kunt oplossen. Dat hoeft niet altijd dijkverhogingen te
zijn: wellicht zijn er alternatieve opties mogelijk. En als
de dijk dan verhoogd of verzwaard moet worden, ook
dan zijn er nog meerdere mogelijkheden. Waterschappen willen ons steeds vaker in dat stadium al inschakelen. Niet in de minste plaats omdat wij altijd kijken of er
kansen zijn om andere onderwerpen mee te koppelen,
met in dit geval de dijkverbeteringen.”
En volgens Von der Heide kun je deze rol alleen maar
goed vervullen als je een goed netwerk hebt en dit goed
kunt benutten. “Ook dat is wat deze jonge generatie anders maakt dan de voorgaande generaties: werken in
losse verbanden, snel schakelen, snel informatie weten
te verzamelen en gebruiken, proactief inspelen op kansen.”
Keerzijde
De Omgevingswet staat op stapel en daar krijgen deze
rentmeesters uiteraard straks dagelijks mee te maken.
Voor de vier past de intentie van de nieuwe wet heel
goed bij hun huidige werkzaamheden en past het ook
goed bij het dna van de rentmeester. Niet alles ligt dan
nog vast in bestemmingsplannen en regels, maar in
gebiedsontwikkelingen zullen alle stakeholders met
elkaar tot nieuwe plannen en uitvoering moeten zien
te komen. Met een wettelijk stevig verankerde rol voor
participatie. Een positieve ontwikkeling met kansen,
volgens de jonge rentmeesters.
Maar de Omgevingswet kan daarmee natuurlijk ook een
keerzijde hebben: straks zal immers alles ter discussie
mogen staan. Nu is het af en toe best fijn om te kunnen
zeggen dat iets nu eenmaal in het bestemmingsplan
staat. Dat is er straks niet meer bij. En zo zal het de komende jaren vooral uitproberen zijn hoe je met elkaar
een gebiedsontwikkeling in gaat. Klein Braskamp: “Er
is bijvoorbeeld even sprake geweest dat de rechterlijke
toets bij onteigening zou komen te vervallen. Hiermee
zou de rechtsbescherming van de onteigende aanzienlijk verminderen. Ik denk dat het goed is dat dit niet is
doorgegaan.” En in de stedelijke herverkaveling is juist
het omgekeerde gebeurd: het verplichtende karakter
van dit nieuwe instrument in de wet is er juist weer
uitgehaald om meer vrijheid van handelen te behouden voor de gebiedspartijen. Jammer, zegt Van de Werf,
want een verplichtend instrument zou juist in heel veel
steden een oplossing kunnen bieden.
Meekoppelkansen
De Omgevingswet biedt vooral veel kansen om aan
de transities te gaan werken, bijvoorbeeld de energietransitie. Dat is geen louter technisch energievraagstuk
meer, maar voortaan een ruimtelijk vraagstuk. Waar
gaan we energie produceren, kleinschalig of grootschalig, waar gaan we het opslaan? En welke koppelingen
zijn er mogelijk met andere ruimtelijke vraagstukken?
Bijvoorbeeld het saneren van de asbestdaken op boerenschuren en vervangen door zonnepanelen of het
slopen van vrijkomende agrarische bebouwing en die
vervangen door zonneweiden. Von der Heide: “Al deze
transities hebben uiteindelijk een ruimtelijke component en dus te maken met grond. Ik denk dat deze rentmeesters dus een uitdagende toekomst hebben.”•
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Erwin van den Berg

Stivas is een zelfstandige stichting die zich bezig
houdt met de verduurzaming van de (agrarische)
ruimtelijke structuur onder meer door inzet van het
instrument vrijwillige kavelruil. Erwin van den Berg
is directeur. “Stivas heeft van de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland een POP3 toezegging van
€ 3,3 miljoen ontvangen waarmee we kunnen werken
aan de verbetering van de verkavelingsstructuur van
landbouwbedrijven in Noord-Holland. De bijdrage
bestaat voor de helft uit een EU-subsidie en de helft
uit een bijdrage van de provincie Noord-Holland. Het
project heeft de titel Kavelruil Werkt! en loopt door
t/m 2021. Onze focus ligt op het verbeteren van de
verkavelingsstructuur maar daar houdt het nooit
mee op. Via het project betalen wij de kadaster- en
notariskosten en vergoeden we een deel van de
investeringen die ten behoeve van bereikbaarheid en
bewerkbaarheid worden gemaakt.
In een kavelruil betrekken we vaak ook andere
partijen, zoals natuurorganisaties, om een ruil
tot stand te brengen. In Noord-Holland hebben
Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten verspreid
liggende eigendommen die ze soms graag aan een
bestaand natuurgebied willen laten aansluiten om
meer robuustheid te creëren. Of er zijn particulieren
die natuur willen realiseren. Doordat deze partijen
deelnemen aan een kavelruil worden zowel de natuur
als de landbouw er veel beter van. Dat is denk ik
wat je onder een duurzaam landschap zou moeten
verstaan: een landschap dat ook over een lange tijd
nog steeds kan functioneren en betaalbaar is te
beheren. Wat dat betreft ben ik blij dat de kavelruil
als instrument ook in de nieuwe Omgevingswet
gehandhaafd blijft.
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