
Leerbijeenkomst

Vermaatschappelijking natuur en 
natuurinclusiviteit

5 november 2020



Welkom

• Leerbijeenkomst voor provincies en LNV over hoe wordt gewerkt aan 
vermaatschappelijking van natuur en natuurinclusiviteit

• Doel: uitwisselen wat provincies en LNV doen op dit onderwerp & 
zoeken naar mogelijkheden om samen te werken aan 
vervolgactiviteiten (o.a. voor Agenda Natuurinclusief)



Programma (1)

13:05 – 13:10: Hoofdlijnen schriftelijke inventarisatie

• Korte toelichting op inventarisatie door Marianne van der Veen 
(Gelderland)



Inventarisatie

• Dank voor input!

• Mooi en waardevol overzicht van beleid op diverse thema's

• Zie ruw werkdocument, aanvullen kan nog



Aan welke thema’s wordt gewerkt?
THEMA Fr Gr Dr Ov G U Fl NH ZH Z NB L LNV

Natuurinclusieve landbouw X X X X X X X X X X X X X

Natuurinclusief bouwen - - - X X X X X X - X ? X

Groen en de stad - X - X X X - X X X X X X

Infrastructuur en natuur X X X X X X X X X X X X? X

Vergroening bedrijfsleven ? X - X - - X X X X X - X

Vergroening financiële sector - - - - - - - - - - - - X

Natuurinclusieve samenleving X X X X X X? X X X X X X X

Maatschappelijke betrokkenheid X X X X X X X X X X X X X

Initiatieven van burgers, bedrijven, X X X X X X? - X X X X X X



Inspirerende voorbeelden (pareltjes)

• Natuurinclusieve landbouw: Groningen, Drenthe, Gelderland, 
Flevoland, Zeeland, Limburg

• Groene burgerinitiatieven: Noord-Holland, Fryslân, Utrecht, 
Overijssel

• Natuur met bedrijven [bedrijventerreinen]: Zuid-Holland, 
Groningen, [Gelderland], 

• Infranatuur: Noord-Holland, Gelderland
• Groene schoolpleinen: Noord-Brabant en Zeeland
• Groen en de stad: Noord-Holland, Gelderland, Overijssel
• Natuur en gezondheid: Noord-Holland
• LNV: Vergroening financiële sector, Natuurlijk kapitaalmethode, 

Gebruik transitietheorie voor beleidsinzet



Uitdagingen en kansen

• Uitdagingen:
• Beter en breder bereiken van burgers en bedrijven

• Hoe krijg je boeren echt mee om daadwerkelijk verbetering van natuur 
in landbouwgebied te realiseren?

• Koppeling met andere opgaven en daarbij de samenwerking met o.a. 
rijk, gemeenten en waterschappen

• Beperkte capaciteit, tijd, kennis en instrumenten interne organisatie

• Kans:
• Veel bestaande visies, programma’s en experimenten



Programma (2)

13:10 – 13:30: Introductie vermaatschappelijking van natuur en 
natuurinclusiviteit

• Toelichting Bas Volkers cluster Natuur & Samenleving over hoe 
LNV werkt aan vermaatschappelijking natuurbeleid en 
natuurinclusiviteit

• Schets door Celia Rodenburg (IPO) van doel en proces van de 
Agenda Natuurinclusief



Natuurinclusiviteit en 
vermaatschappelijking bij 
LNV

Bas Volkers
Coördinator cluster Natuur en 
Samenleving
Ministerie van LNV



IPBES: Transformational change needed

07-05-19 14:24
The loss of #biodiversity makes news headlines around the world. 

🍏The food we eat depends on it. 
🌬️The air we breathe depends on it.
💧The water we drink depends on it.

Life as we know it wouldn’t exist. 

#GlobalAssessment #ZeroHunger pic.twitter.com/MAyuVPd0hD

Naar een natuurinclusieve samenleving

https://twitter.com/fao/status/1125738253712334848?s=11
https://twitter.com/search?q=%23biodiversity&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23GlobalAssessment&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23ZeroHunger&src=hash
https://t.co/MAyuVPd0hD


Vermaatschappelijking
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✓ Natuur krijgt waarde

✓ Bij burgers en andere 

maatschappelijke actoren

✓ Dat beïnvloedt hun besluiten 

en handelen

✓ En dat is goed voor de 

natuur



Beleidstheorie Natuur en Samenleving
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Bepalend voor inzet: transitieleer

Richtinggevende doelen 
stellen voor lange termijn, 
grote systeempartijen 
meekrijgen

Initiatieven faciliteren Netwerkvorming 
stimuleren, Ontwikkeling 
en verspreiding van 
kennis,
Ruimte scheppen

Regelgeving (om 
achterblijvers mee te 
nemen)



Waarden
Natuur is mooi, 
kwetsbaar en 
noodzakelijk

Doel
Natuur verbeteren 

binnen en buiten de 
natuurgebieden

Natuur verbinden
Natuur 

versterken
Natuur 

verbeteren
Natuur verbreden

Scheppen van de 
juiste condities en 

creëren van draagvlak 
voor natuurinclusieve 

landbouw 
(intern en extern)

Steden
vergroenen

Financiële sector als 
systeemspeler in de 

transitie & een 
regeneratieve economie 

waarbij biodiversiteit 
weer in balans is

Versnellen & opschalen 
gebruik van nk-

benaderingen door 
bedrijven en andere partijen 
voor een duurzamer omgaan 

met natuurlijk kapitaal in 
agrofoodketens

Ondersteuning 
van de 

kwaliteitsimpuls 
van nationale 

parken

Strategieën

Onderwerpen (met doelen)

NL Natuurpositief



Inzet natuurinclusieve landbouw

Doel
Biodiversiteitsherstel is 

geïntegreerd in verduurzaming 
van landbouw

Monitoren
Inzicht in 
populatietrends 
en effecten van 
maatregelen op 
deze  trends

Kennis en onderwijs
- Ontwikkeling
- Verspreiding
- Curriculum
- Stages/
ervaringen

Praktijken
- Experimenten
- Pilots
- Initiatieven
- Leernetwerk 

koplopers
- Erfbetreders

Biedt ruimte en 
richting

“Mogen”

Inspirerende 
showcases
“Willen”

Biedt 
handelingsperspectief
“Kunnen”

LNV dossiers
- Belemmeringen 

wegnemen
- Kansen verzilveren
- Normstellingen 

kritisch tegen licht 
houden



Natuurinclusief 
bouwen/groen in de 
stad

3 niveaus:

› Groen op wijk- en 
gebiedsniveau

› Natuurinclusief bouwen en 
renoveren

› Natuurinclusieve materialen

› Koplopers ondersteunen

› Sleutelspelers verbinden

› Beleid en regelgeving

› Met BZK, EZK, I&W
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Inzet vergroening financiële sector (met FIN)

Afbeelding: De Transitie naar de Verankering van Natuurlijk Kapitaal 
2018
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1. Ondersteunen coalities van koplopers: PBAF, met methode BFFI

2. Betrekken mainstream partijen: werkgroep biodiversiteit onder Platform Duurzame 
Financiering van DNB

3. Stimuleren gebiedsinvesteringen voor natuur: studie financiële stromen in een 
gebied

4. Stimuleren systemische verandering: Green Taxonomy, TNFD, NFRD

5. Internationaal beleid: CBD, COP26 Klimaat
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• Verbinding werelden van ecologie en economie.
Gaat over het behoud van de (maatschappelijke) waarden van natuur.

• Doel LNV:
- bewustwording: transparantie over risico’s en kansen nat.kap., 
- integreren in afwegingen, plannen en economische indicatoren,
- voor innovatie naar duurzame productie en gedrag.
- met oog op bijdragen aan biodiversiteitsdoelen.

• Aanpak: 
Internationale kaders, standaarden, kennis en samenwerking.
Faciliteer: instrumenten en data voor besluitvorming: CBS, ANK, Footprinting, Truepricing
Toepassing in beleid en gebiedsgericht

Inzet Natuurlijk Kapitaal



Programma Natuur
Spoor 2:

Naar een Agenda 
Natuurinclusief



Adagium spoor 2:

Met de beperkte reikwijdte 
van spoor 1 is spoor 2 extra 

belangrijk voor 
biodiversiteitsherstel in den 
brede en VHR-doelbereik in 

het bijzonder



• 2 oktober 2019: NATUURTOP
• Nederland Natuurpositief 
• Samenwerking IPO-LNV-Deltaplan Biodiversiteitsherstel

• 9 juli bestuurlijke afspraken gemaakt voor Programma Natuur (mede 
onderdeel van structurele aanpak stikstof)

• Spoor 1: natuurherstelmaatregelen (= spoor 2 van structurele aanpak 
stikstof)

• Spoor 2: naar een agenda natuurinclusief (= voor een deel spoor 3 
van structurele aanpak stikstof)

• Naar meer natuurinclusief areaal (gebruik makend van onderzoek Ruimtelijke 
Verkenning)

• Naar meer natuurinclusief gedrag (biodiversiteit als resultaat van ons 
handelen)

19-11-2020Voettekst 21

Spoor 2 Agenda Natuurinclusief
Waar komen we vandaan?



19-11-2020Voettekst 22

Een samenhangende aanpak van vermindering van stikstof die neerslaat in natuurgebieden, natuurherstel en 
uitbreiding natuurinclusief areaal is noodzakelijk om de opgave te kunnen realiseren.  

De agenda natuurinclusief draagt hier aan bij maar gaat verder dan spoor 3 van de structurele aanpak 
stikstof. 



Organisatie Spoor 2

19-11-2020Voettekst 23

• Onder Programma Natuur werkgroep geformeerd met LNV, IPO (provincies ZH, OV 
en Li nauw betrokken) en afvaardiging van TBO’s (NM, LNL en Boerennatuur).

• 2 (bestuurlijke) mijlpalen benoemd: 
• BO 8 december: akkoord op reikwijdte een aanpak agenda, mogelijk 

presentatie intentie-overeenkomst stakeholders die agenda mee willen maken
• Verkiezingen maart 2021: Agenda gereed en gepubliceerd

• Werken aan:
• Uitgangspunten en opdrachtbeschrijving: reikwijdte agenda, doel, focus
• Thema-analyse: welke thema’s willen/moeten we de komende 10 jaar zeker 

gaan aanpakken. 
• Stakeholderanalyse: welke partijen heb je echt nodig voor een  succesvolle 

agenda?
• Input ophalen door deel te nemen aan diverse reeds geplande werksessies 

(Natuurinclusief Bouwen Overijssel, Landbouw van Morgen vanuit Deltaplan)
• Organisatie van grote stakeholder-webinar eind november en een groot 

bestuurlijk webinar in januari 20201
• Verdere invulling samenwerking met Deltaplan Biodiversiteitsherstel door 

middel van Agenda Natuurinclusief



Programma (3)

13.30 – 14.10: Inspirerende pareltjes vanuit een aantal provincies 

• Hoe geeft Overijssel vorm aan het samenspel met groene 
burgerinitiatieven binnen het programma Natuur voor elkaar 
(Jessica Winter) 

• Hoe werkt Zuid-Holland samen met bedrijven in de Groene Cirkel 
aanpak (Ed Weijdema) 

• Hoe werkt Noord-Holland aan natuurinclusief bouwen? (Karin van 
Hoof) 

• Hoe bevordert Brabant natuurinclusieve landbouw met duurzame 
gronduitgifte? (Andrea Almasi) 





Groene Cirkels 
provincie Zuid-
Holland
Aanpak & filosofie





DROMEN  MOET!!

Ecosysteemdiensten als stevige 
basis voor coalitievorming en 

gebiedsontwikkeling.









Methodiek 
Groene Cirkels

Droom

• Een klimaatneutrale fabriek in 
een klimaatneutrale keten 

• Een duurzame economie, een 
aangename leefomgeving en een 
klimaatneutrale maatschappij

Aanpak

• Een brede samenwerking op 
basis van een gedeelde visie 
(transitienetwerk methodiek)

• De natuur is onze partner!



Thema’s
• Stimuleren van duurzame energie 

en reductie van 

broeikasgasemissies

• Verzekeren van voldoende en 

goed water

• Sluiten van grondstofkringlopen

• Verduurzamen van mobiliteit en 

logistiek

• Verbeteren van de leefomgeving 

en versterken van biodiversiteit



Ontstaan nieuwe Cirkels



Groene 
Cirkel Kaas 
& Bodem



Ambitie en instrumenten

Gezamenlijk met de partners 
opgesteld: 

• Droom

• Doelen Middelen 
Hiërarchie

• Uitvoeringsprogramma





Groene Cirkel Familie



Groen in de stad

Biodiversiteit koppelen aan andere 

opgaven

presentatie voor Agenda natuurinclusief

5 november 2020

Karin van Hoof



Groen in de stad
Kans! Droom getekend door Stichting Ark



Platform: Initiatieven en Kennis

https://platform.groenkapitaal.nl/

https://platform.groenkapitaal.nl/


Platform: Initiatieven en Kennis



Platform: Initiatieven en Kennis



- Landelijk: 

Natuurpact 

Nederland Natuurpositief

- Regionaal: 

Verklaring partners Groen Kapitaal in 2015

GS-besluit feb 2016: start aanpak Groen Kapitaal

Omgevingsvisie nov 2018: meer aandacht voor 

binnenstedelijk bouwen i.r.t. landschap; versterken 

biodiversiteit, klimaatadapatie EN gezondheid

Aanleiding(en)



- Kenniscafé’s en groenlabs

- In 2018 gestart met digitaal platform 

Groen Kapitaal en meer social media

- Provinciaal netwerk groene gezonde 

leefomgeving gestart in 2016, recent 

samenwerking met Alles is Gezondheid 

https://platform.groenkapitaal.nl/de-kracht-

van-natuur-voor-gezondheid-meer-inzetten/

- Via DuurzaamDoor actief in landelijk 

netwerk natuurinclusief bouwen

Provinciale rol: inspireren, stimuleren 
en verbinden, accent op kennis

https://platform.groenkapitaal.nl/de-kracht-van-natuur-voor-gezondheid-meer-inzetten/


- Via DuurzaamDoor “participatie tafel 

natuur&biodiversiteit i.s.m. breed netwerk 

https://www.duurzaamdoor.nl/participatietafel-

natuurinclusief-bouwen

- Prijsvraag bouwen+biodiversiteit: mei 2019 winnaar 

Kerckebosch in Zeist op Building Holland

- Diner pensant 2 okt 2019 Vakbeurs openbare ruimte: 

resultaat brief aan Rijk

- Natuurlijk nov 2019: www.bouwnatuurinclusief.nl

- Programma KAN – Klimaatadaptief met natuur

www.kanbouwen.nl

Natuurinclusief bouwen: van niche
naar standaard… 

https://www.duurzaamdoor.nl/participatietafel-natuurinclusief-bouwen
http://www.bouwnatuurinclusief.nl/
http://www.kanbouwen.nl/


Natuurinclusief bouwen: van niche
naar standaard… 



Natuurinclusief bouwen: van niche
naar standaard… 

Paar voorbeelden van wat lokaal speelt:

- van klein: Tiny Houses (project Schoorl)

- tot middelgroot: Wickevoort

(Haarlemmermeer)

- tot groot: Koploper Amsterdam (o.a. 

Sloterdijk)

- eigen goed voorbeeld: Huis van Hilde

- en pilot casus aardgasvrij (Hilversum)



Meer info: 

https://platform.groenkapitaal.nl/

Of volg ons op Social media:

https://www.linkedin.com/company/groenk

apitaal/

https://www.twitter.com/GroenKapitaalNH

https://www.facebook.com/groenkapitaal/

https://www.instagram.com/groenkapitaal/

https://platform.groenkapitaal.nl/
https://www.linkedin.com/company/groenkapitaal/
https://www.twitter.com/GroenKapitaalNH
https://www.facebook.com/groenkapitaal/
https://www.instagram.com/groenkapitaal/


Duurzame Gronduitgifte

5 november 2020
Andrea Almasi



Met grond krijg je het rond!
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1. Trend grondgebruik in Brabant intensivering van teelten (CLM 2020)

Toename kunstmest, gewasbescherming, zware machines, beregening, 

2. Grond in Brabant is duur (> €70.000 per hectare)

3. Voor natuurinclusieve boeren, kringloopboeren is grond om te kunnen 
extensivering belangrijk

4. Overheden hebben 30% grond in handen → veel agrarische gronden in 
pacht
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Dus niet zo



#HoeDan?



Provincie ruilgrond → 1000 – 1500 hectare



✓Uitsluiten intensieve teelten

✓Bij de gunning geldt niet alleen prijs ook de mate waarin ondernemer 
met zijn bedrijfsvoering bijdraagt aan provinciale doelen

✓Bieding X Duurzaamheidsscore

✓Bijdrage certificaat aan beleidsdoelen (bodem, water, biodiversiteit)
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Natuurinclusief zo krijg je het (g)rond!



Grondregeling NIL
• Ondernemerscoaches → businessplan

• Soms investeringen nodig doorontwikkeling

Adviescommissie

• Ecologisch rendement

• Economisch rendement

Grondregeling

• Verkoop grond – erfpacht 26 jaar

• met NIL voorwaarden/ prijs – eerste recht terugkoop

• 30 miljoen revolverend→40 bedrijven 10 hectare erfpacht
60



beren op de weg!







Webinar Duurzame Gronduitgifte

15 oktober 2020



Www.duurzamegronduitgifte.nl

http://www.duurzamegronduitgifte.nl/


Www.duurzamegronduitgifte.nl

http://www.duurzamegronduitgifte.nl/
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2020
16 nieuwe partijen doen mee
14 gemeenten, Brabant Water, a.s.r.



Handreiking: Aan de slag…..
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Met grond krijg je het rond!

dank voor jullie aandacht
aalmasi@brabant.nl
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Programma (4)

14.10 - 14.50: Discussie in 4 werkgroepjes aan hand van vragen
• Hoe omgaan met groene burgerinitiatieven? (voorzitter Eddy Nieuwstraten) 

• Hoe bedrijfsleven vergroenen? (voorzitter Bas Volkers)  

• Hoe groen bevorderen in de bebouwde omgeving? (voorzitter Marcel Pleijte) 

• Hoe natuurinclusieve landbouw bevorderen? (voorzitter Marianne van der 
Veen)

14.50 Terugkoppeling door woordvoerders werkgroepjes

15.00 Afsluiting



Terugkoppeling werkgroepjes

• Welke behoefte is er om uit te wisselen en te leren op dit thema?

• Welke input meegeven aan de Agenda Natuurinclusief op dit thema?



Lerend Netwerk Vernieuwing Natuurbeleid

• Lerend netwerk voor provincies over vernieuwingen in het 
natuurbeleid

• Aangezwengeld door IPO werkgroep Natuurbeleid n.a.v. evaluatie
Natuurpact

• Doel netwerk: uitwisselen met en leren van elkaar

• Kijk ook op www.vernieuwingnatuurbeleid.nl

http://www.vernieuwingnatuurbeleid.nl/

