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Reflectie
door Berno Strootman (Rijksadviseur Fysieke Leefomgeving)

Panorama MRA
Berno Strootman, Rijksadviseur voor de Fysieke
Leefomgeving reflecteerde als visiting critic op het
‘Narratief van het MRA landschap’ en op het pleidooi
‘INTENS’, tijdens het gelijknamige evenement op 19 juni
2019 (onderdeel van festival We Make The City).
Heel goed dat er nu een goede
landschappelijke onderlegger is. En
de mooie brochure INTENS, met 11
opgaven, en bruisend van de goede
ideeën uit de 8 gebiedsateliers.
Daar is door veel mensen hard aan
gewerkt. Natuurlijk is het altijd
‘work in progress’. Mijn complimenten voor het voorlopige resultaat.
Ik ben blij dat iedereen ervan doordrongen is dat een intensieve stad
niet kan functioneren zonder een
excellent buitengebied.

Waarden
Er ligt nu een prachtig verhaal over
de ontwikkeling van het landschap
van de MRA aan de hand van verdienmodellen. Het is duidelijk dat
de mens het landschap altijd tot nut
heeft gemaakt: visserij, vervening,
drooglegging, veeteelt, melkproductie, kaas maken, zandwinning,
vuilstort, buitenplaatsen, sierteelt,
pachtboerderijen, bron van goedkope
arbeid, drinkwaterwinning…

Het was in 1905 de aanleiding voor
het oprichten van de Vereniging tot
Behoud van Natuurmonumenten, die
het Naardermeer in 1906 aankocht
en daarmee het eerste natuurreservaat in Nederland stichtte.
Als je je best doet, kom je een heel
eind met het bewijzen van economisch nut van het landschap. Soms
is dat nodig om mensen die alleen
in economische termen denken, te
overtuigen van de zin van een aantrekkelijk landschap. In het project
Landschap als vestigingsvoorwaarde
(Blind Spot, Spot on, On the Spot)
wordt dit economisch nut ook helder
aangetoond. En het werkt. Het slaat
aan bij mensen die vooral denken in
verdienmodellen.

Ook nu is dat nog onverminderd het
geval. Bijvoorbeeld door boeren die
er ons voedsel produceren en daar
hun boterham mee verdienen. En
we zetten het vol met windmolens,
misschien leggen we het wel vol met
zonnepanelen – ik hoop het niet.
Het Naardermeer is een mooi historisch voorbeeld van ‘waarden’ versus
een ‘verdienmodel’. Hier zou het landschap worden gebruikt als verdienmodel: als vuilstort voor Amsterdam.
Liefhebbers van natuur en landschap
verenigden zich in 1905 omdat in hun
ogen belangrijke waarden ten onder
zouden gaan aan dit verdienmodel.
Volgens het toenmalige gemeentebestuur van Amsterdam ging het om
“waardeloze, onvruchtbare plassen”.
De Amsterdamse onderwijzer Jac P.
Thijsse roemde juist de grote esthetische en ‘natuurhistorische’ waarde
van dit gebied met zijn grote vogelrijkdom.
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Ik wil er echter graag voor pleiten
om bij de transformatie van onze
mooie landschappen in de komende
decennia, niet alleen te denken in
economische termen, maar ook in
termen van waarden. Anders vrees ik
dat er veel verloren gaat. Daarbij doel
ik op waarden als een aantrekkelijke
woon-, werk-, en recreatieomgeving,
een afleesbare geschiedenis, een plek
om uit te waaien, een hoge biodiversiteit, en andere essentiële waarden
als schoon water, schone lucht, een
gezonde bodem, een goede biodiversiteit.
Bij het nemen van beslissingen over
economisch gemotiveerde activiteiten zouden dit soort waarden op een
volwaardige manier moeten worden
meegenomen.

Foto: Natuurmonumenten

—— ”Het leven bestaat
gelukkig uit meer dan
verdienmodellen...”

Zes aanbevelingen
Er is nu een goede landschappelijke
onderlegger, een grote hoeveelheid
voorstellen en ideeën uit de gebiedsateliers.
INTENS eindigt met een mooi pleidooi voor:
—— Een nieuwe blik op de basiselementen van het MRA-landschap
—— Ruimte voor combinaties van
initiatieven en opgaven
—— Circulair plannen van steden en
landschappen
—— Het maken van plannen met wederkerigheid tussen stad en land

In de laatste alinea van het Pleidooi
uit het pamflet INTENS, wordt gepleit voor een offensieve aanpak voor
ontwikkeling en behoud van de landschappelijke kwaliteiten, in samenwerking met de organisaties die in
deze transities een aandeel hebben.
Daar wil ik graag op voortbouwen.
Hoe nu verder? Wat zou er moeten
gebeuren?
Ik wil hier een poging wagen om een
voorzet te geven, in de vorm van zes
aanbevelingen:
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1. Kernkwaliteiten
De landschappelijke kwaliteiten van
de MRA zijn nu in beeld gebracht,
evenals de drijvende krachten die tot
het huidige landschap hebben geleid.
Ook zijn de belangrijkste 11 opgaven
voor de komende jaren benoemd.

2. Geloofsbelijdenis
Voor het omgaan met de grote opgaven in de MRA is er een geloofsbelijdenis nodig, waarin wordt vastgelegd
hoe we met de grote opgaven van nu
willen omgaan in relatie tot elkaar,
en tot het bestaande landschap. In
Panorama Nederland hebben wij
als College van Rijksadviseurs dat
gedaan voor de nationale schaal.
Dat is wellicht een mooi vertrekpunt.
Het is essentieel om die geloofsbelijdenis gezamenlijk vast te leggen
en als uitgangspunt te nemen voor
het beleid en het werk van elk van de
MRA-partners.

Het lijkt mij goed om vervolgens per
landschapstype de essenties, of de
kernkwaliteiten bondig samen te
vatten, en die te laten vaststellen.

3. Waterschappen erbij
Breid de MRA uitbreiden met de waterschappen, want het watersysteem
is een essentiële factor in veel van de
opgaven waarvoor de MRA staat. De
MRA is nogal waterig…
Dat laten ook de resultaten van de
gebiedsateliers zien; ze hebben allemaal een stevige watercomponent.
Bij vrijwel elke ruimtelijke opgave
speelt water een belangrijke rol. En
elke wateropgave is in essentie een
ruimtelijke opgave.

—— Stel het landschap centraal. Alles
landt in het landschap. Het landschap
verandert altijd. Landschap is DE
verbindende factor. Neem daarom
het landschap als uitgangspunt voor
de sturing op alle programma’s.
—— Stel je als overheden op als
rentmeester: met het oog op de lange
termijn, gericht op het algemeen
belang.
—— Kies altijd voor kwaliteit: maak
in alle opgaven vergroting van de
omgevingskwaliteit een centrale
doelstelling.
—— Werk altijd integraal en eis
multifunctionele oplossingen. De
MRA is te klein voor monofunctionele
oplossingen.
—— Beschouw elke opgave als een
transformatie-opgave. Er is geen
blanco vel in Nederland, en de tijd
van ‘tabula rasa’ is gelukkig lang
voorbij.
—— Niet alles hoeft te kunnen – soms
mogen we ook ‘nee’ zeggen tegen
een ontwikkeling. Onze besturen
hoeven niet alles te faciliteren.
—— Kies voor maximaal rendement
op geïnvesteerde maatschappelijke
euro’s, op de lange termijn.
—— Denk niet alleen aan draagvlak op
de korte termijn, maar heb ook ruime
aandacht voor draagvlak op de lange
termijn, bij onze kinderen; de generaties na ons.
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Die geloofsbelijdenis is zowel relevant voor opgaven op gemeentelijk
niveau als op MRA-niveau. Bijvoorbeeld:
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4. Ontwerpteam en kennishuis
Er is een ontwerpteam en kennishuis
nodig op de schaal van de MRA,
die opgaven die de hele MRA aangaan, ter hand nemen. Denk aan de
energietransitie, de woningbouwopgave, de mobiliteitsopgave, et cetera.
De MRA-regiegroep is daarvan de
opdrachtgever. Het ontwerpteam en
kennishuis bestaan uit ontwerpers en
specialisten van de MRA-overheden,
aangevuld met externe toppers.

5. Opgaven en laadvermogen in
beeld
Dat ontwerpteam begint met het
maken van een ruimtelijke en programmatische analyse van alle
grote opgaven, alle 11 dus. Je moet
zo precies mogelijk weten wat het
ruimtebeslag is, of wat de ruimtelijke
impact gaat zijn.
Vervolgens gaat dit ontwerpteam
ontwerpend verkennen wat het
laadvermogen c.q. de draagkracht
van het landschap is om deze nieuwe
programma’s een plek te geven. Wat
betekent dat voor de identiteit en
verschijningsvorm van de landschappen van de MRA: kunnen die min of
meer gelijk blijven of moeten ze soms
helemaal anders. Wat levert dat op?

6. Panorama MRA
Het ontwerpteam helpt de MRA-regiegroep met de ontwikkeling van
een gezamenlijk, wenkend toekomstperspectief: Panorama MRA. In
dat wenkend perspectief staat het
landschap centraal, als plek waar alle
opgaven samenkomen.
De vraag is daarbij: hoe kunnen
de transities waarvan we aan de
vooravond staan, in samenhang
met elkaar, worden ingezet om een
aantrekkelijke toekomstige metropool
te ontwikkelen? De resultaten van de
gebiedsateliers laten hiervan goede
voorbeelden zien. Steeds is daarin
landschap nadrukkelijk als uitgangspunt genomen en zijn de transitieopgaven in samenhang ingezet.
Bij het maken van dat Panorama
MRA moet goed worden samengewerkt. Onderling, met de MRA-partners, maar zeker ook met het Rijk. De
meeste opgaven kun je als MRA niet
alleen tackelen. Neem de energietransitie. Alleen naar je eigen Regionale Energiestrategie (RES) kijken
levert een versnipperd land op, en
we halen bovendien als land onze
doelstellingen niet. Wij maken als
CRa nu de SEN: Samenhangende
Energiestrategie voor Nederland, als
helpende hand voor Rijk en de 30
regio’s die nu met de Regionale Energiestrategieën aan het werk zijn. Die
presenteren we na de zomer.
In dat Panorama MRA worden vragen
beantwoord als:
—— Wat voor metropool wil de MRA
zijn?
—— In wat voor landschap willen wij
straks samen wonen, werken, recreëren, in ons voedsel voorzien, in onze
energie voorzien, liefst met droge
voeten?
—— Hoe kunnen we de grote opgaven
op de schaal van de MRA optimaal
met elkaar, en met dat landschap
verbinden?
—— Hoe kunnen we werk met werk
maken? Waar zit de synergie?
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Laat in dat Panorama MRA zien hoe
het landschap van onze metropool
er over 20-30 jaar uitziet, en ga
daarover uitgebreid met de samenleving in debat. Daarbij moet er volop
aandacht zijn voor de opgaven die
schuren en waarin keuzes moeten
worden gemaakt.
Trek vervolgens conclusies, pas het
Panorama zo nodig aan, en voer
stevige regie op de grote transitie-opgaven, om ervoor te zorgen dat ze
bijdragen aan het beoogde toekomstbeeld. En maak elke 2 jaar een
actualisatie, de wereld kan immers
veranderen en het Panorama is geen
blauwdruk.

—— “Ik wens het MRA-bestuur de moed
toe om het moeras in te gaan, net als onze
voorouders, en daar te gaan pionieren
met de integrale aanpak van regionale
gebiedsopgaven. Ons MRA-landschap
verdient dat.”
- Berno Strootman

`BOS ALS BASIS VOOR CO2 - OPSLAG, NATUUR,
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Download INTENS en de bijlagen via de website:
www.deltametropool.nl/publicaties/intens/

Panorama Nederland is een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van
Nederland. Het laat zien hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu de
sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen in de toekomst.
Panorama Nederland is een initiatief van het College van Rijksadviseurs, in
samenwerking met West8 en Vereniging Deltametropool.
Op dit moment worden regionale uitwerkingen georganiseerd onder de naam
Panorama Lokaal.
https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/projecten/panorama-nederland

Beeld: West8
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