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Voorwoord

Er is iets bijzonders gaande in de ommelanden van Leiden. Het bruist van de energie en ideeën. Agrarische ondernemers her-ontmoeten
de buren in de stad. Want de mondige stad wil het anders. De buren willen weer weten wie toch dat voedsel maakt. En het verhaal
weten, het liefst uit de mond van de boer zelf.
Deze trends en ontwikkelingen bieden volop perspectief. De markt lijkt met de vragen naar betere producten en een mooier landschap de
drijvende kracht te zijn van een nieuwe ontwikkelingsbenadering voor het buitengebied. Duurzame ondernemers staan te trappelen om
bij te dragen aan een mooier, vitaler en beleefbaarder platteland door het ontwikkelen van een breed pakket vraaggestuurde diensten.
In een tijd van crises en bezuinigingen ontstaat een goede voedingsbodem om de trends vanuit markt en bedrijfsleven te koppelen aan
de doelen van de regio. Ambities van het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen,
zouden prima kunnen worden ingevuld door het koppelen met de groene en blauwe opgave van de regio, in een publiek-privatesamenwerking.
Bij de nieuwe opzet is het uitgangspunt: Behoud het goede, onderzoek alles wat tot een verbetering kan leiden en zet in op concrete
realisatie.
Vertrek vanuit de markt en benut de duurzame transitie om op een nieuwe manier te sturen. Dat is onze boodschap. We nemen u graag
mee in onze kijk op de creatiefabriek voor Leiden en zijn mooie omgeving.

Leeswijzer
Dit document is opgebouwd uit drie met elkaar samenhangende delen, overlopend van abstract en visionair naar concreet en toepasbaar.
Deel A.:
Deel B.:
Deel C.:

Werken vanuit een visie op de ontwikkeling van een duurzame regionale economie
Een nieuwe organisatie, passend bij visie en ambitie
De route naar uitvoering en concretisering

De huidige situatie

Het buitengebied van Holland Rijnland, waarvan Leiden deel uitmaakt, beschikt over een enorm potentieel met in de basis een unieke
diversiteit aan natuur en landschappen: het veenweidegebied tussen Leiden en Alphen, het landgoederengebied tussen Leiden en Den
Haag, het plassengebied rond Kaag en Braassem, de geestgronden in de Bollenstreek en duinen en strand. Met name de provincie zet
zich met haar beleidsprogramma’s in voor instandhouding en bescherming van deze verschillende landschappen. Hierbij wordt
nadrukkelijk de relatie gelegd met de toegevoegde waarde voor de bewoners van het gebied.
De ambitie van de gemeenten is helder: deze unieke diversiteit moet versterkt worden. Zo heeft het college van B&W van de stad Leiden
vastgesteld dat het gebrek aan groen binnen de stad gecompenseerd moet worden met ‘goed bereikbaar, toegankelijk, kwalitatief
hoogwaardig en optimaal beleefbaar groen’ buiten de stad.
Gezien deze ambitie ligt er een grote verantwoordelijkheid bij de boeren in deze regio. Want de boeren zijn de beheerders van deze
schatkamers. Met hun kennis en expertise zorgen zij al jarenlang voor instandhouding van het typische landschap. Bovendien zijn zij
grootgrondbezitter. Waar in andere gebieden vooral terreinbeherende organisaties (TBO’s) de scepter zwaaien, hebben in Holland Rijnland
de boeren het voor het zeggen. Vaak goed georganiseerd binnen een Agrarische Natuurvereniging (en regionaal samenwerkingsverband
De Groene klaver) werken zij samen om hun expertise in te zetten voor een mooier landschap.
Boeren willen deze verantwoordelijkheid omzetten naar concrete activiteiten en projecten voor een toegankelijker en breder beleefbaar
buitengebied. Helaas lukt het nog niet altijd om aan deze ambitie echt goed invulling te geven. Sterker nog: een aantal
sturingsmechanisme werken momenteel remmend voor een optimale inzet voor het natuurlijke boeren. Uit een inventarisatie onder
boeren blijkt dat er onvoldoende beleidsruimte is om nieuwe duurzame initiatieven van de grond te krijgen.
Daarnaast zet de tendens van een terugtrekkende overheid zich door. Wij denken dat de tijd rijp is om aantoonbaar duurzame initiatieven
vanuit de markt toe te laten tot het gebiedsproces. De kunst is alleen om het zodanig organisatorisch te begeleiden dat initiatieven juist
bijdragen aan de ambitie die voor het gebied is geformuleerd. Als het aan ons ligt nemen we afscheid van smart geformuleerde
uitvoeringsprogramma’s en maken we ruimte voor creatieve marktgerichte benadering. De praktijk is tot op heden: Er zijn talloze kansen
en mogelijkheden voor het gebeid. Er worden veel initiatieven genomen waarvan een te beperkt deel succesvol is omgezet in concrete
diensten en producten. Als belangrijkste oorzaak zien wij het ontbreken van een effectieve gebiedsorganisatie, onvoldoende
betrokkenheid van ‘alle’ gebiedspartijen en onvoldoende borging van de financiering. In dit document doen wij u een voorstel hoe het in
de regio Holland Rijnland beter kan gaan werken.

Deel A.
Werken vanuit een visie op de ontwikkeling van
een duurzame regionale economie

Holland Rijnland: ondernemende regio

Holland Rijnland is van grote betekenis en waarde voor bewoners, bedrijfsleven en recreanten. Het gebied heeft mede bepaald wie we zijn
(people). Daarnaast heeft Holland Rijnland veel betekenis als open en groene ruimte “waar de Randstad tot bloei komt” (planet). Ook
biedt Holland Rijnland kansen voor ondernemers wanneer zij Holland Rijnland aan hun producten en diensten kunnen verbinden (profit).
Door de grote waarde die het buitengebied van Holland Rijnland
heeft als onderdeel van het Groene Hart van de metropool
Randstad, hebben verschillende overheden en maatschappelijke
organisaties de laatste jaren verantwoordelijkheid genomen
voor ontwikkeling, behoud en onderhoud van robuuste groene
en blauwe structuren.
Wij pleiten voor een duurzame instandhouding die is gestoeld
op drie sporen te weten people, profit en planet. De laatste
heeft vooralsnog veel aandacht gekregen door alle
investeringen in het gebied aan natuur, landschap en
recreatieve ontsluiting.
In Holland Rijnland is gewerkt vanuit een visie op het beheer en
de ontwikkeling van het gebied. Deze visie vertrekt vanuit de
kernwaarden van Holland Rijnland, oftewel het DNA van de
regio (planet). Hierdoor moet planet de andere kapitalen
dragen. Voor een duurzame ontwikkeling moeten de andere
twee kapitalen (people en profit) meer ingezet worden voor
Holland Rijnland.
Nevenstaande afbeelding illustreert een benadering waarmee
dat voor alle betrokkenen interessant kan zijn. We zullen deze
benadering hieronder verder toelichten.

Vertrek vanuit de economische ontwikkeling van de
regio

Om het kapitaal Profit in te zetten voor de duurzame ontwikkeling van Holland
Rijnland is het belangrijk vanuit de economische ontwikkeling van de regio te
vertrekken en te starten met het proces in dialoog met burgers en bedrijfsleven.
Bijvoorbeeld: zet in op grootschalige internationale bedrijven en andere exactwetenschappelijke bedrijven in de regio. Voor deze bedrijven is een groene
omgeving randvoorwaardelijk. Door vestiging van bepaald type bedrijven worden
medewerkers aangetrokken met bijbehorend profiel. Euro’s van buiten het gebied
worden naar het gebied getrokken. Onderzoek toont aan: Exact-wetenschappelijk
opgeleid personeel heeft ook privé behoefte aan een landelijk-groene
woonomgeving.

Instrumenten voor financiering
Ontwikkel in samenwerking tussen overheden, maatschappelijke organisaties en
bedrijfsleven instrumenten die financiering genereren. Omdat het voordeel van
Holland Rijnland voor het bedrijfsleven direct benoemd wordt, is het gemakkelijker
om instrumenten als een Streekrekening, dotatiesystemen, rechtensystemen, enz.,
succesvol uit te werken. Hiermee wordt particulier en publiek geld gegenereerd
voor de duurzame ontwikkeling.

Ontwikkel (regionale) producten en diensten
verbonden met Holland Rijnland

De ontwikkeling van regionale producten en diensten houdt de euro’s langer in de
streek. Korte(re) ketens dragen bij aan versterking van de duurzame regionale
economie. Het gebruik van het merk Holland Rijnland geeft beleving bij deze
producten en diensten bij de consument.

Stel de kernwaarden van Holland Rijnland vast en formuleer maatregelen ter
versterking op bedrijfsniveau

Bedrijven die de kernwaarden van Holland Rijnland in stand houden of versterken en
hiermee actief bijdragen aan de duurzame instandhouding van Holland Rijnland krijgen
het recht om het Holland Rijnland-merk te voeren. Natuurlijk kan hierbij aangesloten
worden op bestaande initiatieven.
Dit instrument kan eventueel ook door gemeenten gebruikt worden om ruimtelijke
ontwikkelingen bij bedrijven te toetsen: een (voldoende) bijdrage aan Holland Rijnland
geeft versterking en dus geen afwijsredenen.
Bedrijven (functies) en Holland Rijnland ontwikkelen zich organisch in plaats van
planmatig: ontwikkelingsplanologie.

Zet Holland Rijnland in op bewustwording bij consumenten: creëer vraag naar regionale
Holland Rijnland-producten en –diensten

Burgers betalen belasting en verlangen van de overheid een leefbare
woonwerkomgeving. Zet het merk Holland Rijnland in op bewustwording bij
consumenten en creëer vraag naar producten en diensten van Holland Rijnlandbedrijven. Creëer daarnaast betrokkenheid bij Holland Rijnland door het mogelijk maken
van vrijwilligerswerk en het slim gebruik maken ervan.
Gebruik het Holland Rijnlandfonds voor omschakeling van bedrijven tot Holland Rijnlandbedrijven en/of ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen.
Bouw streekrekening om tot een investeringsfonds. Laat bedrijven businessplannen
indienen in plaats van projecten die een vraag naar “geefgeld” doen.

Koppel producten en diensten Holland Rijnland aan de
stedelijke omgeving/bedrijven
Ontwikkel nieuwe bedrijvigheid die inspeelt op de vraag bij bedrijfsleven en de markt: Holland Rijnland-producten in de kantine,
vergaderlocaties op een landgoed, luxe overnachtingen voor internationale gasten, kinderdagverblijven etc. Doordat bedrijven gebruik
maken van deze Holland Rijnland-producten en –diensten versterken zij Holland Rijnland-bedrijven en wordt Holland Rijnland duurzaam
in stand gehouden. Holland Rijnland-bedrijven maken gebruik van Holland Rijnland en voelen ook verantwoordelijkheid voor beheer of
investeringen daarin.

Gedeelde verantwoordelijkheid voor duurzame ontwikkeling
Om de duurzame ontwikkeling van Holland Rijnland te realiseren is een gezamenlijke verantwoordelijkheid vereist. De partijen binnen de
bestuurlijke samenwerkingsverbanden zijn op dit moment vooral overheden. Door bedrijven en organisaties uit de andere clusters te
betrekken kan deze gezamenlijke verantwoordelijkheid ontstaan. Vanuit o.a. het perspectief van maatschappelijk verantwoord
ondernemen is men zich bewust van verantwoordelijkheden.
Het proces dat nu gestart wordt is een zoektocht naar de partners binnen de clusters bedrijfsleven, Agro/MKB/ kennisinstellingen en
burgers. Voor alle partijen is de aanvliegroute verschillend, maar het gezamenlijke en verbindende belang is Holland Rijnland. Het
kernprincipe is dat tegenover een prestaie ook een tegenprestatie hoort te staan. Aanknopingspunten zijn:

Bedrijfsleven
 Maatschappelijke rol van het bedrijf voor zijn vestigingsplaats en omgeving (MVO)
 Bijdrage aan de leefomgeving van medewerkers
 Koppeling van kwaliteit van Holland Rijnland aan haar producten/diensten
 Voordelen inzetten voor eigen marketing
Voorbeeld 1: IKEA koppelt klanten en medewerkers aan natuurgebieden: elke van de 12 IKEA-vestigingen in Nederland koos een terrein
van Natuurmonumenten uit en zamelde met Kerstbomenverkoop een totaalbedrag van 60.000 euro in (t.b.v. onderhoud en herstel van
verschillende natuurgebieden).
Voorbeeld 2: ICT dienstverlener Sogeti participeert in de Planeet Brigade. De Planeet Brigade is een initiatief om kinderen bewust te
maken van hun verantwoordelijkheid voor de eigen omgeving. Door middel van activiteiten in de omgeving kunnen kinderen
sponsorbedragen van lokale ondernemers verzamelen, dat vervolgens wordt ingezet voor projecten in de derde wereld. Sogeti zet een
denktank op, waarin eigen medewerkers aan de Planeet Brigade kennis en expertise schenken op bijvoorbeeld het gebied van sociale
media ten behoeve van het initiatief.

Agro/MKB







MVO en duurzaam ondernemen
Ontwikkeling van producten en diensten met een toegevoegde waarde. Consument beleeft Holland Rijnland via deze producten en
diensten
Bijdrage aan de kwaliteit van de eigen leefomgeving
Mogelijkheden voor samenwerking en cocreatie met andere Holland Rijnland-bedrijven
Creëren van mogelijkheden van extra markt door het Holland Rijnland netwerk

Voorbeeld 1: Natuurcentrum Slabroek in Nistelrode (natuurgebied De Maashorst) heeft een bedrijvenplatform opgericht, waaraan
verschillende MKB bedrijven deelnemen (b.v. een Toyota dealer, een makelaarskantoor, een elektrotechnisch bedrijf etc.). De MKB
bedrijven nemen in de vorm van pakketten verschillende diensten en producten af van het Natuurcentrum. De samenwerking wordt door
de MKB bedrijven benut in hun marketing, ook het Brabants Dagblad is er actief bij betrokken door een podium te creëren.
Voorbeeld 2: In Het Groene Woud (in de stedendriehoek tussen Den Bosch, Eindhoven en Tilburg) wordt gewerkt met
gebiedscertificering. De certificering (opgebouwd aan de hand van de pijlers people-planet-profit) borgt dat lokale ondernemers ook
investeren in de omgevingskwaliteiten. Door bij te dragen aan de kernwaarden van de omgeving scoren ondernemers hoger op de
‘duurzaamheidsladder’. Op dit moment wordt bekeken of de systematiek ook als planologisch instrument kan worden ingezet.
Voorbeeld 3: BSO Wijs! Is een buitenschoolse kinderopvang in de natuur. De kinderen krijgen heel veel mogelijkheden voor spel,
activiteiten of ook gewoon rust. BSO Wijs! speelt over het algemeen op Heidestein, een natuurgebied van het Utrechts Landschap. De
kinderopvang betaalt de terreinbeherende organisatie voor het gebruik in de natuur, waardoor inkomsten voor natuurbehoud en
ontwikkeling wordt gegenereerd. BSO Wijs! Is winnaar van de Natuurprijs 2011 van het Nationaal Groenfonds.

Burgers






Mogelijkheden bieden om burgers zelf verantwoordelijkheid te laten nemen voor de eigen leefomgeving en cultuurhistorie
(vrijwilligerswerk)
Mogelijkheden bieden om zelf inbreng te leveren en invloed te hebben op hetgeen in het landelijk gebied wordt ondernomen.
Bijdrage aan educatie door een sterk Holland Rijnland
(Mede) mogelijkheden creëren van beleving van Holland Rijnland voor iedereen (trots aanspreken)

Voorbeeld 1: Boerenfluitjes geeft via twitter consumenten inzicht in het kloppend verhaal achter het eten en draagt hiermee bij aan de
verduurzaming van de voedselketen. Boerenfluitjes brengt transparantie in de markt door partijen direct 1 op 1 met elkaar in contact te
brengen, via sociale media, via internet, via lijfelijke ontmoetingen. Nieuwe verdienconcepten (zoals een Borenfluitjes dag en
Boerenfluitjes producten) zorgen voor continuïteit.
Voorbeeld 2: Rest in Nature ontwikkelt natuurbegraafplaatsen in Nederland. Mensen kunnen een eeuwigdurende grafrust kopen op een
plek in de natuur. Dankzij de opbrengsten ontstaat een nieuwe economische drager voor natuurbehoud en –ontwikkeling. In het voorjaar
van 2012 startte de exploitatie van de eerste natuurbegraafplaats in Arnhem / Ede.

Overheden






De verantwoordelijkheid van het duurzaam beheer delen met partijen uit andere clusters
Private financiering en arbeid in natura genereren voor het duurzaam beheer
Holland Rijnland inzetten voor een bredere duurzame gebiedsontwikkeling
Smeden van nieuwe innovatieve samenwerkingsverbanden

Voorbeeld 1: Samenwerkingsverband ‘de stadsboeren’ bestaat uit (biologische) agrarische ondernemers in de Randstad. Zij hebben een
visie ontwikkeld op duurzame gebiedsexploitatie. De output uit natuur en landschapsbeheer vormt input voor nieuwe verdienmodellen. De
stadsboeren zijn door de provincie Zuid Holland aangewezen als pilot i.h.k.v. het project Netwerkend Werken. I.s.m. Staatsbosbsheer
wordt momenteel bekeken hoe samenwerking geconcretiseerd kan worden in een pilotgebied.
Voorbeeld 2: De lokale afdeling van de Rabobank in Bernheze is mede initiator van de ‘creatiefabriek’. Het doel van de creatiefabriek is
om businessplannen te ontwikkelen en uit te voeren met lokale initiatiefnemers om met nieuwe verdienmodellen bij te dragen aan
gebiedskwaliteiten. Concrete aanleiding is de forse toename aan leegstaande intensieve veehouderijstallen. Met de creatiefabriek wordt
gewerkt aan passende nieuwe functies, zodanig dat de inkomsten worden ingezet voor verbetering van het gebied en leefbaarheid. Op dit
moment vinden gesprekken plaats met de gemeente.

Deel B.
Een nieuwe organisatie, passend bij visie en ambitie

Organisatie
Wij denken dat een nieuw organisatiemodel als ‘trekker’ nodig is om duurzame plattelandsontwikkeling in de regio Leiden effectief te
begeleiden. Een gedeelde verantwoordelijkheid tussen publieke en private partijen is daarbij het belangrijkste uitgangspunt. Bij
duurzaam-/maatschappelijk verantwoord ondernemerschap, in de zin dat het moet bijdragen aan gebiedskwaliteiten wordt zoveel als
mogelijk een koppeling gemaakt met perspectiefvolle verdienmodellen.
De organisatie onderscheidt een gebiedscoöperatie als bestuurlijk orgaan en een ‘creatiefabriek’ als uitvoerende instantie. De
verschillende stakeholders (via hun vertegenwoordiger in de persoon van de portefeuillehouder) initiëren en promoten projectideeën
richting de creatiefabriek. De relatie met de burger zoeken we op door middel van een publiekscampagne (zoals ‘Vrienden van’).

De vereniging gebiedscoöperatie is een
samenwerkingsverband tussen publieke en private
partijen die een belang hebben bij een gezond platteland.
Zie het als de ‘regiotafel’ waar de gebiedspartijen zitting
aan hebben en waar de juiste afstemming wordt
gevonden tussen de gebiedsvisie / het gebiedsplan en de
initiatieven die in de regio worden genomen. Niet een
vooraf geformuleerd uitvoeringsprogramma is de
vertrekbasis maar een visie en een ambitiestatement.
Niet het ‘hoe’ maar ‘wat’ we willen bereiken staat
centraal.

Taak
Opstellen beleidsvisie (ambitiestatement)
Regulier overleg o.b.v. stukken creatiefabriek
Geven advies aan creatiefabriek
Opstellen opdrachtovereenkomst
Keuzes maken

Verantwoordelijkheid
Realiseren ambities gebiedsvisie
Aanspreken creatiefabriek bij achterblijvende prestaties

Bevoegdheid
Vaststellen en evt. wijzigen ambitiestatement
Goedkeuren businessplannen
Besluiten over financiële bijdrage vanuit fonds (zie ook
onderdeel fonds)

De creatiefabriek is een zelfstandig opererende
(commerciële) instelling, dat de gebiedsdoelen door
middel van toegevoegde waarde voor de
portefeuillehouders en eigen initiatieven realiseert. Het is
de ‘regiomotor’ die vooral bijdraagt aan het concreet
‘doorpakken’ en realiseren. De creatiefabriek verzamelt
organisaties met een commercieel belang en
mogelijkmakende partijen. In eerste instantie wordt
onderzocht of de creatiefabriek kan worden ‘bemenst’
vanuit de tegenprestatie die door gebiedspartijen moet
worden geleverd. Het streven is er een interne
zelfstandige commerciële dienstverlener van te maken.
Zij zorgen ervoor dat ‘dingen gaan gebeuren’.

Taak
Borgen financiële insteek initiatieven
(continuïteitsparagraaf)
Assisteren in opstellen businessplannen (verdienmodel)
Geven advies aan individuele initiatiefnemers
Nemen eigen initiatief realisatie gebiedsdoelen
Regulier overleg deelnemende organisaties
Externe communicatie (burgers/bedrijven etc.)

Verantwoordelijkheid
Realiseren ambities gebiedsvisie
Aanspreken creatiefabriek bij achterblijvende prestaties

Bevoegdheid
Besluiten op het voorleggen van businessplannen aan de
gebiedscoöperatie

Het fonds is een middel om de verschillende
plattelandsprojecten uit te voeren. De inbreng bestaat uit
financiële middelen maar kan ook bestaan uit ter
beschikking gestelde uren/tijd. Initiatiefnemers kunnen
een beroep doen op het fonds om projecten aan te jagen
die bijdragen aan het invullen van de ambitie zoals door
de gebiedscoöperatie is verwoord in de overkoepelende
visie. We benadrukken dat het naast subsidiegeleden ook
vooral om investeringsgelden gaat (revolving fund).
De middelen die het fonds vullen zijn afkomstig van
zowel publieke als private partijen. Voorbeelden zijn de
streekrekeningen in Het Groene Woud, de Maashorst en
de Utrechtse Waarden. Momenteel wordt in de Veluwe
een fonds opgericht waarbij het initiatief uit een publiekprivate-samenwerking is ontstaan. Het gebiedsfonds
Holland Rijnland heeft naast een economische- ook een
symbolische waarde. Het geeft betrokkenheid bij Holland
Rijnland en versterkt daarmee het draagvlak voor de
ontwikkeling van het gebied. Het onderstreept dat het
niet een zaak van de overheid alleen is maar dat burgers,
bedrijven, boeren en overheden het samen moeten doen.
Het Nationaal Groenfonds kassiert, financiert zo mogelijk
labelt de geldstromen en draagt zorg voor een
onafhankelijke en een transparante verslaglegging.

Taak
Regulier overleg o.b.v. aanvragen
Werven financiële middelen
Beheer middelen (back office)
Organiseren subsidie-/ investeringsbijdrage initiatieven

Verantwoordelijkheid
Toetsen initiatieven aan uitgangspunten fonds /
ambitiestatement
Relatiebeheer private en publieke partijen

Funding
Er is een grote diversiteit aan mogelijkheden. Denk
o.a. aan:
 Rood voor groen
 Compensatiegelden
 Europees/rijks/provinciaal/gemeentelijk regio-geld
 Streekrekening
 Dotaties / financiële tegenprestaties
 Verkapitaliseren van rechten
 Legaten
 WOZ / Toeristenbelasting
 Ontwikkeltaks bedrijven
 Opcenten bouwgrond, energie, enz.
 GLB gelden
 Leges leidingen en zendmasten
 Waterwinning / berging
 Enz.

Bevoegdheid
Toezeggen investeringsbijdrage en subsidiegelden.

Het nieuwe gebiedsfonds is een initiatief dat prima
aansluit bij de beweging zoals deze notitie
voorstelt. Alleen…het is belangrijk dat de
bestuurlijke samenstelling correspondeert met de
veelheid aan gebiedspartijen. Ook is het belangrijk
om de fondsen op een zodanige manier in te zetten
dat bottom up initiatief maximaal benut wordt.

De Portefeuillehouders zijn enerzijds de
aangevers bij de planvorming en vervolgens betrokkenen
bij de uitvoering. Portefeuillehouders vertegenwoordigen
een achterban en/of doelgroep. Het zijn degenen die
‘aankloppen’ bij de creatiefabriek met initiatieven. Hoe
meer initiatief een portefeuillehouder neemt en hoe meer
steun hij/zij bij de achterban weet te genereren, hoe
groter de slagingskans. Waar momenteel vooraf trekkers
worden aangewezen voor het uitvoeren van projecten
(en wat door de top down aanpak in de praktijk niet
effectief blijkt te zijn), wordt trekkerschap van onderop
gedurende het proces steeds gestimuleerd.

Taak
Schakel tussen gebiedscoöperatie en achterban
Uitvoering stimuleren bij de achterban
Onderhouden contacten met andere portefeuillehouders

Verantwoordelijkheid
Aanjagen van initiatieven
Behouden draagvlak bij de achterban

Bevoegdheid
Opzetten businesscases uit eigen beweging en
beoordelen van businesscases waarmee de
portefeuillehouder wordt benaderd. Besluiten welke
businesscases de portefeuillehouder verder wil trekken.

Het hele gebied vertegenwoordigd in 10 zetels

De ‘Vrienden van’ is een vehikel om het
groeiende enthousiasme van burgers te borgen. Veel
mensen voelen zich steeds meer verbonden met het
‘ommeland’, wat naar onze mening nog veel beter benut
zou kunnen worden. Via deze community kan initiatief
vanuit de bevolking worden gestimuleerd.

Taak
Bieden portal naar burgers / inwoners / consumenten

Verantwoordelijkheid
Meedenken en meepraten met ontwikkelingen
Klankbordfunctie voor zowel creatiefabriek als
gebiedscoöperatie. Tevens achterban van
portefeuillehouder.

Bevoegdheid

Signalen afgeven over werkwijze gebiedsorganisatie

Fysieke concentratie: HSL gebouw

Naast een organisatorische concentratie met betrekking tot de verbinding stad en ommeland en de borging van de kwaliteit van de
leefomgeving bevelen wij ook aan verbindingen zoveel als mogelijk ook fysiek te concentreren. Dit levert wederzijdse versterking op en er
ontstaat een herkenbaar loket voor burgers. Op dit moment zijn de verschillende organisaties die met het thema ‘stad en een beleefbaar
ommeland’ actief zijn verspreid gehuisvest en voor burgers slecht bereikbaar.
Het voormalig HSL gebouw biedt een unieke kans om rond het betreffende thema verschillende activiteiten beter te organiseren. De
Stichting Land van Wijk en Wouden, De Groene Klaver, Veelzijdig Boerenland en andere organisaties zouden zich op deze locatie kunnen
vestigen. Er kan een agrarisch landschappark worden ontwikkeld. Het biedt kansen voor een centrale vermarktingsplaats voor
streekproducten. Er kunnen prima faciliteiten worden ontwikkeld voor educatie, recreatie, tentoonstellingen, bijeenkomsten enz. Het kan
de poort vormen naar Het Groene Hart.

Deel C.
De route naar uitvoering en concretisering

Inzetten op contractuele afspraken

Om hetgeen beschreven staat in deel A en deel B daadwerkelijk concreet te maken,
zodat resultaten in het veld direct merkbaar en beleefbaar zijn, wordt ingezet op het
sluiten van gebieds- en themacontracten.
Om dergelijke contracten te kunnen sluiten is het wenselijk een ondubbelzinnig
antwoord te kunnen geven op de vraag naar de gebiedsdoelen. Veel doelen zijn bekend,
maar staan versnipperd in verschillende plannen en documenten verwoord. Bestaande
plannen en vastgesteld beleid vormt het uitgangspunt voor het integrale gebiedsplan
(ambitiestatement).
Vanuit het gebiedsplan is het mogelijk om offertes te gaan uitvragen. Afhankelijk of de
afbakening geografisch of thematisch is, resulteert dit in een gebieds- of themaofferte.
Het is aan de portefeuillehouders om met hun achterban in overleg te treden over de
kansen die de uitvragen bieden en het daadwerkelijk doen van een aanbieding.
Bij het formuleren van de aanbieding is het de aanbieder vrij om naast de inhoudelijke
doelen die hij wil realiseren een zakelijk aanbod te doen. Het is aan de aanbieder om
zijn plannen financieel te onderbouwen en aan te geven of hij een beroep wil doen op
het gebiedsfonds en voor welk deel van de kosten.
Door het sluiten van een contract kunnen afspraken duidelijk en juridisch worden
vastgelegd. Uitgangspunt is dat monitoring en evaluatie plaatsvindt op de output (wordt
geleverd wat is beloofd). Het systeem waarover de output wordt geleverd is tijdens de
uitvoering irrelevant en hooguit bij het sluiten van het contract een punt van bespreking
geweest.
Het is aan de aanbieder om zijn professionaliteit, deskundigheid en geschiktheid aan te
tonen voor de klus waar hij voor opteert. In dat kader is certificering van agrariërs op het gebied van natuur en landschap een logische
spin-off van deze aanpak.

Voorbeeld: Groen-blauwe dooradering van het gebied
Ongenuanceerd bestaat de huidige werkwijze uit de volgende stappen:
 Formuleren van doelen: het is wenselijk x% meer groene elementen te realiseren in het gebied
 Detaill-uitwerking van de doelen: er wordt een regeling ontworpen met als basis beheerpakketten waaraan een vergoeding is
gekoppeld
 Financiering: vanuit publieke middelen wordt gezocht naar financiering
 Uitvoering: de uitvoering wordt vanuit publieke organen gecoördineerd
 Resultaat: beheerovereenkomsten voor bepaalde tijd en een bepaalde verhouding tussen uitvoering en overhead

Nieuwe opzet

(voorbeeld is fictief en (nog) niet met de Groene Klaver afgestemd)

In deze nieuwe opzet worden de doelen op een vergelijkbare wijze vastgesteld. Nu echter gaat er een openvraag het gebied in: wie kan
zorgdragen voor groen-blauwe dooradering van het gebied? Subvragen hierbij zijn: Wat is de kwaliteit die wordt geleverd? Hoe wordt
deze geborgd? Wat zijn de kosten?
Het is heel goed voorstelbaar dat De Groene Klaver aan de slag gaat met het uitbrengen van een offerte. In haar offerte werkt De Groene
Klaver een systematiek uit waarover zij de uitvoering wil laten verlopen. Denkbaar is dat De Groene Klaver als hoofdaannemer zal
optreden en dat zij individuele leden van ANV’s als uitvoerders inschakelt. Op niveau van De Groene Klaver worden management en
monitoringstools ingezet om richting opdrachtgever, tevens contractpartner, verantwoording te kunnen afleggen.
Gezien het verloop van de discussie over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is denkbaar dat de systematiek van
beheerspakketten door De Groene Klaver zal worden verlaten en dat met een vorm van bedrijfsnatuurplannen wordt gewerkt.
Ten aanzien van de financiering zou kunnen gelden dat een deel wordt vergoed vanuit het GLB. Voor het deel waarvoor een beroep
gedaan wordt op het gebiedsfonds, zou kunnen gelden dat het efficiënter is dan de huidige kosten (uitvoering + overhead). Mogelijk
wordt een deel ook vergoed door commerciële inkomstenbronnen:
 Via het bedrijfsleven in de vorm van CO2-compensatie of MVO-beleid
 Via de burger door deelname aan benefietmaaltijden ten behoeve van de activiteiten van De Groene Klaver
 Via bedrijfsleven en burgers middels adoptieprojecten
 Via het bedrijfsleven voortvloeiend uit gebiedscertificering

Afsluiting

Bovenstaand voorstel geeft blijk van een nieuwe kijk op duurzame plattelandsontwikkeling. Met het opdrogen van overheidssubsidies lijkt
de huidige aanpak, dat voor een groot deel is gebaseerd op het beschermen van gebiedswaarden, zijn beste tijd te hebben gehad. Het
beschikbaar stellen van middelen ten behoeve van behoud van omgevingskwaliteiten, zonder dat de revenuen weer kunnen worden
ingezet ten behoeve van datzelfde streven doet tevens geen recht aan duurzaamheid als inhoudelijke besturingsprincipe. Het inzetten van
ondernemerschap dat juist bijdraagt aan het ontwikkelen en uitdragen van gebiedswaarden, is in onze ogen de enige manier om de regio
Holland Rijnland voor de toekomstige generaties te behouden. De behoefte van het stedelijke bedrijfsleven om invulling te geven aan hun
MVO agenda willen we daarin benutten.
Dat vraagt om een nieuw organisatiemodel dat zicht richt op nieuwe verdienmodellen om deze nieuwe vorm van gebiedsexploitatie te
begeleiden.

