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God schiep de wereld,
behalve Nederland.
Dat liet hij over aan de
Nederlanders zelf.
— Voltaire (1694-1778)

Foto: Zegvelderbroek
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Het veranderende
landschap
Toen KLM-directeur Albert Plesman in de jaren twintig over het westen van het land
vloog, zag hij een ‘krans van steden’ aan de rand van een relatief open middengebied.
Hij was daarmee de bedenker van het begrip ‘Randstad’. Die structuur is nog steeds
aanwezig. Veranderingen in sociale verbanden, economie, landgebruik en bestuur
hebben echter hun sporen achtergelaten in dit open middengebied. In dit hoofdstuk
gaan we in op veranderingen die hun stempel hebben gedrukt op het Groene Hart.
Hiervoor zetten we een aantal ontwikkelingen op een rij aan de hand van drie thema’s:
bodemgebruik, cultuurhistorische en natuurlijke kenmerken, en het bestuurlijk veld.
Om maar meteen met de deur in huis te vallen: het Groene Hart is niet één geheel.
De eigenschappen en kwaliteiten zijn per deelgebied verschillend, en ook binnen
deelgebieden verlopen ontwikkelingen niet op gelijke wijze. Dit gegeven is al in vele
studies onder de aandacht gebracht (onder andere RPB 2005, Rabobank 2012,
Stuurgroep Nationale Landschap Groene Hart 2013). Dat deze ontwikkelingen overal
anders verlopen komt onder andere door verschillen in stedelijke druk, door verschillende bestuurlijke culturen, maar ook door fysische verschillen in de opbouw van het
landschap.
In het Groene Hart als geheel is volgens de bodemstatistiek sinds 1996 opvallend weinig
veranderd. Het Groene Hart is in de afgelopen decennia zelfs een van de minst veranderde gebieden in Nederland. Het Groene Hart is, ondanks het feit dat het midden in de
Randstad ligt, geen overloopgebied geworden van de omliggende grote steden.
In vergelijking met het vooroorlogse landschap is er echter wel degelijk veel veranderd.
Veranderingen die overigens in heel Nederland zichtbaar zijn. Het landschap is veranderd door een sterke verstedelijking van Nederland; doordat onder andere de boer is
overgeschakeld van productie voor de lokale markt naar productie voor de wereldmarkt; doordat er steeds meer agrarische gebouwen vrijkwamen door schaalvergroting;
en omdat er meer behoefte kwam aan recreatie waardoor er fietspaden, voetpaden en
een parkachtige gebieden zijn aangelegd. Het is te verwachten dat het hiermee niet is
afgelopen: de mens zal steeds veranderde behoeften hebben om het omringende
gebied te gebruiken. Het is dan ook de kunst om het gebied niet op slot te zetten,
maar om mee te sturen met deze ontwikkelingen. Het bestuurlijke veld zal hiervoor
moeten samenwerken. Het bestuurlijke veld is druk en complex en men vindt elkaar in
wisselende coalities.
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Veranderingen van het grondgebruik in het Groene Hart zijn als Nederland in het klein
Relatieve verandering van grondgebruik, 1996 – 2010
Afname

Toename

Groene Hart

Vier grote steden

Randstad
exclusief Groene Hart

Overig Nederland
pbl.nl

6

pbl.nl

4

2

0

0

2

%

4

6
%

Winkels

Hoofdweg

Landbouw exclusief glastuinbouw

Voorzieningen

Spoorwegen

Glastuinbouw

Wonen

Stedelijk groen

Water

Bedrijfsterrein

Natuurgebied

Bouwterrein

Recreatie

Bron: CBS Bodemstatistiek

Het grondgebruik in het Groene Hart is tussen 1996 en 2010 ongeveer op dezelfde manier veranderd als dat van
overig Nederland (dus zonder de Randstad). De oppervlakte landbouw is overal in Nederland afgenomen ten
gunste van andere functies in het gebied (zie ook Van der Wouden 2015).

28 | Het Groene Hart in beeld

E I RD
De stadsranden veranderden het meest van type grondgebruik

pbl.nl

Verandering grondgebruik,
1996 - 2010

Bebouwing

Infrastructuur

Landbouw

Bouwterrein

Groen en recreatie

Glastuinbouw

Water

Bron: CBS Bodemstatistiek
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3.1 Verandering van bodemgebruik
Het Groene Hart heeft de afgelopen decennia een periode gekend van sterke
transformatie. In het Groene Hart woonden in 1972 ruim 500.000 mensen; begin
2015 waren dit circa 726.000 mensen. Twee trends maakten de noodzaak groot
voor nieuwbouw: een sterke bevolkingsgroei in steden en de afname van het aantal
bewoners per woning. Resultaat: er werden nieuwbouwwijken gebouwd rond
bestaande steden Gouda, Woerden en Alphen aan de Rijn; Zoetermeer groeide
uit van een klein dorp tot complete stad, en met Leidsche Rijn kreeg Utrecht een
nieuwbouwwijk zo groot als een volwaardig dorp.
Vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw kwam het Groene Hart in rustiger
vaarwater. Sinds die periode zijn de ruimtelijke ontwikkelingen in het Groene Hart
vergelijkbaar met die van de rest van Nederland – en zijn zelfs iets geringer –, ondanks
de ligging in de Randstad.
De getalsmatige veranderingen in de figuur verdienen nog een nadere duiding.
Het meest in het oog springt de toename van stedelijke functies. Op sommige locaties is
nog op uitleglocaties gebouwd zoals bij Woerden en Alphen aan de Rijn. Op de meeste
locaties echter betreft het kleinschalige bebouwing per dorp of stad. Vaak als inbreiding
binnen de bebouwde kom. Opvallend is ook de toename van bedrijvigheid.
Deze toename geldt voor vrijwel alle gemeenten, zowel op officiële locaties aan
stadsranden als in het buitengebied. De voormalige landbouwgronden waren
goedkoop. Elke gemeente wilde profiteren van de opbrengst van de grondverkoop en
hoopte via het aantrekken van bedrijven lokaal werkgelegenheid aan te bieden.
Dit heeft geleid tot een veelheid aan kantoor- en bedrijfsterreinen. Deze groei van het
aantal kantoren- en bedrijventerreinen is in de afgelopen tien jaren vooral geconcentreerd rond de rijkssnelwegen A12, A15 en A2. Maar waar voorheen elk stadje zijn eigen
bedrijvenpark had, vindt nu clustering plaats op regionaal niveau (PBL 2014d). Op de
oude bedrijfslocaties staan inmiddels veel panden leeg.
De enorme naoorlogse groei van de economie zorgde voor een toename van de
mobiliteit. Iedereen kon zich een auto permitteren, waardoor er druk kwam op het
bestaande wegennet. De afgelopen tien jaar is er in het Groene Hart 217 kilometer asfalt
bijgekomen, merendeels aangelegd door gemeenten (CBS statistiek).
De landbouw, en met name de melkveehouderij, is de laatste jaren aanzienlijk
intensiever geworden. De landelijke trends van schaalvergroting en intensivering van
individuele bedrijven met een toename van het aantal koeien met een afname van het
totaal aantal bedrijven, zijn ook in het Groene Hart goed zichtbaar (zie LEI 2009, Berkers
Advies 2015). Boeren die de concurrentie met de wereldmarkt willen aangaan, zullen
ook in de toekomst blijven intensiveren.
Deze intensivering bracht meer en grotere bedrijfsgebouwen met zich mee. Er kwamen
bredere wegen voor de grotere en zwaardere machines, bemesting leidde veelal tot
uniform raaigras dat bovendien vaker gemaaid wordt, en de voor de landbouw
benodigde drooglegging leidde tot bodemdaling en dieperliggende slootpeilen.
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Ook het areaal voor recreatie, natuur en water is in het Groene Hart de afgelopen
decennia sterk gegroeid. Onder invloed van het Rijksbeleid Recreatie om de Stad (RodS)
liggen nu bij de vier grote steden en bij de plassen veel nieuw aangelegde recreatiegebieden, die voornamelijk als buffer dienen tussen de verschillende woongebieden.
Tussen deze gebieden ligt inmiddels een groot recreatief routenetwerk, waarvan de
kwaliteit is verbeterd door bestaande knelpunten in de infrastructuur en bewegwijzering op te lossen. De aanleg van gescheiden fietspaden, sloepenroute,
wandelnetwerk, toeristische overstapplekken, en rustpunten bij boeren, hebben
delen van het Groene Hart steeds meer geschikt gemaakt voor dagtochten.
Ook het areaal aan natuurgebieden en het waterareaal is in de afgelopen decennia
uitgebreid, vooral door de aanleg van de Natte As dwars door het Groene Hart
– een uitwerking van het EHS-beleid vanaf 1990. Dit heeft onder meer geleid tot de
verbetering van de natuurkwaliteit bij de Nauwe Blokwetering bij Oudewater, de
Nieuwkoopse Plassen, de Vinkeveense plassen, de polder Groot Mijdrecht en het gebied
rond de Nieuwe Hollandse IJssel. Tot slot is ook nieuw water ontstaan als neveneffect
van zandwinning voor verstedelijking. Een voorbeeld is de Cattenbroekplas bij
Woerden, die nu wordt ingericht als watersportrecreatiegebied.

3.2 Het landschap verandert mee
Het landschap van het Groene Hart zoals Albert Plesman het zag, is sinds de jaren
twintig van de vorige eeuw sterk veranderd. Oude kenmerken zijn er nog steeds
– denk aan historische stadjes, forten, molens, en het ontginningspatroon. Maar
ontwikkelingen in het gebruik van het land hebben een duidelijk stempel gedrukt op
het landschap. Het gebied is aanzienlijk voller geworden en de hoogteverschillen zijn
toegenomen. Het beeld van het open, groene en landelijk gebied is op veel plaatsen
verdwenen. En over een halve eeuw ziet het landschap er weer anders uit.

Het Jac. P. Thijsse-landschap van weleer is én komt niet meer
In de loop van de twintigste eeuw is in het Groene Hart veel veranderd. Deze
veranderingen worden deels weerspiegeld door de opvattingen die Nederlanders
hadden over het gebruik van het platteland (Van der Windt 1995).
De ontdekking van het ‘platteland’ begon in 1867 in de romantische periode met
Frederik W. van Eeden sr’s Album der Natuur. Van Eeden hemelde de ongerepte natuur
sterk op. Er is in deze tijd een sterke beleving van gescheiden werelden: natuurenclaves
en landbouwenclaves. De waterstanden waren nog vrij hoog en er werd alleen op een
zeer extensieve vorm natuurlijke mest gebruikt. De biodiversiteit was dan ook nog
groot. De graslanden in beheer bij boeren zouden nu als zeldzame natuur worden
aangemerkt, evenals de sloten. In 1906 werd het Naardermeer opgekocht als eerste
natuurenclave of, zoals de inwoners van Naarden het zelf noemden, natuurmonument
– midden in het Groene Hart. Ook in 1906 verschenen de eerste Verkade-albums van
Jac. P. Thijsse. Zijn ‘Verkade-plaatjes’ waren vrijwel altijd afbeeldingen van een idyllische
natuur of platteland; van het Naardermeer, tot Paddestoelen en De Boerderij.
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De ontwikkeling van de veengebieden staat niet stil
De tijd van Jac. P. Thijsse: scheiding stad-land en kleinschalige landbouw voor regionale markt

1900
Waterpeil
hoog

Bron: PBL

De afgelopen eeuw is er veel veranderd: 1900 was de tijd van kleinschalige, niet-geautomatiseerde landbouw,
1970 de tijd van de grote ruilverkavelingen, de intensivering van de landbouw en de start van het groeikernenbeleid).
De huidige tijd (2015) wordt gekenmerkt door een grote diversiteit in bedrijvigheid in het landelijk gebied.
Daarnaast staan veel boerderijen te koop. Het waterpeil is laag en de bodem wordt efficiënt gebruikt. Dit heeft
grote invloed op de bodemdaling en de soortendiversiteit in het landelijk gebied.
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Toename van verstedelijking en grootschalige landbouwproductie

OL
HO
SC

1970
Waterpeil
midden

Meervoudig gebruik van het buitengebied: opkomst recreanten, nieuwe natuur en agrarische wereldspelers

OL
HO
SC

TE HUUR
TE KOOP

Nu
Waterpeil
laag
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In de jaren dertig van de twintigste eeuw wordt duidelijk dat de steeds intensiever
producerende landbouw invloed heeft op de natuurenclaves. Voor het eerst worden de
barrières tussen natuur en landbouw geslecht: in navolging van bioloog en natuurbeschermer professor Westhoff spreekt men over ‘half natuurlijke landschappen’
(Van der Windt 1995). Ongerepte natuur wordt blijkbaar als onhaalbaar beschouwd in
Nederland; natuur staat altijd onder invloed van menselijk handelen. Tegelijk worden
planten en dieren in de landbouwgebieden ook benoemd als ‘natuur’. Met name de
weidevogel wordt een icoon van de natuur. In deze periode daalt de grondwaterstand
en vanaf de oorlog verdwijnt een deel van de biodiversiteitswaarde van de
landbouwgraslanden door het gebruik van kunstmest en verdere intensivering.
De nutriëntendruk is dan zeer hoog en veroorzaakt zulke problemen dat allerlei
milieuwetten worden aangenomen die de druk door bemesting en bestrijdingsmiddelen
moeten verlagen. Er is vrijwel geen ongerepte natuur meer en de landbouw gaat zich
steeds meer ‘industrialiseren’ door grote machines op het land te laten. Een deel van de
natuur wordt ‘beleidsnatuur’: agrarisch natuurbeheer waarbij voornamelijk
beheerconvenanten worden gesloten met boeren voor de weidevogelstand.
Vanaf de jaren tachtig verandert het beleid. Dan is er sprake van ‘nieuwe natuur’ of
natuurontwikkeling. Een derde van de boeren in de veenweiden ontvangt geld voor
agrarisch natuurbeheer dat onder meer de weidevogels moet beschermen; dat is veel
ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 1 op de 10 bedrijven.
De agrarische sector heeft geprofiteerd van de trend dat boeren steeds minder
produceren voor de lokale markt en steeds meer voor de wereldmarkt. Volgens de
historische reeksen van het CBS is landelijk gezien het aantal boerenbedrijven
gehalveerd en de melkproductie sinds 1900 vrijwel verzesvoudigd. Gevolg is dat de
natuur uit 1900 anno nu vrijwel is verdwenen. Ook de weidevogel heeft het moeilijk
door de toename van bemesten, het gebruik van pesticiden, vaker maaien, monocultuur
qua grassoorten en een lage, niet voor vogels geschikte grondwaterstand waardoor de
bodem te hard wordt om voedsel te zoeken. Over het algemeen nam hierdoor het
aantal broedende weidevogels in het Groene Hart af (Berkers Advies 2015). In de
woorden van Staatsbosbeheer tijdens een workshop: ‘Het wordt stil in het Groene Hart’.
Toch verdient dit beeld nuancering. Voor een aantal weidevogelsoorten daalt de stand
in het Groene Hart minder snel dan in de rest van Nederland (Berkers Advies 2015).
Ook worden steeds meer andere vogels in het polderlandschap gezien, zoals de grote
zilverreiger en de grote stern (SOVON 2014).
De veranderingen in het Groene Hart hebben ook hun weerslag op de vanouds aanwezige cultuurhistorische elementen. De forten van de Oude en Nieuwe Hollandse
Waterlinie, vroeger goed zichtbaar door het vrijgehouden schootsveld, zijn in het verleden al letterlijk uit het zicht verdwenen (PBL 2014e). Ook is het extensieve, open verkavelingspatroon verdwenen; het slagenpatroon van regelmatige slootafstanden is nog
wel aanwezig, maar het extensieve uiterlijk van begroeiing en ruigte is sterk afgenomen.
Het landschap is altijd in verandering – of die veranderingen nu het gevolg zijn van
autonome en relatief trage natuurlijke processen, of van menselijke activiteit. Terug
naar hoe het was, is vrijwel onmogelijk. Het lieflijke landschap van rond 1900 biedt niet
het comfort en de economische mogelijkheden die hedendaagse bewoners en
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gebruikers verwachten. En andersom: het verlangen naar comfort, bedrijvigheid en
mobiliteit leidt vaak tot ingrepen die de oude structuur van het landschap teniet doen.
Bestuurders en betrokkenen staan voor de vraag hoe belangrijk het is om een landschap
te behouden dat een uniek beeld geeft van de Nederlandse cultuurhistorie en de manier
waarop Nederlanders het land hebben ontgonnen en gebruikt. En tegelijk ruimte te
bieden voor de economie en comfortabel is om zich in te begeven.

3.3 Het bestuurlijke veld is druk en complex
Een bestuurlijke eenheid is het Groene Hart allerminst. Sinds het Rijk zijn Groene Hartbeleid in 2010 heeft stopgezet, is er niet langer één partij die verantwoordelijkheid
draagt voor ‘het gehele Groene Hart’. Daarnaast hebben landelijke trends, zoals
decentralisatie, nieuwe wet- en regelgeving, schaalvergroting bij gemeenten,
de opkomst van de energieke samenleving en de inzet van marktpartijen voor de
publieke zaak ervoor gezorgd dat besturen anders in zijn werk gaat dan vroeger.

Verschuivende bestuurlijke verhoudingen
Met de decentralisatie van het rijksbeleid zijn de bestuurlijke verhoudingen anders
komen te liggen. Voorheen bepaalde het Rijk aan welke voorwaarden het ruimtelijk
beleid moest voldoen en werd het beleid nader ingevuld door gemeenten en
provincies. Nu draagt de provincie de verantwoordelijkheid voor de regie over
het omgevingsbeleid. Zij moet dit doen samen met gemeenten, waterschappen,
maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers. Het Rijk is nu één van de partijen
die aanschuiven bij enkele van de vele onderwerpen die spelen in het Groene Hart.
Naast deze decentralisatie heeft zich in de afgelopen decennia een andere ontwikkeling
voorgedaan die van invloed is geweest op de bestuurscultuur. Vanaf de achttiende eeuw
hadden waterschappen de zeggenschap over hun eigen watersysteem. Maar sinds 2010
beslissen de provincies over het kader voor bodem- en waterbeleid. Waterschappen
leggen verantwoording af over de invulling en uitvoering van dit beleidskader. En in de
afgelopen jaren is de taak van gemeenten verzwaard. Sinds de invoering van de Wet
ruimtelijke ordening (2008) is de afweging van en ruimte voor nieuwe ontwikkelingen
(de ruimtelijke ordening) meer op het lokaal niveau neergelegd. De bijhorende
actualisatieplicht van de bestemmingsplannen heeft geleid tot het aanpassen van de
vaak oude bestemmingsplannen voor het buitengebied. Lokaal heeft dit gezorgd voor
een hernieuwde discussie over, en nieuwe richtlijnen voor, de gebiedskwaliteit binnen
de gemeente. In het Groene Hart zijn kwaliteitsgidsen, atlassen en gebiedsprofielen
opgesteld waar partijen gezamenlijk aan hebben gewerkt onder aanvoering van de
provincies. De Crisis- en herstelwet (2010) geeft gemeenten ook meer ruimte voor eigen
beleidsafweging, flexibiliteit en experimenteermogelijkheden. Door de nieuwe
Omgevingswet – die in 2018 van kracht zal worden – zal meer worden gestuurd op
bestuurlijke integratie en interactie doordat de wet Rijk en provincie dwingt een
omgevingsvisie op te stellen en van gemeenten een omgevingsplan vraagt voor alle
aspecten van de (fysieke) leefomgeving.
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Schaalvergroting in lokaal bestuur
Conform landelijke trends hebben zich ook in het Groene Hart schaalvergrotingen
voltrokken in bestuurlijke gremia. Dit is bijvoorbeeld vooral te zien aan het aantal
gemeenten, dat in 2015 nog maar één derde bedraagt van het aantal in 1970. Deze
schaalvergroting komt voort uit de wens van de Rijksoverheid om bevoegdheden
over te dragen aan grotere gemeenten, met meer armslag en bestuurskracht. In het
Groene Hart heeft dit geleid tot herindelingen, zoals recentelijk die van de gemeente
Molenwaard (2013), Alphen aan den Rijn (2014) en Krimpenerwaard (2015). Om hun
bestuurskracht te vergroten, werken gemeenten steeds intensiever samen. Zo kunnen
zij kennis delen over vergelijkbare problematiek, maar ook bezuinigingen op het
gemeentelijk apparaat opvangen.
In de regio zoeken overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke
organisaties meer de samenwerking op. Voorbeelden van bestuurlijke samenwerking
van gemeenten zijn het platform Slappe Bodem van (in 2015), dertien gemeenten met
een slappe bodem; het Platform Nieuwe Regio van tien gemeenten rond Gouda; de
vastgoedsamenwerking tussen zeven gemeenten, waaronder Nieuwegein; en de
Bestuurlijke Tafel Recreatie en Toerisme van achttien Groene Hart-gemeenten.
‘Wanneer zij samen in staat zijn om de koers uit te zetten op onderwerpen als
economie, bereikbaarheid en recreatieve ontwikkeling, dan wordt het Groene Hart
een volwaardige partner in de Randstad’, aldus een burgemeester in het Groene Hart.
Ook in het maatschappelijk middenveld bundelen organisaties en ondernemingen hun
krachten, en wel om verschillende redenen. Zo hebben wijzigingen in de subsidieregeling voor natuur- en landschapsbeheer geleid tot fusie van twee recreatieschappen
tot de Groenalliantie Midden-Holland en omstreken. Het agrarisch natuurbeheer van
individuele boeren verloopt nu via een van de vijftien agrarische natuurverenigingen in
het Groene Hart en via enkele collectieven. Samenwerking vindt ook plaats met als doel
om recreatie en toerisme te promoten (denk aan de krachtenbundeling van ondernemers in de Stichting ‘Groene Hart, kloppend hart’), of om een krachtiger stem te
krijgen in bestuurlijke (gebieds)processen. Zo hebben vier natuurbeschermingsorganisaties zich verenigd in het Natuurnetwerk Reeuwijkse Plassen, omdat zij op die
manier het beheer, het behoud en de kwaliteit van de plassen hopen te verbeteren.

Opkomst burgermaatschappij
Een andere ontwikkeling is de toenemende invloed van de burgers in het bestuurlijke
veld. Vanaf 2002 maken gemeenten een gestage opkomst van lokale partijen mee,
een ontwikkeling die zich vaak voltrekt buiten het zicht van de media en de landelijke
politiek. ‘Het enige wat ze willen, is dat er in hun leefomgeving geluisterd wordt
naar de burger’, aldus een gemeenteraadslid in Albrandswaard. Ook buiten de
gemeenteraad stellen steeds meer burgers zich assertiever op; ze willen meedenken
over oplossingen en zich ook actief teweerstellen tegen beleid dat in hun ogen niet
goed is doordacht of dat hun belangen schaadt. Een ontwikkeling die het PBL typeert
als ‘de energieke samenleving’ (2011a). Burgers dragen bijvoorbeeld alternatieven
aan voor het beheren van een gebied. Ze zijn creatief in het vinden van oplossingen
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In 2010 hebben de inwoners van Horstermeer, een buurschap van Nederhorst den Berg, als protestactie de
‘Republiek Horstermeerpolder’ uitgeroepen. Ze zijn het niet eens met de plannen voor een ander waterpeilbeheer
voor ‘nieuwe natuur’. De inwoners vrezen schade aan hun huizen en bedrijven door verzakkingen en overlast door
ongedierte (Republiek Horstermeerpolder 2015). Foto: Republiek Horstermeerpolder

voor (ook maatschappelijke) problemen. Denk aan het burgerinitiatief polder
Bijleveld, dat het buitengebied tussen Leidsche Rijn en Harmelen wil herinrichten
voor recreatiedoelen.
Er zijn ook burgerinitiatieven voor het leefbaar houden van dorpen in het Groene Hart.
Dorpsbewoners combineren bijvoorbeeld een winkel en zorgvoorzieningen in het lokale
buurthuis, zoals in het Wierickehuis in Nieuwerbrug. De toekomst van deze oplossingen
is echter niet gegarandeerd, vooral omdat ze vaak niet structureel van aard zijn.
‘Wanneer de demografische trend niet gekeerd wordt, is er straks opnieuw een
schaalsprong nodig. Op een dag lukt het ook niet meer om met vrijwilligers de ruim
bemeten voorzieningen open te houden’, aldus Van Tuijl & Bergevoet (2014).
De overheid ondersteunt deze initiatieven vaak met een apart budget op de
gemeentelijke begroting, zoals het subsidieprogramma Goed voor Gouda. Maar geld
alleen is niet voldoende. Een energieke samenleving vergt ook aanpassingen in de
organisatie en werkwijze van gemeenten, een besef dat nog niet overal goed is
doorgedrongen, aldus de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) en het
PBL (2014). Burgerinitiatieven ondervinden vaak tegenwerking van gevestigde belangen,
en stuiten op de politieke mores, ambtelijke bureaucratie en ongeschreven regels,
gewoonten en werkpraktijken.

3 Het veranderende landschap | 37

DRIE
En de markt wil meepraten
Ten slotte doen naast burgers steeds vaker marktpartijen hun intrede in het publieke
domein. Sommige bedrijven werken met kennisinstituten aan een duurzame
vernieuwing van producten en bedrijfsvoering, onder andere binnen de topsectoren
Tuinbouw en Agri & Food en binnen het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC). Daarnaast
zetten bezuinigingen overheden en beheerorganisaties aan tot het betrekken van
bedrijven bij de uitvoering van omgevingsbeleid. Een voorbeeld is de samenwerking
tussen Staatsbosbeheer en bedrijven bij de bosaanplant en het beheer van recreatiegebied Bentwoud. De intrede van marktpartijen betekent niet dat de overheid geen rol
meer heeft; zolang er een publiek doel is, zijn er kaders nodig waarbinnen de markt kan
en mag opereren. Juist dan kan de markt haar werk goed doen. ‘Een markteconomie
met een energieke samenleving vraagt om een actieve, betrokken en richtinggevende
overheid’, aldus de NSOB en het PBL (2014).
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