Regiodeal
Natuurinclusieve
Landbouw
Noord-Nederland als
koploper voor een
duurzaam platteland
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Uitdaging en aanbod

De aanpak

Het ontwikkelen van een omgeving waar economie

We stappen op een rijdende trein. In de zoektocht

en ecologie hand in hand gaan met vitale woon- en

naar een vitaal platteland, met daarbinnen een vi-

werkgemeenschappen. Dat is de uitdaging waar

tale landbouw, telt het Noorden al diverse natuurin-

het Nederlandse platteland voor staat. Vaak gaat

clusieve initiatieven. Ontstaan vanuit een opkomend

het daarbij om complexe opgaves die een gebieds-

bottom-up proces. We noemen bijvoorbeeld:

gerichte benadering vragen. Grootste opgave is
wellicht het vinden van een goede balans tussen

•

natuurinclusieve masterclasses en spin-off

landbouw, natuur- en landschapskwaliteit. Een

projecten, georganiseerd vanuit Living Lab

situatie waarin iedere grondgebruiker zorgvuldig

natuurinclusieve landbouw Fryslân;

met zijn/haar omgeving en alles wat daar leeft en

•

beweegt omgaat.

natuurinclusief akkerbouwplan, Oost-Groningen;

•

consulent duurzame landbouw in Drenthe die

Het is een actueel onderwerp dat inmiddels op de

melkveehouders ondersteunt bij duurzaam-

nodige maatschappelijke steun kan rekenen. Ook

heidsinitiatieven;

uit de hoek van de landbouw. Zo meldde dagblad

•

collectieven en gebiedscoöperaties die al langer

Trouw onlangs dat 80% van de ondervraagde boe-

actief zijn – en landelijk een voorbeeld zijn - op

ren voorstander is van een koers richting een meer

het terrein van duurzaamheid en (agrarisch)

duurzame, natuurinclusieve landbouw.

natuurbeheer.

Noord-Nederland pakt deze handschoen op. Als

Als samenwerkende partijen gaan we deze en

agrarische en natuursector, kennisinstellingen en

andere ontwikkelingen stimuleren, versnellen

overheden maken we ons samen sterk voor een

en faciliteren. Om zo te komen tot een Noor-

duurzaam, natuurinclusief platteland in Noord-Ne-

delijk proefgebied van duurzame voedsel-

derland. Met de ambitie om als voorbeeld te

voorziening met Europese impact. Waarbij op

dienen - en koploper te zijn - voor toekomstige

gebiedsniveau circulaire-, klimaat- en biodi-

(inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van

versiteitsopgaves integraal worden aangepakt.

natuurinclusieve landbouw. Dat is de kern van ons

Binnen deze Regiodeal zoomen we met name in

aanbod.

op het natuurinclusieve deel van die gebiedsopgave.

De opgave
Noord-Nederland maakt werk van een duurzame,
natuurinclusieve landbouw. Een economisch sterke
landbouw die in evenwicht is met haar omgeving.
We doen dit vanuit het besef dat een transitie noodzakelijk is om de sector op de lange termijn gezond,
levensvatbaar, concurrerend en rendabel te laten
zijn.

De ontwikkeling naar een hernieuwde balans tussen

ketengerichte samenwerkingsagenda’s die werken

ecologie en economie in onze groene ruimte noe-

aan een meer duurzame landbouw.

men we ‘natuurinclusieve landbouw’. Een landbouw
die het natuurlijk kapitaal inzet voor een gezonde

De thema’s biodiversiteit, landschap, bodem, kli-

en duurzame voedselvoorziening. Een landbouw die

maat en water vereisen daarnaast ook een gebieds-

ook de biodiversiteit en het landschap versterkt. In

gerichte benadering. Grondsoort, waterhuishou-

een opbloeiend veld van initiatieven werken we naar

ding en landschap zijn immers bepalend voor de

een gezamenlijke aanpak die goede ideeën, positie-

manier waarop een natuurinclusieve bedrijfsvoe-

ve energie en voldoende capaciteit & budget bun-

ring vorm krijgt. Deze Regiodeal zet daarom in op

delt en zichtbaar maakt in de praktijk. De aanpak

een gebiedsgerichte aanpak. We kiezen voor een

van de Regiodeal geeft de route weer waarlangs we

praktische werkwijze waarbij kennis, innovatie en

die omslag inzetten.

hulpmiddelen ondersteunend zijn aan de opgave
(het streefbeeld per gebied).

Onze aanpak kenmerkt zich door:
De grondgebruikers zijn de hoofdrolspelers in deze

•
•
•

een gezamenlijk startpunt (2018);

aanpak. Zij maken en beheren het landschap. De te

een gezamenlijke ambitie (2030);

ontwikkelen en toe te passen gebiedsgerichte maat-

het realiseren van die ambitie via concrete

regelen dienen hen te ondersteunen. Ecologische en

routes (2018-2030), met een gebiedsgerichte

economische winst moeten hand in hand gaan.

benadering als kernroute.
We verrijken onze aanpak door deze te koppelen
We zien de transitie van de landbouw plaatsvin-

aan andere Noordelijke en landelijke trajecten en

den met een gebiedsgerichte én een ketengerichte

programma’s, zoals o.a. het Kwaliteitsbeeld Land-

aanpak als basis. Noord-Nederland kent voor de

bouw 2030, IBP, Deltaplan Biodiversiteitsherstel,

belangrijkste agroproductieketens (melkveehouderij

NOVI en GLB.

en teelt pootaardappels en zetmeelaardappels) al

Gebiedsgerichte aanpak:
de route naar het wenkend perspectief
Kernroute: gebiedsgerichte aanpak
Duurzame, natuurinclusieve opgaves zijn
gebiedsgebonden. Ze vragen om een op het
gebied toegesneden aanpak die ecologische,
economische en sociaal-culturele componenten kent. Samenwerking en afstemming tussen
overheden, ondernemers, burgers, natuurorganisaties en kennisinstellingen op gebiedsniveau
is dan ook een vereiste.
We stellen daarom voor ieder gebied een
streefbeeld op, gekoppeld aan voor dat gebied
kenmerkende kritische prestatie-indicatoren.
Het streefbeeld is een verfijning van het Kwaliteitsbeeld Noord-Nederland 2030.
Voor ieder gebied wordt, via een gebiedsproces, een
stip aan de horizon gezet met bijbehorende streefwaarden. De te beantwoorden vragen zijn:

•

welke rol en verantwoordelijkheid heeft de procesdeelnemer (boer, burger, etc) bij de realisatie
van het gebiedsplan;

•

wat kunnen boeren, terreinbeheerders en andere grondgebruikers doen;

•

wat is de bijdrage van overheden en welke rol
vervullen burgers en bedrijven;

•

wat kunnen de keten- en kennisinstellingen
betekenen?

In het gebiedsproces worden innovatieve ideeën
verzameld en ondersteund in de realisatie.
We starten in een aantal gebieden in Noord-Nederland met het zetten van genoemde stip aan de
horizon. Vervolgens testen we binnen deze gebieden
maatregelen die zowel op gebieds- als op bedrijfsniveau kunnen worden genomen. We starten
in de veen- en kleiweidegebieden van Fryslân, op
de Waddeneilanden, op het Drents Plateau, in de
Veenkoloniën, in Westerwolde en op het Groninger
Hogeland.

Route 1: kennis- en innovatiebasis

De uitwisseling van kennis en informatie met regio’s

In genoemde gebieden testen we duurzame, na-

buiten Noord-Nederland zien we als een belangrijke

tuurinclusieve maatregelen waarvan we verwachten

toegevoegde waarde van onze aanpak. Ons pro-

dat ze de biodiversiteit stimuleren. We kijken daarbij

gramma faciliteert dan ook kennisdeling binnen en

scherp naar de economische en landbouwkundige

tussen regio’s. Ook zorgt het er voor dat de integrale

kant. Belangrijke doelstelling is immers een rende-

gebiedsaanpak en de integrale ketenaanpak elkaar

rende landbouw die hoogwaardige producten afle-

versterken. We zetten daarbij instrumenten in als

vert. Voor een goede onderbouwing werken funda-

velddagen, masterclasses, educatie, web-based uit-

menteel- en toegepast onderzoek op gebiedsniveau

wisseling, factsheets, vakbladartikelen, rapportages

samen met grondgebruikers en ondernemers.

en peer reviewed artikelen.

Route 2: gereedschapskist met hulpmiddelen

Vervolg

Succesvolle verandering op gebiedsniveau vraagt

De Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw kwam

om duidelijke randvoorwaarden. Denk daarbij aan

in gezamenlijkheid tot stand en met inbreng van

de aanwezigheid en uitwisseling van kennis, eendui-

vertegenwoordigers uit de landbouw- en natuursec-

dige wet- en regelgeving, instrumenten voor grond-

tor, de wetenschap en de overheid. De ambitie en

mobiliteit, financieringsmogelijkheden en (ontwer-

aanpak van de Regiodeal is op 31 mei 2018 gepre-

pen voor) nieuwe bedrijfssystemen. Factoren die het

senteerd tijdens een discussiebijeenkomst van de

proces sterk kunnen beïnvloeden. Daarom vullen

partners van de Agro Agenda NNL. Met de betrok-

we, samen met ondernemers en andere belang-

ken partijen vervolgen en verdiepen we de komende

hebbenden, een gereedschapskist met bestaande

maanden het lopende proces waarbij we met alle

en nieuwe hulpmiddelen die we inzetten voor het

betrokkenen tot concrete afspraken op programma-

versnellen van de totstandkoming van natuurinclu-

niveau komen.

sieve landbouw.
Voor de uitvoering van de Regiodeal is naar

Route 3: kennisdeling en uitrol best practices

schatting tussen de € 10 en 15 miljoen jaarlijks

De kennisuitwisseling tussen de verschillende

nodig. Naast middelen, vraagt deze opgave

gebieden en de ontwikkeling van kennis bij onderne-

inzet en betrokkenheid van alle partijen. Vanuit

mers in de agrofood-sector is de vruchtbare humus.

de overtuiging dat deze Noordelijke aanpak van

Daarop kan de ontwikkeling van natuurinclusieve

(inter)nationale betekenis is, vragen we het Rijk

landbouw groeien en versnellen. Met de ervaring

om financiële steun en inhoudelijke betrokken-

van deze ‘voorlopergebieden’ en ‘voorloperonder-

heid bij de verdere uitwerking. Ook vragen we

nemers’, maar ook de kennis van ‘voorlopernatuur-

het Rijk om samen met ons te bepleiten dat het

organisaties’ enthousiasmeren en motiveren we

nieuwe GLB wordt aangepast aan de duurza-

andere grondgebruikers om ook met natuurinclu-

me natuurinclusieve ambities en de uitvoering

sieve landbouw aan de slag te gaan. Bijzondere

ervan via een gebiedsgerichte aanpak. Tot slot

doelgroep vormen jonge, toekomstige boeren.

stellen we - waar nodig - (experimenteer)ruimte
in wet- en regelgeving zeer op prijs.

