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Samenvatting 
Eerste gesprek domeingidsen  

Agenda Natuurinclusief 
1 februari 2022 van 10-13 uur, Kunstkamer in Utrecht  
 

 

We volgen een route die ons leidt via domeingesprekken naar een ‘Future Search’ werkconferentie om 

gezamenlijk te komen tot de Agenda Natuurinclusief 1.0. Met als doel om een gedeeld toekomstbeeld 

voor Nederland Natuurinclusief in 2050 te creëren en concrete acties tot 2030 te formuleren.  

Op 1 februari vond het eerste gesprek tussen domeingidsen plaats waarin de integraliteit tussen 

domeinen verkend werd. Hieronder volgt het inhoudelijk verslag van de tweede bijeenkomst. Dit 

verslag vormt input voor zowel de volgende bijeenkomsten van de domeingidsen als de Future Search 

waarin alle domeinen samenkomen. 
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Naar een Agenda Natuurinclusief - Processtappen  
 
Domeingesprekken 
Het consortium, bestaande uit de provincies, IPO, LNV, Staatsbosbeheer, Landschappen NL en 

Natuurmonumenten, heeft met het OFL een co-creatief samenwerkingsspoor ontworpen om tot een 

Agenda Natuurinclusief te komen. Verschillende domeinen zijn geïdentificeerd op basis van sectoren 

waarbinnen natuurinclusiviteit een belangrijke rol speelt. De deelnemers van de domeingroepen 

bepalen met elkaar welke issues binnen hun domein spelen. Vandaag wordt gekeken naar waar 

domeinen elkaar raken en wat er nog nodig is om tot de agenda te komen. 

Contourenschets 
Als tussenproduct van de domeingesprekken en het diner pensant is een contourenschets opgesteld 

die weergeeft welke zaken betrokkenen van de Agenda Natuurinclusief belangrijk vinden in de 

ontwikkeling ervan. Het gaat om zowel fundamentele, voorwaardelijke zaken, als om meer 

domeinspecifieke zaken. Tijdens dit gesprek werd het publiceren van dit stuk elk moment verwacht. 

Op donderdag 3 februari is deze schets aangeboden aan de Tweede Kamer. De stukken zijn te vinden 

op: Contourenschets Agenda Natuurinclusief | Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

Future Search 
Van maandag 11 tot en met woensdag 13 april 2022 vindt de Future Search plaats, een grote 
werkconferentie waarin er kruisbestuiving zal plaatsvinden tussen verschillende domeinen. De 
domeingesprekken bieden goede input voor deze Future Search en vormen zo bouwstenen voor de 
Agenda Natuurinclusief. Verderop in het verslag wordt ingezoomd op de Future Search. 
 
Agenda 
Dilemma’s waarop de Agenda moet navigeren zijn:  

o tempo maken versus draagvlak zoeken 
o inspireren versus normeren 
o doelen versus doen. 

Op de Countourenschets kan niemand tegen zijn. De Agenda moet een mate van specificiteit krijgen 

om verbindingen te behouden, maar tegelijkertijd ook voortgang te boeken. 

Natuurtop 
De Agenda wordt gepresenteerd tijdens de Natuurtop op 17 juni. Het is een belangrijk moment in het 

proces met bestuurders die zich publiekelijk uitspreken over wat we gezamenlijk gaan doen. Dit is niet 

het eindpunt van de Agenda, maar een zogenaamde Agenda 1.0 versie. De beweging gaat door.  

 

Agenda Natuurinclusief - Inventarisatie van kansen en risico’s  
 
Z ichtbaar en aantrekkelijk vergezicht 
De grootste kunst is om een scherp en mooi beeld te schetsen van wat natuurinclusiviteit is zonder 

dat het verstikkend wordt. Voorbeelden helpen daarbij. Vanuit dat positieve verhaal kun je verbinding 

maken met de maatschappij zodat mensen snappen waarom je het doet. Wat ‘natuurinclusief’ 

betekent hangt af van de tijdsgeest en het kan dus over tien jaar anders zijn dan nu. Maak kaders over 

hoe je de ontwikkeling in wilt zetten. Beschrijf de ontwikkeling zó dat mensen er op hun plek iets mee 

kunnen. Dat moet erin uitmonden dat iedereen ermee aan de slag wil, zodat iedereen die in de 

toekomst beleid maakt, dat eerst toetst aan de natuurinclusieve randvoorwaarden.  

 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z01966&did=2022D04197
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Systeem moet gedrag stimuleren 
Mensen motiveren om beter te doen beter werkt beter dan zeggen wat ze fout doen. Er liggen 

kansen voor ander gedrag. Bij boeren is er bijvoorbeeld ambitie, maar die wordt weggedrukt door 

negatief sentiment. Er is een systeem ontstaan waarin het raar is als een boer niet wil groeien. Daar 

spelen de bank en de overheid een grote rol in. 

Behapbaar zonder onder te sneeuwen  
Houd het behapbaar; thema’s worden vaak groots gemaakt. Voorbeelden zijn kleinschalige 
initiatieven: 

o Steenbreek – waarbij tegels worden vervangen door groen 
o Struikrovers  - waarbij groen in een gebied dat van functie verandert, wordt behouden en 

anders ingezet, zodat struiken niet door de versnipperaar gaan  
Tegelijkertijd moet ook niet te klein worden, omdat je ook niet wilt ondersneeuwen ten opzichte van 

andere urgente focuspunten.  

Kloof tussen arm en rijk 
Erken dat er ook verlies is binnen de transitie, zeker voor mensen en bedrijven die de draagkracht niet 
hebben. Besef dat niet iedereen zelf de keuze kan maken om natuurinclusiviteit te prioriteren. Het is 
sterk om als bedrijf opdrachten niet aan te nemen als ze niet passen in de visie, maar niet iedereen 
heeft de middelen daarvoor. 
 
Uit de cocon 
Iedereen zit nu nog in een eigen cocon. Bijvoorbeeld: bij landbouw denkt men vaak aan CO2 uitstoot, 

waar een ander bedrijf last van heeft. Maar als je alle boeren uitkoopt hebben we geen eigen 

producten meer en verliezen we export.  

Uit de waan van de dag 
Er is een risico dat de agenda genegeerd wordt door de waan van de dag. De Agenda moet juist 

verbindend zijn aan wat er al gebeurt en bestaande initiatieven kracht geven. Zo is de kans dat de 

Agenda wordt weggedrukt door de waan van de dag minder groot.  

Transitie van economisch systeem 
Moeilijk wordt om tegen het economische systeem in te zwemmen zolang de basis daarvan puur 

gericht is op efficiëntie. Er is een cultuuromslag nodig. Er zijn ontwikkelingen die kunnen helpen in 

verandering. De monitor brede welvaart die als alternatief voor het BNP wordt ontwikkeld zou een 

mooie basis kunnen zijn voor de Agenda. 

Lange termijn blik versus financiën op korte termijn 
Het is nodig naar de lange termijn te kijken, terwijl op korte termijn financiën vaak de doorslag geven. 

Als gemeentes en waterschappen opdrachten blijven formuleren als ‘zo goedkoop mogelijk’ in plaats 

van ‘zo natuurinclusief mogelijk’ lukt het niet. In Noord-Holland kijkt het waterschap met de 

Metropoolregio of de afweging van de lange termijn meer in economische belangen kan worden 

uitgedrukt.  

Economische waardering natuur 
De partijen die investeren zijn vaak niet de partijen die de baten van natuur hebben. Tegelijkertijd is 

de vraag of baten altijd financieel moeten zijn. Als aspecten zoals biodiversiteit en sociale 

leefomgeving mee worden gewogen, leidt dat tot een andere kosten-batenanalyse. Er is een 

ontwikkeling om over natuur te praten in termen van ecosysteemdiensten voor de mens om aan te 

sluiten bij de taal van de economen. Zeker in de financiële sector lijkt het nodig alles te berekenen. 

Tot hoe ver moeten we gaan met kwantificering? Is er ook ruimte voor zachte zaken die zich niet per 

se in monetaire waarden laten uitdrukken? 
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Spreek de taal van de ander 
Economieën hebben de taal van economen nodig, de burger spreekt een andere taal, waarbij 

gezondheid een trigger kan zijn. Er is een besef dat je mensen kan raken als je aan kunt tonen dat er 

bijvoorbeeld minder ziekteverzuim is door meer groen. Van belang bij het spreken van de taal van de 

ander is dat er een empathisch motief van uitgaat:  je kan je aansluiten bij de ander? Als je dat niet 

doet kom je in een Babylonische spraakverwarring met tegenstellingen, die misschien heel makkelijk 

overbrugbaar zijn als je elkaars taal spreekt. Maar is het nodig veel talen te ontwikkelen of bestaat er 

een taal die iedereen kan begrijpen?  

Nieuwe investeringsmechanismen voor landbouw 
De vraag is hoe de bijdrage van landbouw aan een natuurinclusieve maatschappij gefinancierd wordt. 
Concreet zal veel privaat investeren nodig zijn, maar daar hebben we in Nederland niet de goede 
structuren voor. Er zijn weinig mogelijkheden om publiek-privaat te investeren. De Agenda kan ervoor 
zorgen dat de financiële sector beter aangehaakt wordt. Er moeten nieuwe mechanismen worden 
ontwikkeld, bijvoorbeeld een fonds van de overheid waar private partijen de aan mee kunnen doen 
als blijkt dat de voorwaarden aantrekkelijk zijn.  
 
Data is kennis  
De financiële sector raakt steeds meer geïnteresseerd in risico’s. Nederland is het eerste land waar de 
centrale bank heeft berekend hoeveel risico er is door verlies van natuur, maar dit leidt nog niet tot 
natuurpositieve investeringen. De financiële sector moet ook meer naar gebiedsgericht financieren 
bewegen. Een voorbeeld is Spatial Finance (WWF) waarbij gebiedsgericht wordt gekeken naar 
financieringen. Om het risico van het verdwijnen van natuur in te schatten zijn specifieke data nodig. 
Lokale organisatie hebben data maar dit is lastig door te meten voor financiële instellingen omdat 
bedrijven niet transparant zijn.  
 
Water als basis 
Het uitgangspunt dat het water- en bodemsysteem leidend moet zijn bij de ruimtelijke inrichting 
wordt recent breder omarmd. Haal het domein water meer naar voren binnen de Agenda. In het 
domein water is het eerder gelukt om op lange termijn te denken en te werken. Ook de 
adaptatiestrategie heeft met water te maken. Waterschappen kunnen laten zien dat water op veel 
plekken de oplossing is, maar niet overal is de oplossing hetzelfde.  
 
Van koplopers naar massa 
Hoe komen we van een kleine groep bevlogenen naar het momentum waarbij iedereen betrokken is? 

Is hiervoor een procesarchitectuur, wat is de ‘Theory of Change’ van de Agenda? Bouw verder op en 

link met bestaande initiatieven, bijvoorbeeld de Nationale Adaptatie Strategie. 

De mens centraal  
Vergeet de mens (boer, burgers, etc.) niet en wat zijn aandeel is in de beweging.  

 

Integraliteit tussen domeinen: “1 + 1 = 3” 
 
Er worden veel kansen gezien voor verbinding tussen domeinen, met name op het gebied van: 

o Leren van elkaar, benutten van elkaars kennis en kunde. 

o Gezamenlijk verhaal creëren over alle domeinen heen. 

De tabel op de volgende pagina laat specifieke verbindingen zien tussen de realiteiten van de 

aanwezige domeinen. 
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Verbinding Vrijetijdseconomie Water Infrastructuur 

 
 
 
 

 
Landbouw 

Veel landbouwbedrijven 
stappen over naar de 

vrijetijdssector. 
 

Baten van natuur en 
landschap vloeien niet terug 

naar de onderneming. 
 

Kleine ondernemers met 
weinig invloed opereren in 

groot speelveld, zijn 
afhankelijk van meebewegen 

maatschappij. 

  
 
 
 
Akkerranden langs veld, sloot 
en berm; inrichting en beheer 
op elkaar aan laten sluiten. 
 

  

 

Groen in de 
Stad 

  Groen langs infra brengt groen 
dichtbij mens. 

 
Ruimte voor groen en goed 

beheer. 

 
 

 
 
 

Bouw 

Natuurinclusief bouwen; 
mensen laten recreëren 

vanaf de voordeur 
 

Spreiding door omgeving 
aantrekkelijk te maken 

 
Niet ontnemen, maar 

toevoegen; evenwicht in 
geven/nemen en 

krijgen/toevoegen. 
 

 
 
 

Natuur en waterkwaliteit 
als randvoorwaarde van 

gezonde ontwikkeling van 
gebieden, steden 

bedrijventerreinen. 
 

 

 
 

Financiën 

Aandacht voor de koplopers. 
 

Systeemverandering vraagt 
transitiemanagement. 

 
Verbinding gebeurt op 

locatie. 

 
Natuurinclusieve 

investeringen. 
 

Duurzaamheidsindicatoren 
inclusief biodiversiteit. 

 
 

 

Provincies Strakkere, sterkere rol 
provincies nodig. 

 
Integraal 

afwegingskader/dashboard 
 

Cultuur en natuur in plaats 
van plat entertainment.  

Intrinsiek handelen in plaats 
van “geef maar een 

voucher”.  
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Wat kan de Agenda Natuurinclusief betekenen? 

 
Algemeen 

➢ Katalysator om verandering en ander perspectief op gang te helpen. 

➢ Stimuleren van meer intrinsiek handelen. 

➢ Gebiedsbreed perspectief neerzetten, niet alleen economisch. 

➢ Een gelijk speelveld creëren door middel van kaderstelling/regelgeving/voorwaarden. 

➢ Voortbouwen op wat er al bestaat. 

➢ Volgende stappen uitstippelen om de natuurinclusieve samenleving op te bouwen. 

➢ Rol, taken en verantwoordelijkheden vastleggen. 

➢ Commitment afspreken en elkaar daarop aanspreken 

➢ Gelaagde agenda op meerdere niveaus uitwerken  

o Landelijk 

o Provinciaal 

o lokaal (ondernemers/burgers) 

➢ Generieke aanpak combineren met ruimte voor lokale diversiteit/kracht 

Voor de domeinen 
➢ Integraliteit; verbindingen leggen tussen domeinen en partijen. Elkaar versterken, een 

gezamenlijke beweging op gang brengen. 

➢ Duiden specifiek belang verschillende domeinen, zoals: 

o Bewustwording van het grote effect van landbouw op de natuurinclusieve 

samenleving; 

o Zichtbaar maken wat er in financiële wereld al gebeurt en nog moet gebeuren; 

o Duiden belang vrijetijdseconomie; 

o Laten zien dat infrastructuur openbare ruimte is en dat er daarnaast ook veel 

niemandsland is waar kansen liggen.  

 
Rol van de Future Search binnen de Agenda Natuuinclusief  
 
Deelnemers 
Een Future Search is een beproefd vast concept. Het is een planningstool waarin je in 2,5 dag mensen 

uit verschillende perspectieven rond een centrale vraag verzamelt en steeds in wisselende 

samenstellingen en rollen met elkaar in dialoog laat gaan. Dit levert concrete voorstellen op die 

gedragen worden door aanwezigen. Onder de deelnemers moet een goede afvaardiging van mensen 

zijn met Autoriteit, Resources, Expertise, Informatie en Need/Behoefte (ARE IN).   

Uitkomst 
Tussen de Future Search en Natuurtop is een kort tijdsbestek waarin de Agenda op papier moet 

worden gezet. De output van de Future Search is geen kant en klare agenda. Er zal veel input 

voortkomen uit de conferentie, maar de inhoud moet ook bestuurlijk en politiek gezekerd worden. 

Domeingidsen zullen de kans krijgen in dit schrijfproces betrokken te worden, omdat zij de taal en 

juiste nuanceringen kennen. De intentie is om door het samenbrengen van mensen en organisaties 

niet alleen een agenda te creëren, maar ook een groep mensen die deze verder wil brengen. De 

agenda is een middel om de beweging door te laten gaan.  
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Centrale vraag 
Belangrijk voor een succesvolle Future Search is de juiste centrale vraag te stellen waar omheen de 

Future Search georganiseerd wordt en die aansprekend moet zijn voor genodigden. Elementen die 

volgens de domeingidsen in de vraag zouden moeten zitten of waartoe de vraag zou moeten 

oproepen, zijn: 

• We kunnen niet zonder elkaar. Verbinding en overlap tussen domeinen staat bovenaan. Hoe 

kunnen domeinen dienstbaar zijn aan deze agenda? Wat heeft het eigen domein te bieden en 

wat is nodig van de ander. Verschillende soorten bijen zijn nodig om een korf te maken, geen 

bij kan het alleen.  

• Taken, rollen, verantwoordelijkheden: wie staat aan de lat om welk deel van het probleem 

om Nederland een natuurinclusieve samenleving te laten worden aan te pakken?  

• We hebben over het algemeen de neiging om 80% aandacht te besteden aan inhoud en 20% 

aan proces. Zet het proces centraal. 

• Hanteer een positieve benadering. We zijn gewend te denken vanuit problemen, maar je wilt 

met elkaar naar voren. 

• Verbinding met wat al gebeurt.  

• Wat gaan we hiermee doen en hoe gaan we het vormgeven, zodat het niet blijft hangen maar 

we na de Natuurtop met elkaar de stappen zetten en ook dan integraliteit en samenwerking 

behouden?  

• Hoe zetten we stappen op de cultuuromslag? 

• Er zijn praktische handvatten nodig, zodat je het hanteerbaar uit kan voeren. De agenda moet 

een kader zijn dat relatief eenvoudig vertaald kan worden naar ieder individu. Een gemeente 

moet kunnen zeggen: dit staat in de agenda, dit zijn de kaders en zo kan ik het doen.  

• Minimale normen, zoals ‘niet ontnemen’ en zo een gelijk speelveld creëren. 

• Kom echt in beweging. Het moet geen agenda zijn waar niemand tegen is maar waarvan niet 

duidelijk is wat we met zijn allen gaan doen.  

Samenvattend: 
o Overkoepelend groots perspectief 

o Praktische doorvertaling, je moet het kunnen uitrollen 
o Verbindend perspectief waar initiatieven zich onder kunnen scharen 

o Synergie, het geheel groter maken dan de som der delen 
o Cultuuromslag 
o Proces centraal 

 
 
Uiteindelijk is de centrale vraag op basis van alle verzamelde input in het kernteam vastgesteld als 
volgt: 
  

 

“Hoe ziet Nederland als natuurinclusieve samenleving eruit in 2050? Hoe versnellen we de 
beweging naar het verweven van natuur in alle maatschappelijke sectoren? En wat kunt u 

daaraan bijdragen?” 
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Meetbaar doel binnen de Agenda Natuurinclusief? 
 
Een vraag die opkomt is in hoeverre de Agenda moet kijken naar een meetbaar doel voor 
natuurinclusiviteit? Zou de Agenda een lange termijn meetbaar doel moeten opnemen om succes aan 
af te meten? Dit schept een dilemma. 
 
Meten is weten 
Je moet ergens een lijn moet neerleggen, anders kun je niet kunt toetsen of je vooruitgaat.  

Kaderstelling is belangrijk. Bijvoorbeeld een macro-indicator (zoals bodemkwaliteit) waarmee aan de 

hand van een dashboard de verbetering van de natuurkwaliteit nu, 2030 en 2050 wordt gemonitord. 

Mensen begrijpen het verhaal makkelijker. De keerzijde is dat je normen gaat aanleggen die in de 

loop der jaren kunnen veranderen.  

Kennis leidt nog niet altijd tot actie 
Er zijn tal van indices waarover we in Europees of wereldverband moeten rapporteren, die laten zien 

dat we helaas niet in staat zijn geweest biodiversiteitsverlies te stoppen. De indicatoren staan echter 

al een halve eeuw op oranje tot rood en dit heeft nog niet geleid tot transitie. Ook op kleinere schaal 

wordt gemeten, bijvoorbeeld binnen de regio Overijssel door te kijken naar wanneer een bestemming 

in balans is en wanneer bewoners hun leefklimaat fijn vinden. Toch is meten van 

leefomgevingskwaliteit lastig; hoe kwantificeer je leefbaarheid?  

Doel op resultaat versus proces 
Je kunt inhoudelijk meten op basis van bestaande indicatoren uit allerlei dashboards. Je kunt de 

meters ook op het proces inzetten, zoals integraliteit, intensiviteit, participatie. 

Indicatoren als stimulans  
Als je met een stimulans voor (natuurinclusief/duurzaam) gedrag wilt beginnen, kun je daar 

indicatoren aan verbinden, zoals in de biodiversiteitsmonitor voor melkveehouderij.  

Sluit aan bij bestaande (inter)nationale doelstellingen 
In Nederland wordt al veel gemeten (o.a. planbureaus, citizen science) waarbij aangesloten kan 
worden. Er zijn ook organisaties bezig met vergezichten, zoals een project van de WUR met het 
Groeifonds. Er zijn al bestaande internationale doelen, omdat Nederland heeft getekend voor het 
Klimaatakkoord en Sustainable Development Goals. Deze zijn voor Nederland doorvertaald in de 
Monitor Brede Welvaart. Doelen moeten nog omgezet worden naar meetbare indicatoren voor 
Nederland.  
 
Nationaal versus gebiedsdoelstellingen 
Vertaal landelijke kaders door naar wat in een gebied moet gebeuren, zodat iemand weet hoe hij kan 

handelen om invloed te hebben. Voor een bedrijf is het lastig als het in Noord-Holland anders is dan 

in Overijssel. Maar tegelijkertijd: “niet alles kan overal”. 

Doelen zijn onderdeel van het verhaal  
Hoe kunnen doelen de Agenda Natuurinclusief helpen om de cultuuromslag te maken? Voor 
sommigen is meten belangrijk, maar verhalen over inspirerende voorbeelden zijn net zo belangrijk als 
feiten. Meten en monitoren moeten onderdeel zijn van het proces van het meenemen van mensen.  
 

 

 

 


