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Samenvatting 
 
 

In juli 2018 hebben het Rijk (minister LNV), het IPO, de Unie van Waterschappen en de VNG 

afspraken gemaakt om onderwerpen in het landelijk gebied gezamenlijk op te pakken: het 

Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP-VP).  

De Zuidwestelijke Delta is één van de 15 gebieden die in dit IBP-Vitaal Platteland zijn benoemd. 

 

De Zuidwestelijke Delta is een ongekend aantrekkelijk, gevarieerd en historisch rijk gebied. Een van 

de meest vruchtbare landbouwgebieden ter wereld. Gekenmerkt door een dynamische natuur en 

veelzijdige waterrecreatie. Omringd door bebouwd gebied: de Zuidvleugel van de Randstad, de 

Brabantse stedenrij en de noordrand van de Vlaamse Ruit. Via de zeehavens goed voor een 

gigantische dagelijkse goederenstroom Europa in en uit.  

Van mondiale betekenis als rust- en foerageergebied voor vogels, als toegang voor trekvis tot de 

rivieren Rijn, Maas en Schelde en als geboortegrond en opgroeigebied voor zee- en riviervis. Uniek in 

de wereld vanwege de eeuwenlange strijd tussen land en zee en menselijk handelen. Bron voor 

recreatie en toerisme.  

 

Tegelijkertijd een gebied met een aantal majeure opgaven maar ook kansen. Maar waarbij de 

bestuurlijke grenzen deze uitdagingen soms in de weg zitten. Uitermate belangrijk dus om dit 

interbestuurlijk en vanuit één samenhangende Delta samen op te pakken. 

 

Op initiatief van de 3 provincies, met hulp van het ministerie van LNV én met input van een groot 

aantal actieve stakeholders in het gebied, is de afgelopen maanden onder hoog tempo een 1e 

gebiedsplan voor het IBP Vitaal Platteland opgesteld. Een gebiedsplan waarin de centrale ambitie is 

om te komen tot interbestuurlijke én grensontkennende samenwerking in dit gebied. Om daarmee als 

gezamenlijke partners veel meer kracht te maken en de kwaliteiten van en de innovatiekracht in dit 

gebied nadrukkelijk voor het voetlicht te brengen. 

 

We kunnen natuurlijk niet alles oppakken. Binnen de reikwijdte van het IBP Vitaal Platteland richten we 

ons daarom op 2 mooie deelambities:  

 De Zuidwestelijke Delta als internationaal toonbeeld van een volhoudbare, hoog-innovatieve 

en circulaire agrarische sector en voedselketen 

 De Zuidwestelijke Delta als uniek natuur- en recreatiegebied. 

 

In een dynamische agenda zijn veel kansrijke projecten verzameld en is een viertal broedplaatsen 

voor deze deelambities geïdentificeerd: 

 Groene cirkels 

 Zoetwater 

 Bio-diverse kringloop landbouw 

 Genieten en beleven van de Delta  

Broedplaatsen die bestaan uit projecten en initiatieven, waar veel energie zit, die heel actueel zijn en 

die door samenwerken, input van kennis en onderzoek, experimenteerruimte of geld de 

innovatiekracht in de Delta kunnen versterken.  

 

De broedplaatsen dienen als start van een dynamisch proces waarin we experimenteren met 

samenwerken tussen diverse disciplines, netwerkvitaliteit en realisatiekracht vergroten en een 
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beweging stimuleren die bijdraagt aan de ontwikkeling van een vitaal platteland in de Zuidwestelijke 

Delta.  

 

Het is nadrukkelijk een eerste proeve van een gebiedsplan voor het versterken van de interbestuurljke 

samenwerking in de Zuidwestelijke Delta. Het begin is gemaakt, maar we zijn nog lang niet klaar. In 

de geest van het IBP Vitaal Platteland willen we daar in een dynamisch proces samen met alle 

stakeholders de komende maanden vol energie mee verder gaan. Om te zorgen dat de vele 

initiatieven die er in de diverse provincies spelen, met elkaar in verband worden gebracht, van elkaar 

kunnen leren, elkaar kunnen versterken en samen de innovatiekracht van de Zuidwestelijke Delta 

kunnen versterken en etaleren. En dat er daardoor nieuwe initiatieven kunnen worden opgestart. Dat is 

de kracht en bedoeling van dit IBP-VP Zuidwestelijke Delta.  

En daarmee versterkt het ook de bijdragen vanuit het Rijk aan de regiodeals Zeeland en Regiodeal 

Makes&Moves (voor West&Midden-Brabant), één van de andere sporen binnen het IBP.  
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Hoofdstuk 1: Aanleiding en leeswijzer 
 

Aanleiding IBP Vitaal Platteland algemeen 
In het regeerakkoord zet het Rijk sterk in op interbestuurlijke samenwerking (het IBP: Interbestuurlijk 

Programma). Dat loopt via een aantal sporen:  
 de regio-enveloppen (waarvoor in 2017/2018 aan zes gebieden in Nederland in totaal zo’n 

450 miljoen is toegekend),  
 de regiodeals, (waarvoor in de zomer van 2018 door diverse regio’s proposities zijn 

ingediend en die op dit moment worden uitgewerkt)  
 en het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP-Vitaal Platteland) 

 

In dit IBP Vitaal Platteland hebben het Rijk (minister LNV), het IPO, de Unie van Waterschappen en de 

VNG afspraken gemaakt om onderwerpen in het landelijk gebied gezamenlijk op te pakken. Op 17 

juli 2018 is hiervoor een samenwerkingsovereenkomst ondertekend (bijlage 1) en is afgesproken om 

dit in 15 gebieden uit te werken. Het Rijk wil dit ondersteunen met financiën (€40 miljoen) en met inzet 

van kennis en onderzoek en experimenteerrruimte. De wijze waarop is onlangs uitgewerkt in een 

inspiratiedocument dat als handreiking aan alle 15 gebieden is aanboden (bijlage 2). 

 

Het IBP Vitaal Platteland voor de Zuidwestelijke Delta 
De Zuidwestelijke Delta (Zuidwestelijke Delta) is een van de 15 gebieden die in de 

samenwerkingsovereenkomst zijn genoemd. Vanuit de (terechte!) constatering dat dit gebied een 

belangrijke inhoudelijke samenhang kent, met een aantal majeure opgaven en kansen binnen de 

scope van het Vitaal Platteland. Maar waar tegelijkertijd de bestuurlijke grenzen (drie provincie-, vier 

waterschaps- en vele gemeentelijke) deze uitdagingen soms in de weg zitten. Uitermate belangrijk dus 

om dit interbestuurlijk samen op te pakken. 

 

Op initiatief van de drie provincies (Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant) is een eerste aanzet voor 

die interbestuurlijke aanpak gemaakt. In samenwerking met het ministerie van LNV is dit de afgelopen 

maanden met een bredere groep betrokken partijen (gemeenten, waterschappen, regionale 

samenwerkingsverbanden, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, ed.) verder ingevuld en 

besproken. 

 

Inhoud en leeswijzer 
Gezamenlijk zijn zo een - eerste – gezamenlijke ambitie en overzicht van majeure opgaven 

geformuleerd en is de noodzaak om vanuit één samenhangende Zuidwestelijke Delta met elkaar 

samen te werken onderstreept (zie hoofdstuk 2).  

We kunnen het immers niet alleen. Om de ambitie te realiseren zal vanuit verschillende disciplines (de 

5 O’s: onderzoek, onderwijs, omgeving, ondernemers en overheid) moeten worden samengewerkt en 

de krachten worden gebundeld. Een interbestuurlijke samenwerking als één overheid (binnen de vier 

overheidslagen en over de provincie-/waterschaps-/gemeente-/regio-grenzen heen) is daarbij een 

belangrijke randvoorwaarde (zie hoofdstuk 3).  

 

Het IBP Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta is geen top-down programma, maar legt de focus op 

dáár waar de dynamiek en energie is en de vraag speelt. Samen met de betrokken gebiedspartijen is 

een eerste aanzet gedaan om díe dynamiek en energie aan activiteiten en projecten te inventariseren 

die bijdragen aan de ambitie en opgaven (hoofdstuk 4). 
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Omdat de dynamiek groot is in de Zuidwestelijke Delta zijn vervolgens een aantal Delta-

broedplaatsen benoemd (hoofdstuk 4). Dit zijn plaatsen of bewegingen met een grote dynamiek aan 

samenhangende activiteiten en projecten. Plaatsen waar we de focus leggen en we vanuit het IBP 

Vitaal Platteland de grootste meerwaarde denken te creëren. En die daarmee ook de bijdragen vanuit 

het Rijk aan de regiodeals Zeeland en Regiodeal Makes&Moves (voor West&Midden-Brabant), één 

van de andere sporen binnen het IBP, kunnen versterken (voor de duidelijkheid: er zit geen financiële 

overlap!).  

 

De broedplaatsen dienen als start van een dynamisch proces waarin we experimenteren met 

samenwerken tussen diverse disciplines, om zo de netwerkvitaliteit en realisatiekracht te vergroten en 

een beweging te stimuleren die bijdraagt aan de ontwikkeling van een vitaal platteland in de 

Zuidwestelijke Delta.  

 

Eerste stap in verdere samenwerking 
Het begin is daarmee gemaakt. Maar we zijn nog lang niet klaar. Dat hoeft ook niet. Zo kunnen 

nieuwe broedplaatsen ontstaan of afvallen.  

Het hoofddoel is de samenhang en samenwerking binnen de broedplaatsen te versterken met 

interbestuurlijke samenwerking als voorwaarde. Dat kost tijd. Tijd die we ons ook gewoon gunnen en 

nodig hebben. Los van de aanvraag richting LNV gaan we daar de komende maanden vol energie 

mee verder (zie hoofdstuk 5). 
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Hoofdstuk 2: De Zuidwestelijke Delta: karakter, urgentie, ambitie 
 

 

Karakter van de Zuidwestelijke Delta 
De Zuidwestelijke Delta behoort tot de meest vruchtbare akkerbouwgebieden ter wereld en wordt 

daarnaast gekenmerkt door een dynamische natuur en veelzijdige waterrecreatie. Deze open, 

groenblauwe kern is omringd door bebouwd gebied: de Zuidvleugel van de Randstad, de Brabantse 

stedenrij en de noordrand van de Vlaamse Ruit. Aan de flanken van de Zuidwestelijke Delta liggen de 

wereldhavens van Antwerpen en Rotterdam en in het gebied de havens van North Seaport en 

Moerdijk, goed voor een gigantische dagelijkse goederenstroom Europa in en uit.  

Ook in ecologisch opzicht heeft deze regio mondiale betekenis: als rust- en foerageergebied voor 

vogels op hun jaarlijkse trek van noord naar zuid, als toegang voor trekvis tot de rivieren Rijn, Maas 

en Schelde en als geboortegrond en opgroeigebied voor zee- en riviervis.  

Het gebied is uniek in de wereld vanwege de eeuwenlange strijd tussen land en zee en menselijk 

handelen.  

Kortom: de Zuidwestelijke Delta is een ongekend aantrekkelijk, gevarieerd en historisch rijk gebied. 

 

 

Urgentie 
Daartegenover staat dat, als de trend zich doorzet, er in de toekomst sprake zal zijn van ontgroening 

en vergrijzing. Ook de agrarische sector, de natuur en het zoetwatersysteem staan onder druk. Er 

komen grote opgaven op het gebied af, waaronder de stijging van de zeespiegel (verzilting), de 

toenemende vraag naar grondstoffen 

(bodemuitputting) en de afname van de 

biodiversiteit (insectensterfte).  

Ook neemt de druk op de beschikbare 

ruimte toe, door verstedelijking en claims 

vanuit de energietransitie en 

klimaatopgave.  

De Zuidwestelijke Delta is een gebied met 

een hoge potentie, maar het gebied kent 

veel bestuurlijke grenzen, die vaak in de 

weg zitten bij de complexe uitdagingen in 

dit gebied. De grote opgaven zijn niet 

meer alleen op te lossen. Partijen móeten 

echt de krachten bundelen! 

 

In het onlangs verschenen rapport ‘De som der delen: verkenning samenvallende opgaven in de 

regio’ heeft de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) dit op basis van een uitgebreide 

verkenning in de Zuidwestelijke Delta bevestigd1 (zie bijlage 3 voor de samenvatting van dit rapport).  

 

                                                
1 Zie ook ‘De som der delen: verkenning samenvallende opgaven in de regio’; rapport Rli 26 maart 2019: 
https://www.rli.nl/publicaties/2019/advies/de-som-der-delen 
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Ambitie en focus 
Onze ambitie is om interbestuurlijk én grensontkennend samen te werken in dit gebied, en daarmee 

als gezamenlijke partners veel meer kracht te maken en de kwaliteiten van en de innovatiekracht in dit 

gebied veel meer voor het voetlicht brengen. 

Door een integrale aanpak kunnen we dit unieke 

gebied toekomstbestendig maken, de vitaliteit 

versterken en de leefkwaliteit voor mens en natuur 

verbeteren.  

Dat is een hele brede ambitie en opgave voor de 

Zuidwestelijke Delta, waar we als vier 

overheidslagen, in de geest van de nieuwe 

omgevingswet en andere instrumenten aan (gaan) 

werken.  

 

Focus op 2 deelambities 

Het Interbestuurlijk Programma Vitaal is daar een 

mooi eerste spoor voor, specifiek gericht op de 

opgaven die te maken hebben met een vitaal 

platteland (zie kader). Binnen de scope van het 

IBP Vitaal Platteland geloven we daarbij in twee mooie deelambities:   

 

1. De Zuidwestelijke Delta als internationaal toonbeeld van een volhoudbaar, hoog-innovatief en 

circulaire agrarische sector én voedselketen: Een toekomstbestendige landbouwsector die 

bijdraagt aan een sterk natuurlijk systeem met een rijke variëteit aan ecosysteemdiensten, gezond 

voedsel en een aantrekkelijke omgeving waarin het goed wonen, werken en recreëren is. Door te 

investeren in een volhoudbare landbouw en productieketen, die bijdraagt aan een weerbaar en 

adaptief natuurlijk systeem en een gezonde bodem, waarin de natuurlijke hulpbronnen en 

organische stoffen in balans zijn, kan de toekomstige economische en sociaal-culturele waarde en 

het natuurlijk kapitaal veilig worden gesteld. Toonaangevend in Nederland en daarbuiten! 

 

2. De Zuidwestelijke Delta als uniek natuur- en recreatie-gebied: De Zuidwestelijke Delta heeft, als 

groen-blauwe kern omringd door grote stedelijke agglomeraties, alles in huis om hét natuur- en 

recreatiegebied te worden voor zowel lokale bewoners als bezoekers uit de regio Rotterdam, 

Breda, Antwerpen, Gent en Brugge of daarbuiten, die voor kortere of langere tijd de drukte willen 

ontvluchten. Het gebied is een klimaatbestendig en veilig eilandenrijk, waar gezond water en 

robuuste natuur ruimte bieden voor duurzaam gebruik en ruimtelijke ontwikkeling, goed 

beschermd tegen de effecten van klimaatverandering én met toegankelijke en beleefbare getijden-

natuur.   

 

Het zijn zeker niet twee deelambities die los staan van elkaar. De dynamische natuur en het agrarisch 

landschap in de Zuidwestelijke Delta kunnen robuuster en meer klimaatadaptief worden, zodat het 

systeem tegen een stootje kan. Soms vraagt dat een ander beheer of gebruik, soms een kans pakken 

voor meer biodiversiteit. De grote transities werken als een vliegwiel om hoogwaardige en integrale 

oplossingen te vinden voor een langjarig, duurzaam productieperspectief voor de agrarische sector. 

En tegelijkertijd resulteert dit in een betere leefomgevingskwaliteit met meer biodiversiteit en passend 

recreatief medegebruik, waar het aantrekkelijk is om te (komen) wonen, werken en recreëren.  

 

Onze ambitie beperkt zich niet tot de vier overheidslagen alleen. We willen nadrukkelijk samen met 

de ondernemers, ketenpartners, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties vanuit een 
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gedeeld eigenaarschap en verantwoordelijkheid aan de slag. Diverse partijen zijn in deze voorfase al 

betrokken geweest (zie de logo’s op pagina 2). Anderen nodigen we uit om snel aan te sluiten. We 

denken dat we daarmee een (inter)nationaal voorbeeld stellen voor de rest van de sector en de 

voedselketen en voor de bewoners van en bezoekers aan onze delta.  

 

Uiteindelijk draagt dit bij aan de sociale en economisch vitaliteit van de regio en een aantrekkelijke 

omgeving waarin het goed wonen, werken, ondernemen en recreëren is. En geeft dit daarmee 

mogelijk ook een antwoord op de ontgroening en vergrijzing in dit deel van Nederland.   
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De opgaven in de Zuidwestelijke Delta (binnen kader/reikwijdte IBP-VP) 

 Gezonde en adaptieve bodem en een natuurlijk systeem i.r.t. klimaatverandering, Door uitputting van de bodem 

en toenemende erosie neemt de vruchtbaarheid en het organisch stofgehalte af. Ook neemt de weerbaarheid van de bodem af 

tegen toenemende klimaatpieken door klimaatverandering, zoals regenoverlast of droogte.  

 Sluiten van grondstofkringlopen Toenemende mondiale vraag naar producten en een lineaire manier van omgaan met 

grondstoffen leidt tot een toenemende schaarste van grondstoffen en uitputting van de bodem. Circulaire systemen sluiten water, 

nutriënten en koolstof kringlopen en minimaliseren daardoor het verlies van grondstoffen en de effecten van klimaatverandering. 

Door grondstofkringlopen op een slimme manier te sluiten, wordt bijgedragen aan een efficiënt gebruik van land, water, energie 

en koolstof opslag en dragen we bij aan een toekomstbestendige economie en dito verdienmodellen. 

 Eiwittransitie 

Door (mondiale) milieuproblematiek en de zorg over dierziekten, voedselveiligheid, dierwelzijn en humane gezondheid wordt de 

noodzaak voor een eiwittransitie steeds groter. Peulvruchten zijn een waardevolle plantaardige eiwitbron. Het zijn tevens duurzame 

teelten die rust brengen in de bodem, zorgen voor stikstofbinding en een minimale input van middelen kennen. 

 Verdienmodellen gericht op multifunctionele landbouw. Modellen die bijdragen aan een evenwichtige risico- en 

inkomensverdeling in de keten en een afname betekenen van de ruimtelijke druk op het landbouwareaal.  

 Verzekeren van voldoende en goed water (Delen van) de Delta hebben steeds vaker te kampen met wateroverlast, 

maar ook te maken met langdurige periodes van droogte en toenemende verzilting. Het vinden van een optimale balans tussen 

afvoer en bergen van zoet water vormt dan een belangrijke opgave. Zeker in gebieden die afhankelijk zijn van regen voor de 

aanvoer van zoet water. Voldoende en schoon oppervlaktewater is essentieel voor wonen, werken en recreëren in onze 

omgeving. 

 Versterken van regionale en lokale voedselketens Voor de transitie van de voedselketen is de hele keten 

verantwoordelijk. Door ketensamenwerking te versterken ontstaan kansen die we alleen niet voor mogelijk hielden en ontstaat er 

gedeeld eigenaarschap en verantwoordelijkheid.  

 Verbeteren van de leefomgeving en versterken van biodiversiteit Het natuurlijk systeem levert ons belangrijke 

ecosysteemdiensten met sociaal-culturele en economische waarden. Daarmee worden private en publieke belangen met elkaar 

verbonden, zoals een gezonde en productieve bodem en een aantrekkelijk landschap. Werken aan een goede balans tussen 

landbouw, natuur en landschap. Hierdoor wordt het agrarische landschap aantrekkelijker, biodiverser en schoner. zoals 

bodemvruchtbaarheid, functionele agrobiodiversiteit (bodembiodiversiteit,  natuurlijke plaagregulering en bestuiving) en het 

terugbrengen van de kenmerkende weide- en akkervogels. 

 Beleefbaarheid en bereikbaarheid Natuur- en landschapskwaliteit zijn belangrijke dragers voor de vrijetijdseconomie. 

Door de recreatieve bereikbaarheid en toegankelijkheid van het gebied te versterken, bijvoorbeeld via fiets, wandel en 

vaarverbindingen wordt het gebied beter beleefbaar. Daarbij is ook goede informatievoorziening van belang.  

 Samenwerken als 1 overheid en over provinciegrenzen heen Binnen de 3 provinciedelen wordt al heel nauw 

samengewerkt tussen overheden (gemeenten, provincie, waterschap), (agrarisch) ondernemers, ketenpartijen en 

kennisinstellingen. De provinciegrens vormt echter vaak een harde scheiding, zowel op het vlak van beleidsvorming en 

gebiedsontwikkeling (mn overheden) alsook kennisuitwisseling over innovaties en projecten. Ook zit het Rijk als partner vaak niet 

aan tafel. Dit alles leidt tot onnodige complexiteit, te weinig kennisuitwisseling (meerdere wielen uitvinden), beperkte exposure en 

agendering van het unieke in de Zuidwestelijke Delta en het gemis van een gezamenlijke trots. 
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Hoofdstuk 3: De meerwaarde van interbestuurlijke samenwerking 
in de Zuidwestelijke Delta 
 

Twee dimensies van interbestuurlijk samenwerken 
We kunnen het niet alleen. Om de ambitie te realiseren zullen we met verschillende disciplines (de 5 

O’s: onderzoek, onderwijs, omgeving, ondernemers en overheid) moeten samenwerken. Zoals de Rli 

(zie bijlage 3) aangeeft: we moeten de krachten bundelen als het gaat om verschillende complexe 

opgaven die op ons afkomen, denk aan circulaire economie, klimaatverandering en energietransitie. 

Om vanuit de overheid een zo groot mogelijke meerwaarde te bieden is een goede interbestuurlijke 

samenwerking als één overheid (binnen de vier overheidslagen én over de vele geografische grenzen 

heen) daarbij een belangrijke randvoorwaarde.  

 

Interbestuurlijk samenwerken in de Zuidwestelijke Delta kent daarbij niet 1 maar 2 dimensies.   

1. In de ‘verticale’ kolom betreft het de samenwerking tussen Rijk, provincies, gemeenten en 

waterschappen. 

2. En de ‘horizontale’ kolom. Dus tússen de drie provincies, de drie waterschappen en de vele 

gemeenten. En een sterkere samenwerking binnen de diverse rijksdepartementen. De grote 

maatschappelijke opgaven gaan immers gewoon over die geografische (provincie-

waterschaps-, gemeente-) en departementale grenzen heen. 

 

 

Verschillende rollen van de overheid  
In de samenwerking met de samenleving kent de overheid verschillende rollen. Deze rollen zijn door 

het NSOB beschreven in een 4 kwadranten-model2. Vanuit ieder van die rollen kan de overheid een 

belangrijke bijdrage leveren aan een samenwerking en/ of transitieopgave. Denk bijvoorbeeld aan 

de wetgevende en vergunningverlenende rol, zoals ruimtelijke ordening. Een taakgevende rol, zoals 

het onderhoud van dijken. Een faciliterende rol, waaronder het helpen organiseren van 

netwerksamenwerking. Of een participerende of ondersteunende rol in de vorm van bijvoorbeeld 

burgerparticipatie.  

 

 

                                                
2 NSOB: Nederlandse School voor Openbaar Bestuur: zie https://www.nsob.nl/wp-
content/uploads/2015/06/NSOB_Sedimentatie_web.pdf 
 

https://www.nsob.nl/wp-content/uploads/2015/06/NSOB_Sedimentatie_web.pdf
https://www.nsob.nl/wp-content/uploads/2015/06/NSOB_Sedimentatie_web.pdf
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Betrokkenheid 5 O’s 
Voor betrokken maatschappelijke organisaties, kennis- en onderwijs-instellingen, ondernemingen en/of 

omgeving lopen projecten en activiteiten vaak dwars door bestuurlijke grenzen heen. Vanuit het IBP 

Vitaal Platteland willen we door interbestuurlijke samenwerking de meerwaarde van de overheid 

vergroten. Vanuit het IBP Vitaal Platteland moet voor deze partners vooral het effect (in termen van 

snelheid, gemak, toegang, bekendheid e.d.) resulteren. ‘No matter’ hoe het georganiseerd is.  

 

Tegelijkertijd zijn het juist deze partners die we nodig hebben voor/in de realisatie van de 

maatschappelijke opgaven en projecten. Het IBP Vitaal Platteland kan dus niet zonder hun projecten 

en betrokkenheid. Maar, tegelijkertijd zonder ballast. Dat vraagt om heel goede balans tussen het 

bestuurlijk proces (interbestuurlijk samenwerken) en het uitvoeringsproces (projecten uitvoeren).  

 
Vanuit het IBP Vitaal Platteland zijn een aantal uitgangspunten en voorwaarden benoemd: 

• Kansen doen zich voor als ze bovenregionaal zijn, opschaalbaar zijn, ze bijdragen aan 

de ambitie en/ of onze opgaven, er een duidelijke vraag of meerwaarde is om als één 

overheid bij te dragen of een grote samenhang is in activiteiten en projecten. 

• Wij willen daarbij dienstbaar/ participerend en/ of faciliterend zijn aan op wat er al 

gebeurt, waar de energie zit, focus op hotspots (waar de verschillende partijen/ 

disciplines (5 O’s) elkaar vinden). 

• We inventariseren waar de energie zit en dragen bij aan voorbeelden van (keten) 

samenwerking en activiteiten/ projecten die bijdragen aan onze opgaven.  

• We stimuleren bestaande samenwerkingen, leggen slimme verbindingen en organiseren  

samenhang.  

• Versterken netwerkvitaliteit, ketensamenwerkingen. (Uitbouwen Groene Cirkel aanpak 

(lokale en regionale ketens).  

Dat doen we door: 

• Te werken vanuit een gezamenlijke ambitie en/ of droom 

• Te starten met een organisatie die past bij bovenstaande uitgangspunten.  

• Flexibel in kunnen springen op ‘de wat’/ hulpvraag van onderop, zoals het ondersteunen 

van activiteiten/ projecten met middelen, netwerk en kennis 

• Activiteiten en projecten slim te verbinden aan additionele fondsen 

• In te zetten op flexibele financiële instrumenten (geen klassieke aanvragen maar flexibel 

geld dat vanuit een netwerk/ organisatie kan worden ingezet) 

• Exposure/podium voor innovaties: voor externe exposure én kennisdeling binnen het 

gebied zelf.  

• Regie te nemen in het verbinden op samenhang van projecten.  

 

Dynamisch programmeren op drie schaalniveaus 
Binnen de Zuidwestelijke Delta speelt een veelheid aan opgaven. Voor al deze opgaven geldt dat 

deze in meer of mindere mate gelinkt kunnen worden aan het IBP Vitaal Platteland. Het is echter lang 

niet altijd efficiënt of effectief om deze opgaven ook allemaal met de vier overheidslagen binnen dit 

IBP Vitaal Platteland-programma op te pakken en uit te werken.  

Om die reden is er binnen de Zuidwestelijke Delta voor gekozen om een onderverdeling te maken in 

drie niveaus van opgaven. Daarmee geven we géén prioriteit aan een bepaalde opgave, maar 
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brengen we wel focus aan op die opgaven waarvan we van mening zijn dat samenwerking binnen 

het IBP-kader echt tot meerwaarde leidt. Voor de regio, maar ook voor de rest van het land, 

bijvoorbeeld omdat er al veel energie op een bepaalde opgave zit of het een opgave betreft waarbij 

we vanuit de kenmerken en karakteristiek van de Zuidwestelijke Delta kennis en ervaring opdoen waar 

heel Nederland haar voordeel mee kan doen (of omgekeerd). 

 

 

 

 

Dynamisch programmeren binnen de Zuidwestelijke Delta 

 

 
1. Het landelijke IBP Vitaal Platteland 

opgave niveau: dit betreffen 
opgaven/onderwerpen die in het hele 
land spelen en ook opgepakt worden. 
Binnen het landelijke IBP Vitaal 
Platteland-kader verwachten we vanuit 
het IBP Vitaal Platteland afstemming en 
kennisdeling. Op deze opgaven kunnen 
we informatie uitwisselen, kennis delen, 
slim verbinden en leren.  
 

2. Het Zuidwestelijke Deltaniveau: Dit zijn 
de broedplaatsen waar opgaven en 
projecten samenkomen en waarop 
vanuit de ZWD binnen het IBP Vitaal 
Platteland de focus leggen. Hier zetten 
we als 4 overheidslagen samen op in. 
Hier hebben we elkaar nodig en kunnen 
we elkaar versterken. Hier zit de 
energie en onze kracht. 

 
3. Het regionale niveau: dit is het brede 

speelveld aan projecten en activiteiten 
die al lopen en waar binnen de 
overheidspartijen binnen de regio elkaar 
meestal al goed weten te vinden. Daar 
zit op dit moment niet de grootste 
meerwaarde om dit binnen het IBP 
Vitaal Platteland op te pakken en uit te 
werken. Dit betekent niet dat deze 
meerwaarde niet alsnog kan ontstaan.  

  

 

 

 

 

  

IBP Vitaal Platteland 

Zuidwestelijk Delta 
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Doelen – inspanningen – netwerk: veel kansrijke projecten 
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Hoofdstuk 4: Vier ‘Delta-broedplaatsen’ waar we mee aan de slag 
willen gaan 
 
 

Een dynamische agenda met veel kansrijke projecten 
Uit de werksessies die we hebben gehouden met een brede groep partijen (zie pagina 2) zijn een 

groot aantal mogelijke projecten genoemd om mee aan de slag te gaan om onze ambitie te 

realiseren en met de opgaven aan de slag te gaan. Sommige al heel concreet, anderen nog globaal 

of meer als idee of wens.  

In het proces om te komen tot meer interbestuurlijke samenwerking zijn al deze projecten waardevol. 

Ze getuigen van de ambitie en de innovatiekracht in dit gebied. En vormen daarmee basis voor een 

langjarige dynamische agenda.  In het schema op pagina’s 14-15 zijn deze projecten weergegeven. 

Maar waar te beginnen en wat op te pakken? In het vorige hoofdstuk over de meerwaarde van het 

IBP Vitaal Platteland hebben we immers geconstateerd dat niet alle projecten noodzakelijk met alle 

vier de overheidslagen moeten worden aangepakt. Ten eerste omdat de betrokken partners elkaar op 

dit moment, op lokaal of (sub)regionaal niveau, al heel goed weten te vinden. Ten tweede omdat 

sommige projecten eigenlijk alleen of specifiek aan de orde zijn in bijvoorbeeld de provincie Zuid-

Holland of de gemeente Bergen op Zoom en dat er geen meerwaarde zit om dit over de provincie- of 

gemeentegrenzen heen op te pakken. Tot slot omdat het voor sommige projecten juist remmend werkt 

om ze te belasten met het proces van het IBP Vitaal Platteland. 

 

Energie in Delta-broedplaatsen 
Maar, tegelijkertijd komen uit de groslijst van projecten op dit moment wel een aantal thema’s of 

onderwerpen bovendrijven, waar we een duidelijke meerwaarde zien binnen het programma van het 

IBP Vitaal Platteland Zuidwestelijke Delta. Die noemen we de Delta-broedplaatsen.  

De broedplaatsen zijn geen projecten, maar een verzameling van projecten en of initiatieven met een 

duidelijke samenhang. Ze komen bovendrijven omdat er op dit moment óf al veel energie op zit, 

omdat ze heel actueel zijn óf omdat we zien dat door de projecten en initiatieven binnen zo’n 

broedplaats met elkaar in verbinding te brengen er een duidelijke meerwaarde kan ontstaan (voor ons 

gebied of voor andere IBP gebieden in Nederland). Het is juist de meerwaarde van dit IBP-

gebiedsplan om daarmee aan de slag te gaan. 

 

We hebben nu vier Delta-broedplaatsen in beeld en voor zover dat nu mogelijk is uitgewerkt 

 Groene cirkels 

 Zoetwater 

 Bio-diverse, kringloop landbouw 

 Genieten en beleven van de Delta 

 

Input vanuit IBP voor de Delta-broedplaatsen 
Broedplaatsen zijn dus letterlijk plekken, plaatsen of ontwikkelingen waar iets broedt, waar iets tot 

wasdom komt, waar iets groeit of bloeit of kan gaan groeien of bloeien. De rol van de overheden 

binnen het IBP is wisselend. Soms is het nodig om projecten en initiatieven te verbinden, soms ze van 

kennis te voorzien, soms is regelruimte nodig of soms helpt het door wat extra financiering te brengen.    
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Delta-Broedplaats ’Groene cirkels’ 

 
Maatschappelijke opgave 

De agrarische sector, de natuur en het zoetwatersysteem staan onder druk. Er komen grote 

opgaven op het gebied en de keten af, waaronder de stijging van de zeespiegel (verzilting), de 

toenemende vraag naar grondstoffen (bodemuitputting) en de afname van de biodiversiteit 

(insectensterfte). Ook neemt de druk op de beschikbare ruimte toe, door verstedelijking en claims 

vanuit de energietransitie en klimaatopgave.  

Om het tij te keren zal er moeten worden samengewerkt vanuit de hele keten. 

 

De rol van interdisciplinaire samenwerking, ketensamenwerking, werken in (transitie) coalities en of 

netwerken wordt daarmee onderstreept. Deze kracht van interdisciplinaire samenwerking bij grote 

opgaven als circulaire economie, klimaatverandering, transitie landbouw, biodiversiteit herstel 

worden ook beschreven in o.a. in de visie van LNV, het rapport ‘De som der delen’ van de Raad 

van de Leefomgeving en infrastructuur en het Deltaplan Biodiversiteitherstel.  

 

Start Groene Cirkels in de voedselketen van de Zuidwestelijke Delta  

Binnen de Zuidwestelijke Delta spelen de aardappel, de suikerbiet en de ui een belangrijke rol 

binnen de agrarische- en voedsel-keten. Multinationals, grote spelers van de verwerkende industrie 

van de aardappel en de suikerbiet zijn een Groene Cirkel gestart (zie toelichting). Ook  de 

Rabobank, overheden en boeren zijn op de Zuid-Hollandse eilanden een Groene Cirkel gestart om 

te werken aan een duurzame keten. Groene Cirkels biedt daarmee een unieke belangrijke kans om 

een brede vertegenwoordiging van de voedselketen in de Zuidwestelijke Delta te betrekken bij 

integrale opgaven op het gebied van klimaat, energie, voedselzekerheid en veiligheid, 

biodiversiteit en waterkwaliteit.  

 

Denk aan de gedeelde verantwoordelijkheid voor het beheer van het natuurlijk systeem en een 

gezonde bodem. Bij de Suikerunie zijn bijvoorbeeld 10.000 telers betrokken met een bereik van 

ongeveer 70.000 ha areaal. Farm Frites werkt samen met 500 telers met een bereik van ongeveer 

9.000 ha areaal.  

 

De broedplaats Groene Cirkels  

De broedplaats Groene Cirkels in de Zuidwestelijke Delta is de plek waar de interdisciplinaire en 

interbestuurlijk samenwerken bijeenkomt. Denk aan een katalyserende rol van de keten (van boer 

tot multinational), innovatiekracht door kennis (Universiteiten) en onderwijs- instellingen 

(Hogescholen) en flexibiliteit van 4 overheden.  

 

Groene Cirkels biedt daarmee een belangrijke kans om vanuit brede samenwerking en gedeelde 

verantwoordelijkheid te werken aan de grote opgaven in de Zuidwestelijke Delta en de samenhang 

daartussen.  

 

De kansen zijn:  

 Vergroten van de netwerkvitaliteit en realisatiekracht van Groene Cirkels in de Zuid-Westelijke 

Delta en bijdrage aan integrale opgaven op het gebied van klimaat, energie, voedselzekerheid 

en veiligheid, biodiversiteit en waterkwaliteit 
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 Het versterken van de verbinding en samenwerking van de Groene Cirkels met andere 

belangrijke partijen en netwerken binnen de voedselketen (Greenport, retail (Jumbo, AH, 

McDonald’s), Biobased Delta, Sustainable Food Initiatieve, de Bodemcoalitie en andere 

multinationals in de ZWD)  

 Het koppelen en verbinden van kennis en onderwijsinstellingen in Nederland aan de opgaven 

in de Delta (nu al 4 universiteiten en 3 hogescholen betrokken); 

 Interbestuurlijke samenwerking tussen de betrokken overheden; 

 Het opzetten van een leeromgeving t.a.v. de Groene Cirkels-benadering, transitiemanagement, 

interdisciplinaire samenwerking en gebiedsgericht werken. 

 Het vergroten van de realisatiekracht en het realiseren van  innovatieve en transitie 

versnellende, systeem veranderende projecten  

 

Groene Cirkels: wat is het? 

Groene Cirkels is een methodiek die zich richt op triple helix-netwerksamenwerkingen met krachtige 

spelers binnen maatschappelijke opgaven. Gezamenlijk wordt in vertrouwen en vanuit 

gelijkwaardigheid gewerkt aan een gemeenschappelijke droom. De complexe vraagstukken die 

voortkomen uit grote maatschappelijke opgaven als een circulaire economie, klimaatverandering, 

transitie naar duurzame landbouw en energietransitie, kunnen niet langer door overheid, 

bedrijfsleven of kennisinstellingen alleen worden opgelost. Binnen een Groene Cirkel samenwerking 

bundelen disciplines en ketenpartners hun krachten  waardoor nieuwe oplossingsrichtingen en 

kansen ontstaan die wij nooit alleen zouden kunnen bereiken. 

 

Kenmerken zijn: 

 Gezamenlijke ambitie / droom centraal 

 Multinational als katalysator  

 Klimaat neutrale ketens 

 Natuur als bouwstof én als partner 

 Transitie in netwerken (transitienetwerk methodiek) 

 Hoge realisatiekracht 

 Regierol/ faciliterende rol overheid 

 

In 2013 is de Groene Cirkel rondom multinational Heineken gestart. Samen met de provincie Zuid-

Holland en de Wageningen Universiteit is gewerkt aan de gezamenlijke ambitie: een klimaat 

neutrale brouwerij in een klimaat neutrale keten, een duurzame economie en een aangename 

leefomgeving. Sindsdien is in de regio waar Heineken gevestigd is een spin-off aan sociale 

netwerken en projecten ontstaan. Waar we begonnen zijn met een Groene Cirkel rond Heineken 

ontstaan er inmiddels ook Groene Cirkels rond andere krachtige spelers, zoals de Suiker Unie, de 

Graafstroom en Farm Frites. Samen vormen zij een familie aan Groene Cirkels. Binnen de familie 

wordt in samenwerking met de Partners de methodiek vastgelegd en verder ontwikkeld door de 

NSOB. Zo wordt ook onderzocht in hoeverre de methodiek een rol kan spelen binnen andere 

opgaven.  

 

Wat loopt er allemaal al? 

Zuidwestelijke Delta een broedplaats van Groene Cirkels 

De Zuidwestelijke Delta biedt een broedplaats van Groene Cirkels. Maar liefst 3 Groene Cirkels 

spelen nu al een rol in de ontwikkeling van een vitale Delta.  

 De Groene Cirkel Duurzame en Innovatieve Landbouw en voedselketens (Rabobank) 
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 De Groene Cirkel Duurzame fritesketen (Farm Frites) 

 De Groene Cirkel Circulaire bietenketen (Suikerunie) 

 

De verschillende Groene Cirkels werken aan vergelijkbare opgaven en zoeken daarbij de 

samenwerking met een groot aantal ketenpartners en omgeving. Een duurzame voedselketen, 

economie en aantrekkelijke omgeving staan daarbij centraal.  

 

Belangrijke doelstellingen zijn bijvoorbeeld: 

 Stimuleren van duurzame energie en de reductie van broeikasgassen 

 Werken aan een gezonde en adaptieve  bodem en een natuurlijk systeem 

 Verbeteren van de leefomgeving en versterken van biodiversiteit  

 Sluiten van grondstofkringlopen 

 Verzekeren van voldoende en goed water 

 Verduurzamen mobiliteit en logistiek 

 

Hiermee dragen de Groene Cirkels nu al bij aan een klimaat adaptieve Delta, een circulaire 

economie, energietransitie, transitie naar duurzame landbouw en het verbeteren van de 

biodiversiteit. 

 

Wat willen we met deze proeftuin bereiken  

 Zie eerder benoemde kansen 

 Kansen die kunnen bijdragen aan de opgaven zijn bijvoorbeeld: 

 Kans gedeelde verantwoordelijkheid: Stimuleren samenwerking en gedeelde 

verantwoordelijkheid binnen de voedselketen (boer tot industrie) voor het beheer van een 

natuurlijk systeem en een gezonde bodem voor het borgen van ecosysteemdiensten die 

bijdragen aan belangrijke maatschappelijke, ecologische en economische waarden in de 

Zuidwestelijke Delta 

 Kans duurzaam beheer natuurlijk systeem en gezonde bodem. Binnen de Groene 

Cirkel Farm Frites en Suikerunie wordt verkend hoe de multinationals met telers kunnen werken 

aan het duurzaam beheer van het natuurlijk systeem en een gezonde bodem.  

 Kans kringloop: Verbinden van duurzame mestkringloop veenweide met die van de 

akkerbouw in Zuidwestelijke Delta (verbinding van de Groene Cirkels binnen het IBP VP ZW 

delta met de Groene Cirkel Kaas en bodemdaling binnen het IBP VP Veenweiden). Verder 

wordt onderzocht hoe restromen uit de verwerking van producten als suikerbieten en 

aardappels hoogwaardig kunnen worden afgezet in de omgeving.  

 Kans Europeesbeleid. Betrekken broedplaats (keten) bij de ontwikkeling van het nieuwe 

GLB en POP 4 

 Kans biodiversiteit. Ontwikkeling van biodiverse bedrijventerreinen en bijenlandschappen 

in de Zuidwestelijke Delta, zowel de Suikerunie als Farm Frites zijn al projecten gestart met oog 

op spin-off naar de omgeving 

 Kans energietransitie. Bij de ontwikkeling van innovatieve energieprojecten wordt 

onderzocht wat de bijdrage is aan biodiversiteit en een aantrekkelijk landschap 

Welke stappen?  

 Betrekken verschillende Groene Cirkels bij de broedplaats 

 Creëren van gezamenlijke co creatie op de opgave door de een gezamenlijke ambitie/ droom 

centraal stellen en doelstellingen te vinden 

 Verkennen waardevolle stakeholders 
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 Vormgeven van de organisatie  

 Opstellen van uitvoeringsprogramma (verkennen overige mogelijke trajecten om bij aan te 

sluiten, denk aan Deltaplan Biodiversiteitsherstel, Topsector Agrifood, Europese projecten als 

H2020 LANDMARK) 

 Realiseren van innovatieve projecten  

 Opzetten van een gezamenlijk leeromgeving en ontwikkelen monitoring 

Welke partijen betrokken?  

Bij de bestaande Groene Cirkels is een breed netwerk betrokken die raakt aan de 5 O’s en 

ketenpartners.  

Groene Cirkel Suikerunie 

- Suikerunie, Naturalis, Provincie Brabant 

- Alle ketenpartners (zoals 9.000 boeren) 

- Omgeving 

Groene Cirkel Duurzame Fritesketen 

- Farm Frites, HAS Hogeschool, WUR, provincie Zuid-Holland 

- Alle ketenpartners (zoals 500 boeren)  

- Omgeving 

Groene Cirkel Duurzame Landbouw 

- Gemeente Goeree Overflakkee, Hoeksche Waard, (Voorne Putten) 

- Provincie Zuid-Holland, Rabobank Zuid-Hollandse eilanden, LTO, Waterschap, 

boerencollectieven (Novifarm , AIKC, HWodka, etc.) 

Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling 

 Zuivelfabriek De Graafstroom, Provincie Zuid Holland, Deltamilk, Rabobank, Waterschap 

Rivierenland en Wageningen Research 

 Allen ketenpartners (zoals 190 boeren) 

Groene Cirkel Familie 

- De bovenstaande cirkels en de Groene Cirkel rond Heineken 

- Ketenpartners 

- Betrokken kennispartners, etc.   
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Wat daarvoor nodig van IBP? 

Kennis en onderzoek: 

Wetgeving en experimenteerruimte 

 

Financiële bijdrage procesgeld  (per jaar) 

In iedere cirkel wordt vanuit de partners procesgeld ingezet  

Groene Cirkel Duurzame Landbouw (2019) 

 Provincie Zuid-Holland 

 Gemeente Hoeksche Waard 

 Gemeente Goeree Overflakkee 

 

Groene Cirkel Duurzame Fritesketen (2019-2022) 

 Farm Frites 

 Provincie Zuid-Holland 

 HAS Hogeschool 

 WUR 

Groene Cirkel Suikerunie (2019-2022) 

- Suikerunie 

- Provincie Noord Brabant 

- Naturalis 

Totaal  

 

IBP VP ZWD  

 

Nog niet bekend 

Nog niet bekend 

 

 

 

 

€ 10.000 

€ 5.000 

€ 5.000 

 

 

€ 25.000 

€ 25.000 

in kind 

in kind 

 

€ 25.000 

€ 25.000 

in kind 

320.000 

 

€ 30.000/ 3 jaar= 

€90.000 

Financiële bijdrage investeringsgeld 

Provincie Zuid-Holland 

IBP VP ZWD 

 

€ 200.000 

€ 200.000 

Totaal IBP VP ZWD € 290.000 
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Delta-broedplaats ‘Zoetwater’ 

 
Samenvatting 

Binnen de Zuidwestelijke Delta vormt de beschikbaarheid van voldoende zoet water een essentiële 

(productie)factor in de transitie naar een meer duurzame volhoudbare landbouw en het versterken 

van de biodiversiteit. Aandachtspunten vormen daarbij met name de beschikbaarheid van 

voldoende zoet water, het voorkomen van wateroverlast, de toenemende verzilting en de 

waterkwaliteit.  

Er is de afgelopen jaren in afzonderlijke gebieden en projecten al de nodige kennis ontwikkeld over 

mogelijke maatregelen. Met de broedplaats Zoetwater willen we deze kennis als 4 overheden 

gezamenlijk bij elkaar en in de praktijk brengen in een concreet gebied. Waar lopen we in de 

praktijk tegenaan bij de daadwerkelijke implementatie. 

Is er sprake van knellende regelgeving en hoe lossen we dat gezamenlijk op, maar vooral ook hoe 

verhoudt het realiseren van waterdoelen zich tot de overige doelen (bijv. op het gebied van 

bodembeheer, klimaatadaptatie en mitigatie, toekomstbestendige landbouw, herstel biodiversiteit, 

versterking recreatie en toerisme etc.)  die we vanuit IBP-VP centraal stellen? 
  

Waarom deze ‘broedplaats’? 

Binnen Zuidwestelijke Delta is reeds sprake van een breed samenwerkingsgebied van overheden 

op het gebied van (zoet) water. Hier werken we aan het Deltaprogramma en het Deltaplan 

Agrarisch waterbeheer. Acties geven we concreet vorm binnen de broedplaats Zoet Water.  

Binnen de kaders van IBP-Vitaal Platteland willen we deze samenwerking verder intensiveren (zowel 

horizontaal als verticaal). We kiezen voor een integrale benadering. Een goede watervoorziening 

voor de landbouw is van essentieel belang om te kunnen vernieuwen en op zoek te gaan naar 

nieuwe verdienmodellen hetgeen noodzakelijk voor de transitie die in de landbouw zal moeten 

plaatsvinden. Schouwen-Duiveland is omgeven door zout water en er is sprake van toenemende 

verzilting. Innovaties met betrekking tot de beschikbaarheid van (zoet) water zijn belangrijk voor het 

behoud van een vitaal en veerkrachtig landbouwgebied. 

Daarnaast willen we de samenwerking binnen het IBP-Vitaal Platteland benutten om alle aanwezige 

kennis en ervaring toe te passen in een concreet en afgebakend gebied: het living-lab Schouwen-

Duiveland, de testlocatie voor partijen die samen willen innoveren. 

Op deze manier spelen we in op de behoefte aan maatwerk in een regio, werken we aan 

duurzame integrale oplossingen en zijn we beter in staat om een antwoord te vinden voor 

knelpunten als gevolg van kaders- en regelgeving.  

In de Delta kunnen meer gebieden profiteren van de kennis die wordt opgedaan en wellicht kunnen 

ook enkele projecten elders in de Delta opgepakt worden.  

 

Met deze broedplaats maken we inzichtelijk hoe in de toekomst ook zonder aanvullende zoetwater 

aanvoer en met een toenemende zoutdruk en verzilting in de Zuidwestelijke Delta duurzame 

landbouw en natuurbeheer kan worden bedreven. Omdat Schouwen-Duiveland voor haar 

zoetwater afhankelijk is van hemelwater vormt het een uitstekende proeflocatie voor de gehele 

Zuidwestelijke Delta en de rest van Nederland. 

Bovendien is het een gebied met overzichtelijke structuren en netwerken wat betreft betrokken 

overheden, semi-publieke en private partners. Een prima uitgangspositie om de essenties van de 

nieuwe Omgevingswet, het optreden als één overheid en het nauw afstemmen en gezamenlijk 

uitvoeren van pilots met de overige stakeholders in de praktijk te testen en de leerervaringen op 

nationaal niveau in te brengen in aan de orde zijnde en nog opkomende 

implementatievraagstukken. 
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Hulpvraag:  

Zoetwaterbeschikbaarheid is een essentiële productiefactor voor de landbouw. Tevens is voldoende 

zoet water van belang voor de zoete en zilte natuur in een sterk verziltend gebied. 

Als gevolg van klimaatverandering is de beschikbaarheid ervan steeds vaker onderhevig aan 

extreme schommelingen (overlast en tekorten). Daarbij krijgt de Delta in toenemende mate te maken 

met verzilting. Hoe kunnen we hier vanuit het watersysteem op passende wijze een antwoord op 

vinden en daarbij gelijk een brug slaan met overige opgaven (biodiversiteit, energie, gezonde en 

veilige voedselproductie, circulariteit en transitie in de landbouw etc.) 

 

Wat loopt er allemaal al?  

 Zie uitgebreide bijlage (bijlage 4). 

 Met IBP-Vitaal Platteland maken we vertaalslag van alle lopende projecten naar een concreet 

gebied: het living lab van Schouwen-Duiveland. 

 Hierbij koppelen we inzet op verduurzamen watersysteem aan het realiseren van integrale 

duurzame oplossingen. 

 Van daaruit biedt deze broedplaats mogelijkheid voor verbindingen met andere zoetwater-

projecten in de Zuidwestelijke delta, zoals Getij Grevelingen waar ook het beperken / 

tegengaan van zoutwaterkwel c.q. verzilting door aanvullend zoetwatervoorziening te 

ontwikkelen aandacht heeft, het project regeneratieve landbouw op de Zuid-Hollandse 

eilanden en enkele projecten rondom Steenbergen en in de gemeente Moerdijk. 

Wat willen we met deze broedplaats bereiken  

 Bundelen van kennis en instrumenten ten aanzien van de wateropgave bij alle betrokken 

overheidspartijen.  

 Voortzetten en verder intensiveren van de nu al nauwe en enthousiaste betrokkenheid en 

inbreng van kennisinstellingen (WO-HBO-MBO). 

 Duurzame integrale oplossingen voor knellende sectorale kaders en regelgeving 

 Versnelling van de wateropgave in een concreet pilotgebied als voorbeeld voor andere 

projecten in de Zuidwestelijke delta en de rest van Nederland 

 Werken als één overheid (verbindend besturen/governance-vraagstukken) en verbinding liggen 

met semipublieke en private stakeholders (doelen Omgevingswet en IBP). 

 

Welke stappen?  

1. Doorzetten en intensiveren lopende projecten (onder andere ontwikkelen maatwerktoolbox) 

(2019-2023) 

2. Toepassen maatwerk-toolbox op Schouwen-Duiveland (2020) 

3. Uitvoeren concrete maatwerkprojecten Schouwen-Duiveland (2021-2023) 

4. Delen ervaringen en kennis ten behoeven van andere projecten in de Zuidwestelijke Delta 

 

Welke partijen betrokken?  

Behoudens de IBP-partijen (Voor deze broedplaats) ministerie LNV, Provincie Zeeland, Waterschap 

Scheldestromen en de gemeente Schouwen-Duiveland zijn in ieder geval Rijkswaterstaat, HZ 

University of Applied Sciences, de HAS Hogeschool, de Erasmus Universiteit en Agrarisch 

Schouwen-Duiveland betrokken bij het living lab) 

 

Gemeente Schouwen-Duiveland vormt de trekker van deze broedplaats. 

Overige initiatiefnemers van projecten in de Zuidwestelijke Delta. 
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Wat daarvoor nodig van IBP? 

Kennis en onderzoek: 

Wetgeving, experimenteerruimte en betrokkenheid/samenwerking: 

- Bijdrage in kennis en wederzijdse input en uitwisseling voor 

beleid, kaderstelling en regelgeving (o.a ministerie 

I&W/Rijkswaterstaat, LNV en Staatsbosbeheer, EZK). 

 
Totaal Broedplaats Zoet Water: 
 
Waarvan: Living Lab Schouwen-Duiveland: €3.500.000 
 

 Proces: €250.000 
 Onderzoek (vertalen kennis naar concreet gebied): 

€750.000 
 Uitvoeringsmaatregelen: €2.500.000 

 
Overige zoet waterprojecten ZWD (ZH, W-Brabant, ZLD): €500.000 
 

 
Bijdrage vanuit partners: 

(zie ook excel-bijlage voor overige zoet waterinvesteringen vanuit 

ZWD)  

Living lab Schouwen-Duiveland 

(Gemeente Schouwen-Duiveland, provincie Zeeland, Waterschap 

Scheldestromen en POP3)  

Overige zoet waterprojecten ZWD 

 

Gevraagde bijdrage vanuit LNV-IBP VP 

 

Ja, zie toelichting 

ja, zie toelichting 

 

 

 

 

€ 4 miljoen 

 

€3,5 miljoen 

 

 

 

 

 

€0,5 miljoen 

 

 
€ 2 miljoen 

 

 

€ 1,75 miljoen 

 

 

€ 0,25 miljoen 

 

€ 2 miljoen 

 

Totaal IBP VP Zuidwestelijke Delta € 2.000.000 
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Delta-broedplaats  ‘Bio-diverse kringloop landbouw’ 

 
Biodiversiteit en natuurlijk systeem als opgave 

Door wereldwijde maatschappelijke expansie en klimaatverandering staan het natuurlijk systeem en 

de biodiversiteit en de agrarische sector ernstig onder druk. Ook in de Zuidwestelijke Delta neemt 

de bodemvruchtbaarheid, functionele agrobiodiversiteit (bodembiodiversiteit, natuurlijke 

plaagregulering en bestuiving) en de fauna van kenmerkende weide- en akkervogels af. Een 

achterruitgang van het natuurlijke systeem betekent daarmee ook een achterruitgang van 

belangrijke ecosysteemdiensten met grote sociaal-culturele en economische waarden. Denk aan een 

betrouwbare productie van gezond voedsel, weerbaarheid tegen extreme weersomstandigheden of 

aan een aantrekkelijk en biodivers en natuurlijk landschap. De VN waarschuwt dat als we 

doorgaan op de gebaande weg we nog geen 60 oogstjaren te gaan hebben (Only 60 Years of 

Farming Left If Soil Degradation Continues, geraadpleegd 2019, Scientificamerican.com). 

De opgave is te investeren in een weerbaar en adaptief natuurlijk systeem en een gezonde bodem. 

Een systeem waarbij de  natuurlijke hulpbronnen in balans zijn en ecosysteemdiensten bijdragen 

aan belangrijke economische en sociaal-culturele waarden van een toekomstbestendige agrarische 

keten en een vitale Zuidwestelijke Delta. 

 

Gedeelde verantwoordelijkheid voor een gezonde bodem 

De akkerbouwer staat alleen en zit gevangen in een spanningsveld tussen korte- en 

langetermijnbelangen. Op de korte termijn is er een grote druk op winstmaximalisatie, waardoor er 

weinig (financiële) ruimte is voor het beheer van natuurlijk kapitaal en een gezonde bodem op de 

lange termijn. Omdat in de akkerbouw gewasrotatie plaats vindt, is de verbinding van ketenpartijen 

niet alleen indirect maar ook roulerend. Dat staat de medeverantwoordelijkheid van ketenpartijen 

voor het natuurlijk kapitaal en een gezonde bodem in de weg (Wetenschappelijk Raad voor Integrale 

Duurzame Landbouw en Voeding (2015),  Van bodemdilemma’s naar integrale verduurzaming). 

 

De grote opgaven op het gebied van klimaat, voedselzekerheid en veiligheid, biodiversiteit en 

waterkwaliteit vragen echter om samenwerking vanuit de hele keten. Om het tij te keren en de 

voedselketen toekomst bestendig te maken voor de generaties na ons, moeten we onze krachten 

bundelen en samenwerken aan het beheer van ons natuurlijk systeem en een gezonde bodem. Wij 

kunnen het niet alleen. 

 

Broedplaats ‘Bio-diverse kringloop landbouw’  

Binnen de Zuidwestelijk Delta zien we een grote dynamiek aan netwerken, partijen, projecten en 

activiteiten die zich bezig houden met een toekomstbestendige en vitale agrarisch sector. Het laat 

een breed maatschappelijk veld zien dat eigenaarschap voelt en verantwoordelijkheid neemt. Ook 

zien we initiatieven vanuit de verschillende ketens binnen een bouwplan ontstaan, denk aan de 

aardappel en suikerbietenketen, van boer tot industrie (Groene Cirkels). 

 

Het streven is de samenwerking tussen de ketenpartners en hun telers, overheden en 

kennisinstellingen te stimuleren met oog op een gedeelde verantwoordelijkheid en gezamenlijke 

inzet op het beheer van het natuurlijksysteem en een gezonde bodem. Belangrijk is daarbij ook het 

ontwikkelen van nieuwe concepten en verdienmodellen die bijdragen aan een aantrekkelijk 

(economisch) toekomst perspectief van grondgebruikers (boeren, overheden, terreinbeheerders, 

grondbezitters, spelers in de openbare ruimte), (Deltaplan Biodiversiteitsherstel, 2019). Denk 
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bijvoorbeeld aan verdienmodellen binnen een teeltplan of voor het beheer van ecosysteemdiensten 

als CO2 opslag, energie of wateropslag.  

 

Binnen de broedplaats ‘Bio-diverse kringloop landbouw’ staat het beheer van een natuurlijk systeem 

en een gezonde bodem centraal met oog op een toekomstbestendige voedselketen die bijdraagt 

aan een biodiverse vitale Zuidwestelijke Delta (zie figuur A). Duurzaam beheer van de bodem leidt 

bijvoorbeeld tot een betere bodemvruchtbaarheid voor de landbouw, zorgt voor duurzaam en 

gezond voedsel, dient als buffer voor extreme weersomstandigheden, beperkt de verliezen van 

stikstof naar de lucht en grond- en wateroppervlakte en draagt bij aan de biodiversiteit, natuur en 

een aantrekkelijke leefomgeving.   

 

Duurzame beheersmaatregelen van ‘Bio-diverse kringloop landbouw’ zijn bijvoorbeeld:  

 Het lokaal/ regionaal sluiten van grondstof-/ nutriënten- kringlopen 

 Teeltplanoptimalisatie met robuuste gewassen, vanggewassen en rustgewassen 

 Minder intensief bewerken van de bodem en gebruik lichtere machines 

 Terugdringen van niet-natuurlijke grondstoffen (zoals kunstmest) door bemesting van organische 

stof van goede kwaliteit natuurlijke  

 Terugdringen van hulpstoffen (zoals gewasbescherming) door bijvoorbeeld natuurlijke 

plaagregulatie 

 Vergroten van de biodiversiteit door bijvoorbeeld akkerranden  

 

 

 
(Figuur A: droomsessie toekomstige landbouw in de ZWD, november 2018) 
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De broedplaats biedt kansen voor het: 

- Creëren van draagvlak en gedeelde waarden op de opgave van ‘biodiverse kringloop 

landbouw’ 

- Stimuleren van ketensamenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid binnen de 

verschillende landbouwketens (van boer tot industrie, multinationals, retail en consument) 

- Stimuleren van samenhang en verbinding tussen initiatieven in de Zuidwestelijke Delta en 

daarbuiten i.r.t. de opgave 

- Stimuleren van duurzame beheersmaatregelen van het natuurlijk systeem en een gezonde 

bodem in de verschillende landbouwketens 

- Ontwikkelen van sterke verdienmodellen die duurzaam beheer economisch aantrekkelijk 

maken  

- Stimuleren van samenwerking op kennis, innovatie en educatie 

 Zoals het eenduidig meten van bodemkwaliteit en monitoren van 

beheersmaatregelen 

- Stimulerende en coherente wet- en regelgeving – Met verbeteringen in de 

wet- en regelgeving die de opgave ondersteunen  

 zoals experimentruimte i.r.t. de bodemwet of de ruimtelijke ordening  

 of aanpassing van de pachtwet (2007) dat nu nog geliberaliseerde pacht mogelijk 

maakt en korte termijn perspectief (winst) stimuleert  

- Versterken van interdisciplinaire en interbestuurlijke samenwerking en gebiedsgericht 

werken 

 

Wat loopt er allemaal al?  

Voor de broedplaats biodiverse kringloop landbouw zien we verschillende potentiële netwerken en 

trajecten een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de broedplaats. Meerdere netwerken 

hebben aangegeven op het thema te willen samenwerken. 

 

Verschillende potentiële en betrokken netwerken zijn: 

 Deltaplan Biodiversiteitherstel: kwartiermakers (NL) 

 Stichting Veldleeuwerik (NL) 

 Groene Cirkel Duurzame Landbouw (Zuid-Holland)  

 Groene Cirkel Suikerunie en Farm Frites op thema biodiverse landbouw (Brabant en Zuid-

Holland) 

 Consortium De kracht van Altena (Zeeland en Brabant) 

 De landschapstafel Haringvliet (Zuid-Holland) 

 Natuurnetwerk Zeeland  

 NL Delta  

 Zuidwestelijke Delta 

 Waterpoort (Zuidwestelijke Delta) 

 

Belangrijke voorbeelden van potentiële projecten zijn: 

 Regeneratieve Landbouw (verdienmodellen en ecosysteemdiensten) (Zuid-Holland) 

 Project 5 telers (Groene Cirkel) (bodem meting en optimalisatie door beheersmaatregelen) 

(Zuid-Holland)  

 CO2credits bodem (Zuid-Holland) 

 H2 Harvester: pilots verdienmodel verplaatsbare biodiverse zonnevelden en opslag waterstof 

(Zuid-Holland) 

 HW20 (duurzame maatregelen duurzame landbouw) (Zuid-Holland en Brabant) 
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 Agrarisch Innovatie en kenniscentrum (AIKC) Innovatiecluster Zuidwestelijke Delta 

(Zuidwestelijke Delta) 

 Zes initiatieven Altena: kringlopen, eiwitten, verdienmodellen etc. (Brabant en Zeeland) 

 Graanwaard: kringlopen akkerbouw en veeteelt (Zuid-Holland en Brabant) 

 Korte keten Z-H eilanden (Zuid-Holland) 

 Gebiedsgerichte aanpak agrarische leefgebieden Zeeland (ANB): verdienmodellen en 

natuurbeheer (Zeeland) 

 Fabulous Farming (Verwaarden van ecosysteemdiensten per landbouwbedrijf) (Zuid-Holland en 

Europa) 

 H2020 LANDMARK (soil navigator) (Zuid-Holland en Europa)  

 

Wat willen we met deze proeftuin bereiken  

 Zie eerder benoemde kansen 

 Kansen die bijdragen aan de opgaven zijn: 

 Kans gedeelde verantwoordelijkheid. Stimuleren samenwerking en gedeelde 

verantwoordelijkheid binnen de voedselketen (van boer tot multinationals (denk aan de 

Bodemcoalitie, Groene Cirkels en het AIKC)) voor het beheer van een natuurlijk systeem en een 

gezonde bodem voor het borgen van ecosysteemdiensten die bijdragen aan belangrijke 

maatschappelijke, ecologische en economische waarden in de Zuidwestelijke Delta 

 Kans meten bodemkwaliteit en monitoren beheersmaatregelen. In de Delta zijn 

verschillende projecten bezig met het toepassen van instrumenten als het bodempaspoort, 

bodem-id, soil health index en de soil navigator. Denk aan Fabulous Farming, AIKC, project 5 

telers etc. Samen met verschillende kennispartners als de RIVM, WUR, Delphy en HAS 

hogeschool en in aansluiting op PPS beter bodembeheer kunnen we projecten verbinden en 

werken aan eenduidige instrumenten om te meten en het monitoren van beheersmaatregelen.   

 Kans Kringloop. Verbinden van duurzame mestkringloop veenweide met die van de 

akkerbouw in Zuidwestelijke Delta, zoals in het project Graanwaard (denk ook aan de 

verbinding van het IBP VP ZW delta met het IBP VP Veenweiden). 

 Kans Deltaplan Biodiversiteit. De provincie Zuid-Holland verkent de start van  twee Living 

Labs in aansluiting op het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, gericht op biodiversiteit in de 

akkerbouw en in de veeteelt. Zij zien hiervoor de IBP VP Zuid-Westelijke Delta regio en het IBP 

VP Veenweide als voorbeeld regio’s.  

 Kans innovatie en proefvelden. Het Agrarisch Innovatie en Kennis Centrum (AIKC) is een 

project dat door de regio en provincie wordt ondersteund (ook financieel). Het project start met 

de ontwikkeling van een innovatiecluster, een samenwerking tussen grote boeren (Zeeland, 

Brabant en Zeeland), multinationals en retail. Project is o.a. gericht op duurzaam beheer van 

de bodem en biodiverse kringloop landbouw. Hier kunnen proefvelden, praktijk, innovatie en 

onderzoek bij elkaar komen.  

 Kans natuur inclusieve landbouw. In de verschillende provincies wordt 

geëxperimenteerd met natuurinclusieve landbouw en verdienmodellen. Denk aan het 

natuurnetwerk Zeeland. 

 Kans Europees landbouw beleid. Betrekken broedplaats (keten) bij de ontwikkeling van 

het nieuwe GLB en POP 4 

 Kans verdienmodellen. In de verschillende provincies wordt geëxperimenteerd met 

verschillende verdienmodellen die bij kunnen dragen aan de financiële ruimte van de boer om 

ook te investeren in biodiverse kringloop landbouw en duurzame beheersmaatregelen. Denk 

aan de H2-Harvester (verplaatsbare zonnevelden) en CO2 credits in Z-H en Altena in Brabant.  

 Kans aanpassing wet en regelgeving. Verschillende innovatieve projecten raken aan 

bestaand beleid, hierin hebben de overheden een rol om te experimenteren met wet en 
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regelgeving, denk aan de de pachtwet die geliberaliseerde pacht mogelijk maakt waardoor 

alleen korte termijn belangen als winstmaximalisatie lange termijn doelen in de weg staan, 

zoals duurzaam beheer van de bodem. Of denk aan koffiepulp die als compost een 

waardevolle bijdrage kan leveren aan bodembeheer maar niet is toegestaan in de bodemwet. 

Of denk aan pilotruimte binnen de ruimtelijke ordening om te experimenteren met tijdelijke 

biodiverse zonnevelden met waterstof als energie opslag als vijfde gewas binnen een teeltplan. 

  

Welke stappen?  

 Starten broedplaats met de netwerken 

 Creëren van gezamenlijke co creatie op de opgave door de een gezamenlijke ambitie/ droom 

centraal stellen 

 Vormgeven van de organisatie en eigenaarschap van de broedplaats 

 Inventariseren van de broedplaats projecten om verbinding en samenhang op te organiseren 

 Realiseren van projecten die bijdragen aan de opgave 

 Opzetten van een gezamenlijk leeromgeving  

 

Welke partijen betrokken?  

 Betrokken stakeholders bij de netwerken (zie boven) 

 

Wat daarvoor nodig van IBP? 

Kennis en onderzoek: 

Vanuit de netwerken is contact met verschillende belangrijke kennis- 

onderwijsinstellingen, denk aan de WUR, RIVM, HAS Hogeschool 

etc.  

 

Wetgeving, experimenteerruimte en betrokkenheid/samenwerking: 

Hierin is de betrokkenheid vanuit de verschillende overheden van 

belang. Daarbij spelen overheden als grondeigenaren ook een 

belangrijke rol (inzet pacht)  

 
Bijdrage vanuit partners: 

Op bijna ieder niveau is cofinanciering georganiseerd. Ook is 

binnen de bestaande netwerken cofinanciering inzetbaar.  

 

Voorbeeld is dat al vanuit de gebiedsprogramma’s Goeree 

Overflakkee en Hoeksche Waard een bedrag van 1,52 miljoen dit 

jaar en komende 2 jaren wordt ingezet op projecten die bijdragen 

aan de opgave van biodiverse kringloop landbouw. 

Daar komen nog eens de POP 3 gelden vanuit de provincies en 

Europa bovenop.  

En de cofinanciering van ondernemingen in de projecten zelf.   

 

 

Bijdrage vanuit begroting LNV 2020 (IBP VP ZWDelta) 

 

 

 

 

PPS Bodembeheer, Soil 

Health index, Soil 

Navigator  

Bodemwet, Ruimtelijke 

ordening, Pachtwet, etc. 

 

 

 

 
€ 1,52 miljoen (en 

meer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 1,5 miljoen 

Totaal IBP VP ZWD € 1,5 miljoen 
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Delta-broedplaats  ‘Genieten en beleven van de Delta’ 

 
Waarom deze ‘broedplaats’? 

De Zuidwestelijke Delta heeft, als groen-blauwe kern omringd door grote stedelijke agglomeraties, 

alles in huis om hét natuur- en recreatiegebied te worden voor zowel lokale bewoners als 

bezoekers uit de regio Rotterdam, Breda, Antwerpen, Gent en Brugge of daarbuiten, die voor 

kortere of langere tijd de drukte willen ontvluchten.  

Het gebied kent namelijk internationaal belangrijke natuurgebieden (Biesbosch, Haringvliet, 

Oosterschelde, Brabantse Wal, de Duinen etc.) en unieke cultuurhistorisch en landschappelijk zeer 

waardevolle gebieden (GeoPark Schelde Delta, Nieuwe Hollandse en Zuiderwaterlinie, 

Verdronken landschappen). Niet voor niets is het noordelijk deel van het gebied NLDelta Biesbosch 

Haringvliet in 2017 uitgeroepen tot 1 van de 4 mooiste natuurgebieden van Nederland en is het 

zuidelijk deel van het gebied in beeld als Unesco GeoPark Schelde Delta, met het NP 

Oosterschelde als verbindende schakel. 

Kenmerkend voor de Delta is dat de (ecologische) kwaliteiten zich niet alleen ontleend aan de 

waarden in de natuurgebieden (Natura2000 gebieden), maar dit gebied de waarden juist 

ontleend aan de groen-blauwe dooradering van het hele delta-gebied. De talloze kreken, dijken, 

sloten, grote wateren, landbouwpolders, weiden en akkers.  

 

Deze unieke natuur- en landschapskwaliteiten zijn belangrijke dragers voor de vrijetijdseconomie in 

het gebied.  Ze staan echter nog lang niet bij iedereen op het netvlies en staan onder dreiging van 

een aantal grote transitieopgaven (zoals wind- en zonne-energie) ook onder druk. 

Het feit dat dit gebied in 3 provincies ligt helpt daar ook niet altijd in. Bovendien hebben we te 

maken met een cultuur en mentaliteit van nuchterheid en beperkte eigen trots, wat ook niet echt 

helpt om al het moois en de innovatiekracht van het gebied voor het voetlicht te brengen. Twee 

zaken waar dit IBP-Vitaal Platteland mogelijk mee verandering in kan brengen. 
 
Door de uitverkiezing en Unesco-nominatie zijn de afgelopen recente periode mooie 
samenwerkingen ontstaan die de ambitie hebben om deze kwaliteiten nog verder te versterken, 
veel meer onder de aandacht te brengen om zo de regionale economie te versterken. Deze 
samenwerkingsverbanden zijn nog pril, beschikken over slechts beperkte middelen en zoeken naar 
de meest optimale manier van samenwerken.  
 
Een steun in de rug vanuit het IBP is zeer welkom.  
   
Wat loopt er allemaal al?  

In het gebied van Biesbosch – Haringvliet (NLDelta) is samenwerking ontstaan tussen een aantal 

natuur-organisaties, gemeente Dordrecht en de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant. Deze 

samenwerking wordt de komende jaren verder uitgebouwd, onder andere gericht op het verkrijgen 

van de status Nationaal Park Nieuwe Stijl voor dit gehele gebied. Vanzelfsprekend leggen we hier 

een link met het beleid rondom Nationale parken Nieuwe Stijl en wordt er nadrukkelijk 

samengewerkt met het Nationale Parkenbureau. Maar een sterkere betrokkenheid van het Rijk is 

hierbij gewenst. En ook de samenwerking met bijvoorbeeld andere stakeholders, zoals 

ondernemers, landbouw of bijvoorbeeld de Recron of ANWB.  

2021 is een interessant jaar. Dan is het 600 jaar geleden dat de Sint Elisabethsvloed een groot 

deel van de Zuidwestelijke Delta wegvaagde en daarmee een belangrijke basis legde voor de 

huidige natuur, landschappelijke en cultuurhistorische iconen én voor de eigen culturen in dit 
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gebied. Een mooi moment om een aantal concrete resultaten van de interbestuurlijke samenwerking 

te vieren.  

 

Een soortgelijke samenwerking is ontstaan rondom het GeoPark ScheldeDelta (Brabant, Zeeland, 

Vlaanderen). Ook hier gaat het om exposure en samenwerking. Mogelijk liggen er kansen op 

versterking door samenwerking of kennisuitwisseling tussen GeoPark en NLDelta. Geografisch en 

inhoudelijk liggen er ook interessante raakvlakken via het NP Oosterschelde. 

 

Sinds een aantal jaar wordt in Bergen op Zoom de Ravelijnlezing georganiseerd. De Ravelijnlezing 

is een kennis- en netwerkevent dat jaarlijks plaatsvindt in Bergen op Zoom. Het event wil een 

verbindende factor zijn tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid in de Vlaams-Nederlandse 

Deltaregio. Het delen van kennis middels diverse lezingen waarbij de sprekers een voor de 

Deltaregio actueel thema vanuit verschillende invalshoeken belichten, staat hierbij centraal. De 

lezing trekt jaarlijks 300 tot 350 belangstellenden. Het event de Ravelijnlezing maakt deel uit van 

het programma van de Delta Innovation Days: een initiatief van Provincie Noord-Brabant dat de 

Deltaregio in de schijnwerpers zet. Tijdens de Delta Innovation Days kunnen bezoekers 

kennismaken met hoogstaande, technologische ontwikkelingen en slimme, vernieuwende producten 

uit (op dit moment primair) het Brabantse deel van de Delta. Daarnaast is er tevens aandacht voor 

de creatieve en culinaire kracht. De ambitie is om met de partners van de Delta Innovation Days 

een netwerkweek van formaat te maken op het gebied van duurzame innovatie. Als kernboodschap 

is geformuleerd: ‘De Delta regio – onder andere Brabant, Zeeland en delen van Vlaanderen – is 

door haar ligging de ideale verbinder, tussen Brabant en Zeeland, van Vlaanderen via Brabant 

naar Zuid-Holland. Ondernemerschap krijgt hier de ruimte door innovatie en samenwerking tussen 

bedrijven, overheid en kennisinstellingen: cross-sectoraal en grensoverschrijdend.” 

 

Wat willen we met deze broedplaats bereiken  

Met deze broedplaats willen we een aantal doelen bereiken 

 Meer bezoekers 

 Daarmee verdienmogelijkheden voor boeren en andere ondernemers 

 Daarmee nieuwe investeringen in natuur en biodiverse landbouw (buiten N2000/NNN) (zie 

link met andere broedplaats) 

 Toename van de bekendheid van de Delta en trots van de eigen inwoners. 

 Het versterken van de samenwerking én kennisdeling binnen in het gebied en het in beeld 

brengen van de unieke kracht en betekenis van de Zuidwestelijke Delta als geheel.  

 

Welke stappen?  

De partners werken aan een aantal stappen. Deels lopen deze parallel. Allemaal hebben ze 

gemeen dat ze zich richten op meer naamsbekendheid van het gebied, meer bezoekers en meer 

Delta-beleving.  

 Bouwen programma Delta 2021: een publieks- en activiteitenprogramma in 2021 rondom 600 

jaar Sint Elisabethsvloed en over de betekenis van water in het gebied, in het verleden, heden 

en de toekomst. 

 Het verkrijgen van de status NP NLDelta in 2021 

 Het vergroten van de beleefbaarheid door nieuwe (vaar)verbindingen of openstelling van 

nieuwe natuur (vogelkijkhut etc). 

 Het verkrijgen van de status Unesco Geopark 

 Het continueren en uitbouwen van de Delta Innovation Days 
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Welke partijen betrokken?  

Een groot aantal partijen is betrokken: 

De 3 provincies, diverse natuurorganisaties, diverse gemeenten en waterschappen (al dan niet 

samenwerkend in regionetwerken of landschapstafels).  

 

Wat daarvoor nodig van IBP? 

Kennis en onderzoek: 

 

 

 

Wetgeving, experimenteerruimte en betrokkenheid/samenwerking: 

 

 

 

 

 

Bijdrage vanuit partners (periode 2019-2021: 

 NLDelta (proces en projecten) 

 2021 (proces en projecten) 

 GeoPark 

 Delta Innovation Days 

 Projecten vergroten beleefbaarheid 

 

Bijdrage vanuit begroting LNV 2020 (IBP VP Zuidwestelijke 

Delta of andere middelen Rijk) 

 

 

 

Kennis over governance 

nieuwe 

samenwerkingsvormen 

 

Betrokkenheid van het Rijk 

bij NLDelta en NP nieuwe 

stijl. 

Zuidwestelijke Delta in 

NOVI 

 

 

€ 750.000  

€ 500.000  

nnb 

nnb 

nnb 

 

€ 500.000  

Totaal IBP VP Zuidwestelijke Delta € 500.000 +pm 
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Hoofdstuk 5:  Organisatie 
 
 
 

Samenwerken kost tijd 
Zoals eerder in dit gebiedsplan aangegeven is dit een eerste proeve van een gebiedsplan. Een versie  

die de afgelopen maanden onder hoog tempo – met name gericht op het traject en deadline voor 

interne afstemming binnen het Rijk - tot stand is gekomen.  

Een gebiedsplan waarin de centrale ambitie is om te komen tot interbestuurlijke én grens ontkennende 

samenwerking in dit gebied. Waarmee we als gezamenlijke partners veel meer kracht willen maken 

en de kwaliteiten van en de innovatiekracht in dit gebied voor het voetlicht kunnen brengen.  

Dat is een traject of een proces dat zich niet laat leiden onder tijdsdruk, maar waar een langere adem 

voor nodig is. Zeker in zo’n complex gebied als de Zuidwestelijke Delta, waar het niet alleen gaat om 

als vier overheidslagen in de ‘verticale’ kolom samen te werken, maar waar het er vooral ook om 

gaat om in die samenhangende Delta ook echt geografisch-grens ontkennend aan het werk te gaan.   

 

Een extra ingewikkelde dimensie dus die tijd vraagt om dit goed uit te werken. Daar willen we de 

komende tijd mee aan de slag. We zien daarvoor op dit moment 2 fasen. 

 

1e fase, light start  
We starten met een light versie, bestaande uit het kernteam vanuit de 3 provincies en een 

vertegenwoordiger vanuit LNV. We richten ons op de indiening van dit eerste gebiedsplan en het 

verder uitwerken van en betrekken van de partners bij de broedplaatsen. We doen dat volgens het 

volgende proces.   

 

 

1 april Indienen 1e concept aanvraag / gebiedsplan bij LNV 

begin april - juli Communicatie naar betrokken partijen over proces tot nu toe en 

vervolgstappen 

Half mei Expertsessie Rijk - gericht op advies en eventueel bijstelling gebiedsplan 

Ca. 1 juni 1e reactie /antwoord Rijk 

1 april – 1 juli 3 parallelle sporen:  

 Verder in gesprek met projectpartners t.b.v. uitvoeringsproces: de grove 

formats van 1 april verder uitwerken, dichtbij komen als overheden én 

samenwerken om te laten zien dat dingen gaan lopen 

 Bestuurlijk ‘borgen’ van de ambities en afspraken binnen de vier 

overheden: (m.n. provincies, waterschappen en gemeenten, LNV via 

spoor 1 april - 1 juni) 

 Nadenken over bestuurlijk borgen (m.n. horizontaal) van samenwerking 

en positionering als 1 Zuidwestelijke Delta; verkennen mogelijkheden 

binnen Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta? 

1 juli Balans opmaken; Op basis van uitkomst LNV/Rijk en de uitkomst van de 3 

parallelle sporen; Op basis hiervan opstellen plan voor fase 2 
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Na zomer Start fase 2:  

Uitvoering broedplaatsen met (deel)projecten (uitvoeringsproces) 

Uitbouwen IBP-ambitie (bestuurlijk proces) 

Uitbouwen organisatie naar stevigere variant 

 

Alles samen met betrokken partners. 

 

 

     

2e fase: uitbouw naar stevigere variant. 
Langzaamaan (en gekoppeld aan de inzet en ondersteuning die we vanuit het Rijk mogen 

verwachten) willen we dit uitwerken tot een stevige(re) variant. Uitgangspunt in beide gevallen is om 

aan te sluiten bij bestaande trajecten en netwerken én het principe van het dynamisch programmeren.  

Conform het gedachtengoed van het IBP Vitaal Platteland. 

Voor deze stevige(re) variant vragen we het Rijk ons daarin financieel te ondersteunen. We denken 

daarbij aan een bijdrage in de inzet van een programma-manager (raming ca €100.000,-/jr.). 

 

 Kernteam Kennisuit

wisseling 

Organisati

e 

Inves-

terings-

geld 

Proces-

geld 

Proces-

begeleider

/-manager 

Extra 

inzet: 

Capaciteit 

LNV/ 

Provincies 

Light 

versie 

Provincies en 

LNV 

Leren op 

broedplaats 

of 

Project-

niveau. 

Zwaan-kleef 

aan.  

Kan indien 

wenselijk op 

project-

niveau 

Ja  Niet of 

nauwelijks 

(en in 

kind) 

niet Beperkt (in 

kind) 

Uitgebrei

de(re) 

samen-

werking 

Provincies, LNV 

gemeenten 

(vertegenwoordi

ger), 

waterschappen 

en ? 

Op doelen 

(opgaven) 

en op broed-

plaats/ 

project-

niveau 

Per opgave 

een trekker 

Ja Ja, 

Partners in 

kind en 

€100.000

/jr 

Rijk 

€100.000 

/jaar 

wel nadrukkelijk 

 

 

 

 

       

 

 

In de tijd tussen 1e en 2e concept is al iets verder nagedacht over een mogelijke 

organisatie. In bijlage 5 is hiervoor een eerste gedachte opgenomen, die we de 

komende tijd graag in de expertsessie en met de partners verder verkennen. 
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Samenvattend financieel overzicht 
 

Zoals in bovenstaand schema’s en stappen is aangegeven is de verdere uitwerking van fase 2 mede 

afhankelijk van de bijdragen vanuit her IBP Vitaal Platteland.  

In onderstaand schema een samenvattend financieel overzicht gegeven. 

 

Onderdeel Bijdragen regio Zuidwestelijke 

Delta 

Bijdrage vanuit middelen IBP-

Vitaal Platteland (totaal 3 jaar) 

Broedplaats groene cirkels € 520.000 € 290.000 

Broedplaats zoetwater € 2.000.000 € 2.000.000 

Broedplaats biodiverse en 

kringloop landbouw 

€ 1.520.000 

(en meer) 

€ 1.500.000 

Broedplaats ‘Genieten en 

beleven van de Delta’ 

€ 1.250.000 

(+pm) 

€ 500.000 

(+pm) 

Organisatie In kind + €100.000  €300.000 

Totaal € 5.170.000 €4.590.000 

 

De middelen vanuit de partners uit de Zuidwestelijke Delta hiervoor zijn inmiddels deels hard en voor 

een deel gebaseerd op aannames. Gelet op de recente verkiezingen bij provincies en waterschappen 

kunnen daar op dit moment geen harde uitspraken over worden gedaan. Afhankelijk van het traject 

binnen het rijk en de coalitie-onderhandelingen en de nieuwe bestuursakkoorden wordt dit de 

komende tijd (in kader van fase 2) verder uitgewerkt en ingevuld. 
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Bijlagen: 
 

Bijlage 1: Afsprakenkader IBP-Vitaal Platteland 
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41 
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Bijlage 2: Inspiratiedocument Vitaal Platteland 
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Bijlage 3: Samenvatting rapport De som der delen   
 

Verkenning van samenvallende opgaven in de regio. Rli 26 maart 2019 
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Bijlage 4: Effecten- en kostentabel Broedplaats Zoetwater 
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Bijlage 5: Doorkijk organisatie 
 

Hieronder is een 1e voorstel voor een organisatie voor de komende periode uitgewerkt. Daarbij is 

uitgegaan van een aanhaking (op bestuurlijk niveau) bij het gebiedsoverleg ZW-Delta. Hierin zijn alle 

4 de overheidslagen al vertegenwoordigd, alsmede een groot aantal andere (maatschappelijke) 

organisaties. Mogelijk kan hier het agendapunt IBP vitaal platteland een plek krijgen. 

Door hierop aan te haken zou bestuurlijke drukte kunnen worden voorkomen en is een redelijk snelle 

bestuurlijke organisatie mogelijk.  

 

Daarbinnen is de taakverdeling als volgt:  

Inhoudelijke samenwerking en organisatie vindt plaats in de broedplaatsen. Deze zorgen zelf voor 

een organisatie.   

Het kernteam organiseert en ondersteunt de broedplaatsen en zorgt voor de kennisdeling tussen de 

broedplaatsen. En zorgt tevens voor relaties met andere gebieden buiten de ZWD. 

Bestaande bestuurlijke overleggen zouden benut kunnen worden als ambassadeurs mocht dit 

noodzakelijk zijn. Per broedplaat en onderwerp wordt dit georganiseerd. Hoe financiering gaat lopen 

is nog niet helder. Mogelijk heeft dit nog gevolgen voor de organisatie en de rol van het kernteam.   

 

 

 

 

 

 
 

Delta-broedplaats ‘Zoetwater 

Delta-broedplaats ‘Genieten 

en beleven van de Delta’ 

Delta-broedplaats ‘Biodiverse 

kringloop landbouw’ 

-Gezamenlijke 

framing en 

exposure 

(grensontkennend 

en als 1 overheid 

horizontaale en 

verticaal) -

Afstemming beleid 

en instrumenten.  

-Versterking 

betrokkenheid 

Rijksdepartementen 

-Triple helix 

benutten 

-Motor van 

innovatie 

-Kennisuitwisseling 

Delta-Broedplaats ’Groene 

cirkels’ 

Bestuurlijk: 

(optie Gebiedsoverleg 

ZUIDWESTELIJKE DELTA) 

Ambtelijk Kernteam IBP vitaal 

platteland ZWD 

-LNV 

-Provincie ZH  

-Provincie Brabant  

-Provincie Zeeland 

-vertegenwoordiger Gemeente  

-vertegenwoordiger Waterschap 

-vertegenwoordigers uit de vier 

broedplaatsen 

-opioneel ondernemers en 

maatschappelijk e organisaties 

Samenwerken 

als 1 overheid 


