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Kennis en Innovatieprogramma
Systeemaanpak op basis van een gebiedsbenadering
In opdracht van UP Bodem

Waarom een transitie vanaf de bodem in
landbouwgebied?
“Intensivering van het landgebruik leidt tot
achteruitgang van de bodembiodiversiteit” (RLI)
HOE HEEFT HET ZOVER
KUNNEN KOMEN DAT
NEDERLANDSE BIOBOEREN
HUN BEDRIJF ZOUDEN
MOETEN SLUITEN?
Platform Red de Bioboer

Tientallen miljoenen voor aanpak
droogte Achterhoek

INTERVIEW Minister Carola
Schouten maakt zich zorgen over
uitputting van de aarde. De
huidige voedselproductie is
onhoudbaar, zegt ze. Het roer
moet om in de landbouw.

Waarom een transitie vanaf de bodem in
landbouwgebied?
▪ Uitputting van de aarde
▪ Het natuurlijke bodem-watersysteem is niet integraal in beeld
▪ Initiatieven en oplossingen zijn er al, maar zijn nauwelijks
levensvatbaar

▪ Het ‘regime’ sluit niet aan en vraagt om systeemverandering
▪ Vernieuwing vraagt om nieuwe samenwerkingen
▪ Er is weinig tijd!
Voor een duurzaam
land(bouw)gebruik

Naar een gebiedsbenadering en een transitie-agenda
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Gebiedsbenadering

Welke bouwstenen voor een gebiedsbenadering
systeem B hebben we gevonden en ontwikkeld
Landgebruik naar draagkracht, 6 functies:
•

Waterhuishouding en zuivering

•

Koolstofvastlegging

•

(Bodem)biodiversiteit

•

Mineralenkringlopen

•

Voedsel/biomassa productie

•

Landschap

Mogelijke waarde
….
Grenswaarde
….

Deel-rapportage Bodemfuncties,
grenswaarden en doelen

KPI ‘s in gebied..

Land in Zicht
•

De grens- en streefwaarden van 6 bodemfuncties op 3
schaalniveaus (status quo)

•

Inzicht balansen en afwentelingen huidig landgebruik op
gebiedsniveau

•

Opties voor kringlopen en balansen: maatregelen zijn er wel…

Land aan tafel
•

Grenswaarden en kansen meenemen in ontwerpend onderzoek

•

Rekenen en tekenen in het gebied: zichtbare consequenties van
keuzes op 3 schaalniveaus helpen bij afweging

‘WAARDE’ en ‘MENS’
Waarderen: in de markt, common of publiek
•

Ontwikkeling huishoudboekje voor een gebied op basis
van bodemfuncties

•

Nieuwe bodem-economie: keuzes voor waardering en
verdeling lusten en lasten

•

Nieuwe concepten voor financiering
Deel-rapportage: Waarderen,
verzilveren en delen van lusten en
lasten, voor bodemfuncties

Mens, organisatie, systeem
•

Nieuwe organisatievormen en voorbeelden

•

Systeemaanbevelingen voor omgevingsbeleid, grondbeleid, kennisinfrastructuur,
economie: lokaal, regionaal, nationaal

•

Kansen van de omgevingswet
Deel-rapportage: Mens en
organisatie

‘Gebiedshuishoudboekje 6 functies’
‘Ontwerpen’
met inzicht
in alle 6
functies
Huidig

Ontwerp 1

Ontwerp 2….

Investering in
(herstel)maatregelen

Instand
houden/
beheer

Kosten
(meer)
productie

Opbrengst
productie

Bijvangst

Vermeden
schade

Afwenteling
naar andere
gebieden

‘Waarde(ring)’: verzilveren, verdelen lusten en
lasten in gebieden
In de markt, beprijzing

Door de gemeenschap
‘Commons’

Door de overheid

True cost, true price van
natuurlijke grondstoffen en
van ecosysteemdiensten
verwerken in prijzen

Gezamenlijk beheren
benutting van waarden
van bodem/water.

Regels, normen vanuit de
overheid
Publiek beheer (obv
belastingen/ heffingen)
Stimuleren

Korte ketens in gebied

Bv coöperaties

Ecosysteemdiensten bij
WS, betalen aan
ondernemers, …

Duurzaamheid niet
gegarandeerd, dilemma
schaalniveau, free riders

Inflexibel, geen maatwerk

Verbondenheid

Solidariteit, stabiel

Nadelen:
Wereldmarkt en rol
ketenpartners
Voordelen:
Transparantie

Nieuwe mogelijkheden voor gebiedsfinanciering

Vanuit de markt/privaat

Publiek

Verwachting dat private
financiers zelf goede regels en
voorwaarden opstellen of op
basis van rating..

Overheid reguleert…, op basis van
goede regels en voorwaarden

Grondfondsen, Streekrekening.
Crowd funding, Obligaties

Grondbanken, Ontwikkelfondsen in een
gebied

Aandachtspunten:
Sterke relatie met grond en pachtbeleid
Gebiedsarrangementen: publiek-privaat

Systeemaanbevelingen

Waar komt het land vandaan?

o.a. uit analyse van 13 gebiedsprocessen in provincie Gelderland

Systeemaanbevelingen voor gebieden
en lokale en regionale overheid
“Experimenteer in gebieden toekomstgericht”
LAND
•

Analyseer het natuurlijke systeem: breng het LAND aan tafel

•

Integrale benadering (alle 6 functies)

•

Toekomstbeelden op basis van ontwerpend onderzoek

WAARDE
•

Wat is het gebied echt waard? Gebiedshuishoudboekje

•

Verdienmodellen: maak een mix

•

Strategisch grondbeleid: grondbank/fonds

MENS/ORGANISATIE
•

Betrek alle actoren in het gebied: co-creatie

•

Gebruik de omgevingswet: LAND en WAARDE vastleggen mbv
omgevingswaarden, gebiedsprogramma’s .

Systeemaanbevelingen voor rijk/ (EU)
“Geef ruimte om samen te werken aan de rafelrandjes van het beleid.”
LAND
•

Van milieuregels naar kringloopregels: tussen departementen

•

Tegengaan uitputting aards en biologisch kapitaal

WAARDE
•

Grond en pachtbeleid op basis van reële en natuurlijke gebiedswaarden

•

Verdienmodellen:
•

Nieuwe publieke taken, nieuw belastingstelsel

•

Commons beschermen en reguleren

•

Markt gebiedsgericht: stel mededinging en staatssteun regels ter discussie

MENS/ORGANISATIE
•

Ontwikkel beleid in samenspraak met gebieden en actoren

•

Bouw op vanuit gebieden naar regionaal, naar nationaal (zie energietransitie)

Opgebouwd netwerk met:

Stichting EO Wijers

College van
Rijksadviseurs

Rijk:
IenW: Deltaprogramma
LNV: pilots Natuurinclusieve
landbouw, pilots Stikstof,
Regiodeals, GLB-pilots,…..
BZK: pilots NOVI landelijk gebied
(NOVI)

Een systemische en toekomstgericht bijdrage aan de
transitie in de landbouw en het landelijk gebied

Aanpak op basis van gevalideerde methoden en technieken
Mens

Land

Waarde

4-returns

X-curve

Theory U is een model voor

Deelnemers hervinden een gevoel van

De X-curve laat zien dat in een

Door vanuit Land, Mens en Waarde

fundamentele verandering waarbij

inspiratie en ontwikkelen een

transitie ruimte gegeven moet worden

systemen in gebieden en bij regimes te

wordt begonnen bij jezelf. Tijdens het

holistisch en gedeeld begrip van het

aan nieuwe, goede initiatieven,

analyseren, ontstaat nieuw bewustzijn

U-proces gaan mensen op een andere

landschap-systeem. Samen wordt

transformeren dat wat kansrijk is en

van het belang van het land en de

manier naar complexe vraagstukken

gestreefd naar meerwaarde in het

bouw af wat kansloos is. Daarin wordt

wijze waarop wij die waarderen. Dat

kijken. Dat resulteert in vernieuwende

gebied waarbij return van sociaal

de samenwerking gezocht tussen

geeft ruimte voor samenwerken met

inzichten en diepgaande

kapitaal, natuurlijk kapitaal en

kleine experimentele initiatieven en

elkaar en de ontwikkeling van nieuwe

veranderingen die blijvend zijn.

financieel kapitaal hand in hand gaat.

systeemspelers.

regels en praktijken

Theory U
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Ontwikkeling in labs: “vorm volgt bewustzijn”

Themalabs

Ontwikkelen nieuw
collectief
bewustzijn: leren
over het systeem,
problemen ophalen

Financelab
Grondlab
Bodemlab
……..

Beleidslabs

-

Departementen
Nationaalregionaal
- ……….

Regiolabs

-

Bestaande
gebiedsprocessen
Nieuwe gebiedsprocessen

Stilstaan, ervaren en
nieuw perspectief
zien

Ontwerpen,
uitproberen, durven
en doen: vernieuwen

18

Versnellingshuis krijgt vorm door:
Een gebiedsbenadering naar 2050, met als kern
• ‘Stem van het Land’ aan tafel
• Co-creatie met iedereen in het gebied, op basis van backcasting
• 4 Returns, Land, Waarde en Mens
• Borging: ontwikkeling leiderschap, kennis en nieuw handelingsperspectief
Met inzet van:
• pool van vaardige mensen
• met relevante kennis over proces en over context
• Resultaten Transitie experimenten en
systeemaanbevelingen
• Jongerenlab, Voor de Oogst van Overmorgen
Gevoed en gesteund door:
• Een gezamenlijk netwerk van leiders
• Overzicht van en inzicht in gebiedsinitiatieven
• Vermogen tot open samenwerking

Ondersteuning vanuit Versnellingshuis

Themalabs

-

Financelab
Grondlab
Bodemlab
……..

Beleidslabs

-

Departementen
Nationaalregionaal
- ……….

Vastklikken;
implementeren en
borgen

Regiolabs

Aanjagen,
Procesfacilitatie

-

Bestaande
gebiedsprocessen
Nieuwe gebiedsprocessen

Doorpakken, Actieleren en Innovatie
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Basisfinanciering voor onderhouden van het ‘versnellingshuis’ en netwerk
Starten en ontwikkelen van labs op basis van co-financiering

Gesprekken in groepen
In groepen praten wij graag met u over de aanbevelingen zoals eerder
gepresenteerd:

Hebben jullie aanscherpingen en/of aanvullingen voor aanbevelingen
op regionaal niveau?
Hebben jullie aanscherpingen en/of aanvullingen voor aanbevelingen
op bovenregionaal niveau?

Heeft u nog meer vragen?
Heeft u interesse in een lab?
Wilt u meedoen, helpen, bijdragen, ondersteunen?
Zet het vandaag in de chat of mail ons per kerende post!

