
Utrecht, 30 juni 2021 

Voortgang initiatiefgroep regie op ruimte  

 
De initiatiefgroep regie op ruimte heeft dit voorjaar een 7 puntenplan gepresenteerd voor het 

structureel oplossen van vraagstukken rond ruimte, landbouw en natuur. Aanleiding daarvoor was de 

kabinetsformatie die ervoor moet gaan zorgen dat er goede afspraken komen over de inrichting van 

het landelijk gebied om daarmee weer perspectief te bieden voor boeren, de natuur en andere 

gebruikers van de schaarse ruimte in ons land. Zie https://transitiecoalitievoedsel.nl/regie-op-

ruimte/  

We hebben in het manifest gepleit voor een integrale en lange termijn aanpak van de grote en nauw 

met elkaar verbonden vraagstukken op het gebied van ruimte, klimaat, stikstof, biodiversiteit, water, 

landbouw en het landelijk gebied. Een gezonde bodem en een rijke biodiversiteit hebben we 

genoemd als centrale uitgangspunten voor de allocatie en het gebruik van grond. Ook pleiten we 

voor heldere en afrekenbare doelen waardoor veel detailregelingen kunnen verdwijnen. Zowel 

landbouw als natuur zijn daarmee gediend. We hebben daartoe een reeks van maatregelen en 

instrumenten voorgesteld, inclusief een forse en langjarige financiële impuls. Die zullen er in nauwe 

onderlinge samenhang voor moeten zorgen dat  

- er weer een duidelijke regie op het ruimtegebruik komt (ruimtelijke ordening),  
- dat boeren en vooral ook jonge boeren die willen verduurzamen weer perspectief krijgen en 

een goede boterham kunnen verdienen en  
- dat de leefomgeving en de natuur er significant op vooruitgaan.  

 

Onze boodschap is aangekomen. Ons 7 puntenplan is inmiddels door een kleine 300 organisaties en 

personen ondertekend, van boeren en boerenorganisaties tot de natuur- en milieubeweging, 

landschapsarchitecten, particuliere grondbezitters, banken, accountantskantoren en vele anderen. 

Onze voorstellen worden aan alle relevante tafels besproken: in de politiek, bij ministeries en onder 

boeren. Tevens zijn ze onderwerp van gesprek bij de kabinetsformatie.  

Door deze grote belangstelling is een belangrijk doel van de initiatiefgroep bereikt.  

Natuurlijk is niet iedereen het met al onze voorstellen eens. Zo is er verzet tegen onze suggestie om 

bij de gebiedsgerichte aanpak een paar regio’s (Gelderse Vallei en het Groene Hart) verder te 

onderzoeken en uit te werken. Ook leven er vragen bij de suggestie om het huidige stelsel van 

verhandelbare emissierechten aan te passen. Wij begrijpen dat en erkennen dat dit soort ideeën 

verder moeten worden doordacht, uitgewerkt en met boeren moeten worden besproken.  

Vervolg 

Wij zien nu een duidelijke rol voor de politiek en voor een brede maatschappelijke dialoog tussen alle 

betrokken partijen. Wij stellen voor dat het nieuwe kabinet hiervoor een commissie benoemt die 

deze dialoog voorziet van een paar toekomstscenario’s. Gezien de slepende voortgang van de 

kabinetsformatie lijkt het ons verstandig dat het huidige kabinet daartoe al overgaat. Het recente SER 

advies over een nationaal landbouwakkoord en het voorstel voor een burgerberaad (de G1000 

Landbouw) kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.    

De initiatiefgroep regie op ruimte is bedoeld als een tijdelijke denktank van een aantal personen die 

zich betrokken voelen bij de toekomst van de landbouw, de natuur en het landelijk gebied.  We 

nodigen de politiek, boeren en maatschappelijke organisaties nu uit om conclusies te trekken en 

besluiten te nemen.   

https://transitiecoalitievoedsel.nl/regie-op-ruimte/
https://transitiecoalitievoedsel.nl/regie-op-ruimte/


De leden van de initiatiefgroep regie op ruimte blijven beschikbaar voor overleg en toelichting.  

Initiatiefgroep Regie op ruimte 

Cees Veerman, Frans Keurentjes, Dirk de Lugt, Louise Vet, Hans Huijbers, Alex Datema, Krijn Poppe, 

Jan Willem Erisman, Gerben Jan Gerbrandy, Willem Lageweg (coördinatie)  

Voor meer informatie: willem@transitiecoalitievoedsel.nl  
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