waarom niet meer een lerende opstelling, ook al is dat 

wat ongemakkelijk soms. 

 

Gezondheid 

 Meer groen heeft een positieve invloed op gezondheid en leefomgeving. Vergeet echter de 

belangrijkste factor voor gezondheid niet. Eigen gedrag. Meer buiten zijn, bewegen, actief in 

die groene ruimte. Nudging bevordert ongemerkt gezond gedrag. Natuurspeeltuinen, 

trimpaden, fiets en wandelpaden, kortom provincie: bevorder actief gebruik van die 

groenblauwe omgeving.  

 Maak wel onderscheid tussen gebruiksnatuur en natuur om de natuur. 

 Denk ook aan operatie Steenbreek, die ook het particulier groen en regenwateropvang 

aanpakt. 

 

Economie 

 Naast een transitie wat betreft energie,  komt er ook een transitie aan van het denken over 

de economie. Economie is geen natuurwetenschap. Economische modellen zijn niet in beton 



 
 

gegoten. Het neoliberale model van de economie is bewezen failliet. Thatcher en Reagan zijn 

dood en begraven! De crisis van 2008 zag men niet aankomen. De huidige opleving is het 

gevolg van een infuus aan de patiënt met een geldschepping van meer dan 200 euro per 

maand per inwoner. De economie van de onbetaalde rekening met aardbevingen in 

Groningen, klimaatprobleem, dieselschandaal etc. kan niet meer. Belangrijke economen als 

Naomi Klein, Piketty, Kate Raworth (doughnut economy) en vele jonge economen zetten de 

transitie in. Ook het bedrijfsleven wil niet meer op het verkeerde paard wedden. Circulaire 

economie, maak de externe kosten intern. Denk aan de grenzen van het systeem aarde, zorg 

voor een eerlijkere  inkomensverdeling. 

 Bevorder arbeid, door kapitaal duurder te maken en arbeid goedkoper.  

Stimuleer als provincie die ontwikkeling als je de economie en landbouw van de provincie 

een toekomst wil geven. 

 Verplaats niet echt grondgebonden landbouw, zoals kassen of intensieve veehouderij naar 

vrijkomende industrie terreinen in bv  Pernis. Doorbreek het taboe (maar pas als tweede 

keuze) van intensivering van landbouw en veeteelt. Juist die megacomplexen maken het 

mogelijk om een gesloten kringloop te creëren. Eis wel dat het geheel diervriendelijk is. Ook 

mensen leven in megasteden in mega dichte concentraties maar zijn daarmee niet altijd 

ongelukkig. 

 Durf de landbouw aan te pakken. Te veel jaren gaat er te veel geld naar toe. Stimuleer 

innovatie. 

 Beloon de koploperboeren, straf de achterblijvers. Beinvloed de consument via steun aan 

acties als Wakker Dier, Viswijzer etc. 

 Bevorder w.b. fiscaliteit, subsidies natuur, der en milieuvriendelijke processen en benadeel 

producten met een onbetaalde rekening voor de gemeenschap. 

 de primaire functie van het landelijk gebied is het bieden van leefomgevingskwaliteit, 

natuurkwaliteit en recreatie aan alle burgers van Zuid-Holland. Agrarische (met name de 

niet-innovatieve) belangen zijn daaraan ondergeschikt. 

 

 

 


