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Betreft: Landbouw en Landschap in de Metropoolregio Amsterdam 

Geachte raadsleden, leden van het College, 

Bijgaand stuur ik u het onlangs opgestelde manifest 'Landbouw en landschap in de Metropoolregio Amsterdam -
Naar een duurzame toekomst voor veehouderij en akkerbouw'. 
Dit manifest is ontstaan door middel van een unieke samenwerking tussen verschillende partijen uit de agrarische 
sector en past qua inhoud en momentum perfect in de onlangs gepubliceerde toekomstvisie van minister 
Schouten. De landbouw - ook in de Metropoolregio - staat namelijk voor behoorlijke uitdagingen om beter aan de 
maatschappelijke wensen tegemoet te komen. 

Het nog beter sluiten van kringlopen en daarmee voorzichtig omgaan met onze aarde staat ook in dit manifest 
centraal. Daamaast gaan we in op het behoud en versterken van het landschap en de rol die we hierin spelen als 
belangrijkste beheerder van het platteland. Ondenwerpen als C02-reductie, bodemdaling, natuurinclusieve 
landbouw, toerisme en duurzame energieopwekking ontbreken uiteraard niet. Wij zien een grote kans voor de 
agrarische sector om deze zaken actief op te pakken, uiteraard met behulp van overheden en inwoners. 

Wij zouden graag met u in gesprek gaan over de route om met het manifest, en het daaraan gekoppelde 
actieprogramma, tot een toekomstbestendige en gewaardeerde agrarische sector in de MRA-regio te komen. 
Uiteraard met speciale nadruk op uw gemeente: wat kan er binnen uw gemeente zoal worden gedaan? Voor 
sommige onderwerpen kan bijvoorbeeld worden gedacht aan aanpassing van gemeentelijk beleid, voor andere 
onderwerpen kan worden ingezet op een gezamenlijke lobby richting andere overheden of bedrijfsleven. 

Graag zouden wij dit manifest, inclusief actieprogramma, komen toelichten in uw gemeenteraad (of raads
commissie) om hier eens opiniërend over te spreken. Wij vragen u het te agenderen in de komende maanden. 
Wij zorgen uiteraard voor een levendige presentatie en komen met concrete aandachtspunten gericht op uw 
gemeente. 

In afwachting van uw reactie. 
Namens de projectgroep MRA 

Rona Uitèitó, Cor Veldhuisen 
Voorzitter Noord Noord-Holland Voorzitter LTO Noord afdeling Gooi, Vecht en Amstelstreek 

LTO Noord - Postbus 240 - 8000 AE Zwolle 
T 088 - 888 66 66 - F 088 - 888 66 60 - E info@ltonoord.nl -1 www,ltonoord.nl 
Het tioofdkantoor Is gevestigd in Zwolle - KvK 08 13 06 50 
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t^-yp 

Een gebied om trots op te zijn 

De uitdagingen op een rij: 

A. De koe in de wei, de akkerbouw duurzamer 

B. Een vitaal landschap van hoge kwaliteit 

De Metropoolregio in feiten en cijfers 

C. Nieuwe impulsen voor biodiversiteit 

10 D. Minder bodemdaling en CO2, betere waterkwaliteit 

E. Stad en land nog beter verbinden 

F. Het MRA-landschap als energielandschap 
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Woord vooraf 
Vrijwel nergens ter wereld liggen stad en land op zo korte 
afstand van elkaar als in de Metropoolregio Amsterdam 
(MRA), in een bonte afwisseling van historische en moderne 
steden en dorpen, uitgestrekte weilanden met grutto's en 
moderne akkerbouw. 

De landbouw heeft bijna een derde van het land

oppervlak van de MRA in gebruik, produceert 

voor zowel de wereldmarkt als voor regionale 

markten en is daardoor sterk gezichtsbepalend 

en bovendien een belangrijke economische 

speler. Vreemd dat de landbouw in de Ruimte

lijk-economische actie-agenda 2016-2020 van 

de MRA maar enkele malen wordt genoemd, en 

dan vooral als bedreiging van de recreatieve be

tekenis van het landschap. Het Actieprogramma 

Metropolitaan Landschap 2016-2020 is op dit 

punt genuanceerder en erkent de betekenis van 

de landbouw voor het gewaardeerde landschap. 

LEVENDE LANDSCHAPPEN 
Wij boeren met trots en plezier in de Metro

poolregio. Wij - LTO Noord, Water, Land & 

Dijken, FrieslandCampina en CONO - willen als 

vertegenwoordigers van de agrarische sector, 

allemaal vanuit onze eigen identiteit, in dit 

manifest graag aangeven hoe wij de toekomst 

zien van dit mooie gebied, wie en wat we daar

bij nodig hebben en wat onze eigen rol daarin 

zal zijn. I 

De Metropoolregio herbergt unieke landschap

pen, die voor een belangrijk deel door boeren 

worden beheerd. Die landschappen willen we 

koesteren en versterken, zodanig dat het 

levende' landschappen blijven. Met dit 

manifest willen we overheid, markt en keten 

handvatten bieden voor versterking van de 

bijzondere betekenis voor economie en eco

logie. Sterkere prikkels voor 'natuurinclusieve' 

landbouw steunen ondernemers in het maken 

van groenere bedrijfsbeslissingen. Daarmee 

gaat de Metropoolregio een blijvend fraaie 

toekomst tegemoet voor ons als ondernemers, 

voor recreanten en voor natuurbeschermers. 

Rona Uitentüis 

Reg'C wes' 

Sjaak Hoogendoorn 

vcorz 

i'8 i.ke 8 -

/ccr anra' sr 

n acdscr-iaD.sDeree' water _and Dijken 

Jacob Willig 

\/!ncent de Graaf 

k-aasmake 

ea an,wa,-.-o na 
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I^.en f|ebit»d 
om li'olK op le /i|n 
"HET BEST BEWAARDE GEHEIM VAN AMSTERDAM", 
"EEN SCHATKAMER VAN BIODIVERSITEIT 
"INTERNATIONALE ALLURE" - ZIEHIER ENKELE VAN DE GEBRUIKTE 
KWALIFICATIES VOOR DE GEBIEDEN ROND AMSTERDAM. 

En inderdaad: de Metropoolregio herbergt 

zowel nationaal als Internationaal bijzondere 

kwaliteiten. De hoofdstad zelf natuurlijk met al 

zijn pracht en bedrijvigheid, maar daaromheen 

een bonte verscheidenheid aan landschappen. 

Het Markermeer omzoomd door historische 

stadjes, aan de westkant de Noordzeekust met 

fraaie duingebieden. Maar ook landschappen 

die het hoog gewaardeerde resultaat zijn van 

eeuwen agrarisch beheer. Ten noorden en zui

den de veenweidegebieden van Laag Holland, 

Amstelland en de Vechtstreek, zeldzaam In 

Europa, een spiegel van tien eeuwen cultuurge

schiedenis. In de grote droogmakerijen (zoals 

de Beemster en de Haarlemmermeer) en 

Flevoland vinden we ook akkerbouw, tuinbouw 

en bollenteelt. 

FRAAI LANDSCHAP 
DIRECT OM DE HOEK 
Veel landschappen herbergen een rijke natuur, 

zowel op boerenland (weidevogels, bloem

rijke akkerranden) als in natuurgebieden zoals 

de Oostvaardersplassen en de talrijke natuur

gebieden in het veenweidegebied en de kust-

zone. Belangrijk erfgoed is er In hoge dicht

heden: Werelderfgoed zoals de Beemster en 

de Stelling van Amsterdam, maar ook talrijke 

andere monumenten. En met drukbezochte 

recreatiegebieden zoals Spaarnwoude, het 

Twiske en Groengebied Amstelland en inter

nationale trekpleisters als de Zaanse Schans, 

Marken en Volendam. Opmerkelijk is ook 

de waterstaatkundige geschiedenis van het 

gebied, met de voormalige Zuiderzee, de 

polders en droogmakerijen uit verschillende 

eeuwen en het uitgebreide stelsel van vaarten, 

sloten en dijken. Voor de bijna 2,5 miljoen 

bewoners van de Metropoolregio liggen deze 

landschappen direct 'om de hoek', veelal op 

fietsafstand, en met een gemakkelijk 'leesbare' 

historie. Dat maakt het gebied extra bijzonder. 

Metropolen elders ter wereld hebben vaak ook 

'groen' binnen hun grenzen, maar niet vaak 

zo divers en zo dichtbij. -n 

Net zoals Amsterdam stedenschoon combi

neert met economische dynamiek, zijn de 

omringende gebieden - anders dan de aan

duidingen in beleidsnota's en toeristenfolders 

2,5 
f* If.le. 

>m»r <lt» bijlui 2.r» miljoen bewonerK 
\aii tie Melropooire^io fle/:e liinttM-happen 

tiireel om de hoek* 
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soms doen vermoeden - geen openlucht

museum, maar vitale landschappen met vitale 

bedrijven. De steden en dorpen vertonen een 

grote bedrijvigheid, in het landelijk gebied 

wordt op steeds duurzamer wijze voedsel 

geproduceerd. Hoewel met regelmaat de dis

cussie terugkomt of delen van het veenweide-

gebied niet moeten worden 'teruggegeven aan 

de natuur', zien we in de MRA levensvatbare 

familiebedrijven met opvolgers, die kwaliteits

producten leveren die de hele wereld over gaan 

en tegelijk zorgdragen voor het landschap. 

Een sector die volop in transitie is om nog 

beter aan de wensen van de samenleving 

tegemoet te komen. En voorai ook een sector 

die in de Metropoolregio volop kansen ziet 

voor de toekomst en er graag de schouders 

onder wil zetten om hier te blijven boeren. 

NIEUWE UITDAGINGEN VOOR 
DUURZAAM ONDERNEMERSCHAP 
Hoewel het besef toeneemt dat landschap 

en landbouw nauw verbonden zijn, bevatten 

de plannen voor de Metropoolregio ook 

elementen die op gespannen voet staan met 

een duurzame toekomst voor de agrarische 

bedrijvigheid. Extra woningbouw, verdichting 

van de infrastructuur, meer recreatie en toe

risme, meer natte landbouw en moerasnatuur, 

een 'landschapscurator' voor Laag Holland 

- zomaar een greep uit de voorstellen die ons 

zorgen baren. Natuurlijk, de landbouw staat 

- ook in de Metropoolregio - voor behoorlijke 

uitdagingen om beter aan de maatschappelijke 

wensen tegemoet te komen. Maar de trots 

op het landschap moet zich niet beperken tot 

zijn museale en recreatieve waarde. Juist in 

de combinatie met duurzame bedrijvigheid ligt 

in veel gevallen de sleutel naar een duurzaam 

behoud en beheer van het landschap voor 

toekomstige generaties. 

De economische Innovatie waarop Amster

dam terecht zo trots Is, moet ook volop in de 

omringende landschappen inhoud krijgen om 

de nieuwe uitdagingen op het gebied van land

schap, biodiversiteit, water, bodem en klimaat 

te verankeren in de landbouw van de toekomst. 

In dit manifest presenteren we onze inzet voor 

de komende laren. 
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BiOOiVERSlTElT BODEM EN WATER 
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ordar/vatardrainage ar oiaacsa'ijk rarta ardbouw De axO'bouw -gaat zorgvuldig —et 

Zijn boda— o— liHcier grordbewa'Kirg, /erroger organiscna-stafgeóaite), —aar past 

zien — -'avoland tegaujk aa-- aar dalende bodem ar •/ochtiger omstandigPeder aar. 

De /vaterK'/vante'.t iS 3tar'< vertieterd er /vaar nodig /vorpt /vacarDergtogscapaateit 

gscrseerd. Da ge—eerten zijn tarughoddeno ir het plannen van extra betiouwing in het 

ïanda-ijK gebied. Door een uitgeKisnd beia<d /en zonenng en ontsluiting ontvangt het 

gebied een grotere .stroom recrea.htan en toenstan, die in toenemende mate ook bij-

dragen aan de gebiedsaconomie 

STIMULANSEN VOOR GROEN ONDERNEMERSCHAP 

De maatschappelijke vvaardenrg voor het gebied is varder toegenomen. Die waardering 

is • deeis vta de markt, deels via de overheid • vertaala in adequate pnkkals voor groen 

ondernemerschap', waardoo' de levering var groene diensten ooncuferend is geworpen 

met voedselproductie. Daarbij zijn bovenwetteli|Ke wensen consequent vertaaid m aar-

trekkalijkair) verdienmodellen: voor natuur- en landschap.sbereer. voor koolstofopslag, 

voor boeren met hoger peil, voor schoon water, /oor duurza—e energie en voor -ecreatie 

en toerisme. Een groeiend deel van die verdiencapaciteit komt uit de markt: ae <eten 

betaalt m toenemende mata voo' —aatschappelijke orestatie-s steeds ran ar door 

regionale vermarkting van producten uit de Vletropooiregio 

SYNERGIE TUSSEN OVERHEID EN MARKT 

Qa markt zorgt voor sen soiid-e basiskwaiiteit van her landelijk gebied, de .overheid 

betaalt voor colleciieve waarden die met door marktwerking kunnen worden /erstarkt 

.hverheid en ke*an stimuleren bovendien productinnovatia. marktinnovatie en groene' 

innovatie. Zo werken sector, politiek, markt an maatschapp'] constructief samen om de 

ambities werkeiljk.neid te 'aten worden. Door een uitgekiende combinatie van private en 

cuDlieke stimulansen en duurzame kopcaiingen tussen landschap en ondernemerschap 

13 in 2040 een solide economische basis ontstaai- voor een .'egio die zijn inter-ationaie 

aOure verder heeft versterkt. 
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DE UITDAGINGEN OP EEN RIJ 

O De koe in tie 
wei. de akkerbouw 
duiir/aiiier 
Een derde van het landoppervlak van de Metropoolregio wordt 
beheerd door boeren; zo'n 1.000 veehouders en 400 akker
bouwers en tuinders. De veehouderij is relatief extensief, de 
meeste bedrijven kunnen de mest op eigen grond kwijt, de 
kringlopen zijn kort en het percentage weidegang hoog. 

Kortom, de veehouderij voldoet al in hoge mate 

aan de maatschappelijke wensen. De akker

bouw is hard bezig om het middelengebruik 

terug te dringen en een grotere rol te spelen In 

het bufferen van koolstof in de bodem. 

Toch is de situatie in de melkveehouderij 

Frank de Wit, melkveehouder in de polder Zeevang: 
Geboren en getogen in de Beemster. ben ik na mijn studie melkveehouder geworden in de Zee

vang. We melken daar ongeveer 100 koeien en doen actief aan weidevogelbeheer. Elk jaar weer 

is het een uitdaging om samen met mijn dieren en de natuur fraaie producten te maken. 

In eerste instantie lijkt de drukbevolkte regio niet aantrekkelijk om boer te zijn. Maar de menta

liteit bevalt me en kennis, kapitaal en ondernemersgeest zijn volop aanwezig. Daardoor kunnen 

we op een innovatieve en duurzame manier producten maken die de hele wereld 

over gaan. 

Maar er zijn ook stevige uitdagingen, zo laat dit manifest duidelijk zien. Gelukkig 

• laat het ook zien waar we heen kunnen en willen richting 2040 en dat alle partijen, 

elkaar daarvoor nodig hebben. 

Als we tolerant zijn en elkaar ruimte gunnen, gaan wij er als boeren voor zorgen 

dat we de samenleving niet alleen geweldige producten bieden, maar ook een 

prachtig landschap. 
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kwetsbaar: door schaalvergroting, slechte 

verkaveling en/of vernatting kunnen meer 

koeien naar binnen verdwijnen. En de melkprijs 

schommelt sterk, terwijl de productiekosten 

structureel hoog zijn door de drasse veen

grond en de suboptimale verkaveling. En de 

akkerbouw loopt bij de omslag naar 'groenere' 

middelen op tegen de regelgeving. 

Jaap Bond, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland; 
Agrarisch ondernemers zorgen voor een vitaal platteland en leveren 

zo een belangrijke bijdrage aan onze economie. Zij begrijpen als geen 

ander het belang van maatschappelijk ondernemen, de landbouwgrond 

IS immers hun kapitaal. Dat döen ze door het landschap te beheren, 

versterken en vitaal te houden. Opgave voor de toekomst is om die 

gronden vruchtbaar en gezond te houden in harmonie met de omge

ving en natuur. En belangrijk is dat de samenleving al die Inspanningen 

weet te waarderen 
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DE UITDAGINGEN OP EEN RIJ 

ol^eii vilaal ianclKcliap 
van hoge kwaliteh 
Het landschap van de Metropoolregio is uniek qua karakter 
en variatie. De veenweidegebieden ten noorden en zuiden van 
Amsterdam zijn zeldzaam in Europa en weerspiegelen tien 
eeuwen cultuurhistorie, vaak relatief ongeschonden. 

Dat geldt temeer voor de 1.500 hectare 

vaarland in Laag Holland, alleen per boot 

bereikbaar. Daarnaast is er een grote variatie 

aan typisch Nederlandse droogmakerijen uit 

verschillende eeuwen, zoals de Beemster, de 

Purmer en de vele kleine Waterlandse droog

makerijen uit de 17= eeuw, de Horstermeer 

en de Haarlemmermeer uit de 19= eeuw en 

Zuidelijk en Oostelijk Flevoland uit de 20= eeuw. 

STERKE TROEF 
Deze unieke landschappen vormen een sterke 

troef van de regio. Ze trekken veel bezoekers, 

ze remmen de verstedelijking en ze vergroten 

de waardering voor de landbouw die deze 

landschappen 'levert'. Het zijn stuk voor stuk 

landschappen die door boeren worden 'gepro

duceerd' en waar de inzet van de boer ook voor 

de toekomst bepalend is voor de landschaps

kwaliteit. 

Uit een Noord-Hollands natuurbelevingsonder-

zoek blijkt dat polders en weilanden hoog 

scoren. De opgave Is om het landschap te 

versterken en tegelijk vitaal te houden voor de 

mensen die hier wonen en werken. Geen open

luchtmuseum (we hebben de Zaanse Schans 

al), maar levend landschap waarin verande

ringen niet taboe zijn, mits ze met kwaliteit 

worden uitgevoerd. En het aanstellen van een 

museale curator is prima, maar dan wel graag 

van een landschap met betalende bezoekers. 

Luzette Wagenaar-Kroon, burgemeester van Waterland: 
Terwijl ik mijn gedachten over de toekomst van de landbouw in de MRA laat gaan, word ik daarin 

gestoord door kikkergekwaak en gezang van de merel. Wat is het hier toch machtig mooi! 

Het landschap van de metropoolregio kenmerkt zich door een enorme diversiteit waarin tegelijkertijd | 

vele, soms tegenstrijdige, belangen wedijveren om aandacht. Dat maakt het een enorme uitdaging 

voor alle spelers om met maatwerk met deze prachtige parels uit de regio om te gaan. Agrariërs 

zijn vaak de 'creators' van het landschap zoals wij dat kennen en horen zeker thuis in de toekomst 

ervan. Een compliment voor de stellers van de visie op een duurzame toekomst voor de 

landbouw is zeker op zijn plaats. 
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ONZE INZET VOOR DE 

toekomst: 
Oe boeren willen graag inzet plegen om 

het landschap te beheren en te verster

ken. Om open landschap (cruciaal voor 

weidevogels) open te houden, om de koe 

in de wei te houden, om uniek vaarland 

te blijven beheren en om eeuwenoude 

verkaveiingspatronen in droogmakerijen 

en veenweidegebieden te handhaven en 

grasland langjariger in stand te houden. 

Elk gebied heeft daarbij zijn eigen moge

lijkheden voor landschapsversterking. 

Cruciaal daarbij: het landschap moet wel 

'levend* blijven en er moet soms geld bij. 

i'Pii rolHiiisl liiiulsfliaps-
ïoiuis voor eoii diiur/iiiiin 

rnuii laiul.sehiip 

WAT 13 ER NODIG OM D'T TOT EEN 

siieees TEM.KE.-
In gra^laodgeoiedei" met eeme de 'jeenvve-'Jen, wordt sterver ingezet 

op behodd 'ar- 'angjartg grasiard Oit 'S OOK /an groot beiang joc' 

bodem ar Klimaat Cverbeid an Katar zettan diervoor aan adequaat 

finapcier'pgsmecbanisme oo qie onderdee' O" 

Oa gemeenten Z!|n zeer terughcuaend en selectief n het toekennen /ar 

extra bebouwing m het bLiitangebiaci ! onderdeel E) Suimta /oor extra 

bebouwng ivordt /oorai ge-zoc^t binnen da babouwae <om an m 3e 

minst Kwetsbare delen /an net buitengebied 

De financiering van laridschappen is (behalve voor losse elementen 

als Knot'wiigen: a; jarer eer ondergeschoven Kindje Dit 'arv/ijl er /ee' 

studies Zijn die aantonen dat het beneer van net veerTveiJeiandscnac 

duur is In sommige delen van de Metropoolregio i Vechtstreek, Water 

iandj zijr wei andschapsfondser opgencht. maar die oevatren eer 

fractie var wat er nodig is om net landscnap duurzaam te bererer 

Daarom juichen we het idee toe van een MRA-breed landschapsfonds 

Cat fonds wordt met alleen gevuld mat de opbrengsten jit schaoe-

sompersarie maar OOK mat een groter deei van de opb'engsfen ud 

-t j:,j,57ing ao ozq Q(j vietropoolregio IS het uTge'eze- s j- a • 

• " r: deeer' m prsK'iij'x b'S'g-!" 
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De >leli'0|ioolregio 
in l'eiten en cijfers 
De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is sinds 2007 het 
bestuurlijk samenwerkingsverband van de provincies Noord-
Holland en Flevoland, 33 gemeenten en de Vervoerregio 
Amsterdam (zie kaart). 

Het gebied bevat ten noorden van Amsterdam 

een groot deel van het Nationaal Landschap Laag 

Holland, ten westen de kustgebieden (IJmulden, 

Kennemerland), ten zuiden de Haarlemmermeer 

en de veenweldegebleden Amstelland en Vecht

streek en ten oosten een deel van Zuidelijk en 

Oostelijk Flevoland (vooral de stedelijk agglome

raties rond Almere en Lelystad, de daartussen 

gelegen Oostvaardersplassen en een relatief 

bescheiden deel van het akkerbouwgebied). 

ENKELE SPREKENDE KENGETALLEN; 

Van het landoppervlak is ruim 

ha 
bij de landbouw In gebruik: 

hii 

Het gebied Is 258.000 ha 

groot en omvat 160.000 ha land 

en 98.000 ha water. 

Het agrarisch dakopper

vlak dat geschikt is voor 

zonnepanelen, beslaat 

Er wonen 

2.1 min. 

ffff 
in ruim 1,1 min. 

woningen 

erzijn ^ ,400 

bedri ve actief. 

0.000 KM 
weaen 

Het gebied telt ruim 10.000 km aan 

wegen, vooral gemeentelijk, maar ook 

ruim 550 km rijksweg. 

en heeft een energiepotentleel van 

105(,\Vh. 
12 / MRA-MANIFEST2018 

melkkoeien 

KKOe 
per ha 
grasland 

weiae-
gang 

Van de ruim 50,000 ha cultuur

grond bestaat ruim 30.000 

ha uit grasland. Hierop lopen 

38.000 melkkoeien. Dat Is 

gemiddeld 1,3 melkkoe per ha 

grasland: elke koe heeft een 

voetbalveld aan grasland ter 

beschikking. Ter Illustratie: 

het landelijk gemiddelde ligt 

op 1,9. Het percentage weide-

gang is hoog: op ongeveer 

95% van de bedrijven lopen de 

koeien In de wei. Landelijk ligt 

dat aandeel op 80%. 
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NATUURBEHEER: ÖÖU UocMcii 

70(1 \ ! i Hv illitMTv 
Ruim 550 boeren nemen natuurmaatregelen 

op hun land, in totaal op bijna 8.000 ha. 

Zo worden vele duizenden weidevogels 

beschermd en krijgen akkerranden weer 

kleur. Bij de weidevogelbescherming zijn 

700 burgervrijwiiligers betrokken. 

Het landelijk gebied telt enkele 

tienduizenden km .sluo» 

('i mill.I, KktiN 
Met zo'n 12 min. bezoekers per jaar 

zijn de recreatie- en groengebieden 

zeer in trek. De top-3 wordt gevormd 

door Spaarnwoude, Groengebied 

Amsteiiand en het Twiske. 

Dat biedt voor natuur en landschap ('ecologische corridors') 

uitstekende kansen, die in toenemende mate ook worden benut. 

Het aantal hotelover

nachtingen groeit snel, 

juist ook buiten 

Amsterdam - met name 

in de Zaanstreek en de 

Amstel-, Gooi- en Vecht

streek - en bedraagt 

nu zo'n 20 min. per jaar. 
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•m 

-' -3' 

I } •„ -3 5 ^ "i 

c j.. ••/g^;'^::, -j' ee3 v'/ordt oepe <' • ^r^^-arp^ï i--,L3io^ a'C r pa 

dd- i.e- "'ddi 3d' •a'•j^ 

can 3::he''p anders,-jheid ''ncl ruimteiijka zonenng^ tussen massatoerisrT'.a, dar zich 

•/oor<a!.,r sna ^.aa' pa 'ctspots /e-p'S-a-s* a-' ca.-sc^acg -a€"Si-na ar 

^atutr-'acaatie -'et ^assatoafs^e d'aaq" 3tar<a'' pi aar ra: •arpso'-ac door ee'^ gr ca-

daa- /ar 3a •.cei';3''arDa asn-^g tan goeoa ta azer roi-r.a- aar 'andscrac z:e onparda-a: 

8. Da arafaou'* sqaar; -^og atarKar aa-r "K, ir op da KïeiPscaiiqer /o.r^en /an toens.-ra 

er 'ap-'aaPa nogiea r,,^i,svarxocc a'c 

De katanpartijen zattar sterker in op korte ketens afzat yan MRA-voedsai in de -MRA-

reqio Niet oer se als gacertincserd straekoroduct, maai gaiA/oon als aroduct van regio 

nala nei''<0f^3t Vanuit de marKt is hiernaar een duidelijke vraag, gezien de opkomst in 

en 'ond de sleden van diverse soorten landwinkafs . Voor de zuivel oetekent dit aparte 

productielijnen zoals CONO met Beemsterkaas en Aimstelland waar imet steun van 

FnesiandCampinai oniangs weidsvcg-eimeiK i ~ de mar<t is gezet. £r <omen neuwe 

irrpuisen voor Watenandviees en andera 'agiona'S producten. Oe ^ood Council, die nu 

nog in de kinderschoenen staat, Kan hier A/aiccht verbindingen leggen 

In de directe nabijheid van de grote steden zoals Amsterdam en .Almere wordt, gemves-

tsera m 'eiatiaf kieinscnaiige en natuu'v-iendeiijKe stadsiandboriw' aie eer berargriica 

brugr.,,nctie '<ap /ervuiien tussen stad ar tana. Eer groeierrd aantal agranscr onder

nemers IS bereid /oor dit spoor te Kiezen, maar zij nebben voor deze omscnakeang vaak 

een steuntje in de rug nodig. 

De gemeentelijke budgetten voor boerderijeducatie. die nu veelal incidenteel an beschei

den zijn. worden strucTureei en stevig. Er wordt een eenduidige <euze gemaakt om deze 

neventak professioneel te organiseren met een professionele betaling aan de agrariër 

Daarbij hoort ook een jitbreiding /an net aanbod 'vooral in termen van 'esrnater'aaO aa-~ 

middelbare schoian -i-et aar.cod aan bezoexooerderijen ai m "uime mare aarwa.zig 

.t/r' 

Mare Jansen, 
directeur Centraal Bureau Levensmiddelenhandel: 
Een prima initiatief, dit manifest. En een prima idee om regionale uitdagingen ook via de 

markt op te pakken: met herkenbare producten die je - al dan niet tegen een meerprijs -

zoveel mogelijk in de regio afzet. Nederland is In feite één grote metropool-

regio, maar rond Amsterdam moet dat zeker lukken - supermarkten willen 

I zich graag onderscheiden met unieke producten. Mijn advies is om het van 

^ WLW meet af aari toekomstbestending op te pakken: wees volledig transparant 

over de productiemethode en neem de consument mee In het verhaal ach-

ter het product. Alleen door vanuit de consument te blijven redeneren kun 

je een meerprijs realiseren en behouden. Voor dat laatste moet je blijven 

V M vernieuwen, maar daarvoor ben je tenslotte ondernemer. 
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DE UITDAGINGEN OP EEN RIJ 

O Mei >IR \-laiiflschap 
alK energielaiidsehap 
De regio staat ook voor de opgave om minder energie te 
verbruiken en meer (duurzame) energie te produceren. De 
landbouw kan aan beide onderdelen een belangrijke bijdrage 
leveren. Voor energiebesparing lopen al jaren programma's en 
bijdrageregelingen - hier lijken geen grote lacunes te liggen. 

Voor energieproductie ligt dat anders: hier ligt 

een belangrijke uitdaging om de landbouw 

in de MRA tot een energieneutrale sector te 

maken 

INZET OP ZON EN KLEINE MOLENS 
Voor de MRA richten we de pijlen in eerste 

instantie op zonne-energie. In tweede instantie 

zijn extra windturbines mogelijk, maar hiervoor 

lijken de ruimtelijke mogelijkheden beperkt 

tot de grote wateren en de randen van het 

landoppervlak (bijv. langs dijken). Bij hoger 

renderende kleine molens ontstaan wellicht 

ook binnendijks meer mogelijkheden. De pro

ductie van biomassa heeft een (te) bescheiden 

rendement in vergelijking met het benodigde 

ruimtebeslag. Het potentieel voor zonne-

.energie kan nog veel beter worden benut. Een 

globale rekensom op basis van de LTO-module 

voor zonne-energie leert dat er in de MRA ruim 

150 ha aan agrarisch dakoppervlak aanwezig 

is met een potentiële productie van 105 GWh. 

# 1. u"' 

onze SPEERPUNTEN: 
• De landbouw in de Metropootregio Is in 2040 energieneutraal, mini

maal voor het directe energieverbruik. De ontwikkeling naar een 

geringer energieverbruik wordt onverkort voortgezet en er wordt volop 

ingezet op productie van duurzame energie, vooral zonne-energie. 

Streven is dat in 2040 minimaal 80% van het geschikte agrarisch dak

oppervlak is bedekt met zonnepanelen. 

• Hoewel projectontwikkelaars hiervoor hoge bedragen bieden, vinden 

wij zonneparken op landbouwgrond een ongewenste nevenverdienste 

voor de landbouw, die op veel plekken in de Metropoolregio zacht 

gezegd op gespannen voet staat met ons landschappelijk streefbeeld. 

Zonneparken kunnen hooguit - in een kleinschalige uitvoering - een 

piek krijgen op plaatsen waar dat het landschap niet aantast. Wel 

wordt innovatie gestimuleerd die combinaties van landbouw en zonne-

installaties kan opleveren met een kleiner landschappelijk effect 
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Oe stimuleringsregeiingen voor duurzame energie wot den voortgezet, 

/oorHcndng an oedfiit'saovisenng woraer ge-ntansiveerd '"/i/eilicht kan 

het werk van de .Amsterdamse Zoncoaiitie (doei: 1 miijoers zonnepanelen 

op de Arnsterdam.se daken) worden jitgebreid naar de gehele MeiroDoon 

'eqüD 

Aanvragen voor grondgebonderi zonneqarken worden zeer kritisch 

beoordeeld en alleen gehonoreerd op plekken vvaar het landscnappeiijk 

effect .po-Sitief genng of af',vezig ;s 'bijv langs bestaande bebouwing.' 

Het elektriciteitsnet in de VIRA wordt aangepas'E aan groteire) hoeveel

heden geleverde stroom 

Er wordt ingezet op innovatieve concepten die landbouw en zon kunnen 

combineran met aen geringer landscnappeiijk affect. 

Er wordt geld en energie gestoken in de ontwikkeling van hoogranderende 

kleine windturbines, die 'andschapgeiiik beter inpasbaar zijp 

Marjan Minnesma, directeur Stichting Urgenda: 
in de Metropoolregio kunnen we dichtbij de stad laten zien dat de land

bouw veel verschillende functies goed kan vervuilen en kan bijdragen aan 

een volhoudbare samenleving. Naast zorg voor de grond (waarin nog 

meer koolstof opgeslagen kan worden) en het leven op, 

onder en naast de weiden en akkers, kan op het moderne 

landbouwbedrijf ook veel energie geoogst worden: van het 

dak, de s'tal en het erf. Er zijn nog zoveel kale oppervlakten 

dat we die zo snel mogelijk moeten benutten. Ik zou vrucht

bare landbouwgrond gebruiken voor voedsel voor mens en 

dier en de andere oppervlakten gebruiken voor verschillende 

vormen van duurzame energie. 

Op (hikpn is nou 
eoii ui'ool 

potoinieel iiiiii\\o/iu 
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De iiiilianel'iieineivs 
nail hel woord 

Rona Uitentuis, portefeuillehouder ruimtelijke ordening LTO Regio West, 
voorzitter Noord-Holland; 
Unieke landschaps- en ondernemerskwallteiten 

Onze agrariërs zorgen al honderden jaren met veel gedrevenheid voor een prachtig landschap. Ongekend, want 

zó dichtbij de metropool Amsterdam en zó typisch Nederlands. Deze ansichtkaart is onbetaalbaar Maar er liggen 

- terecht - ook veel andere claims op deze regio. Bodemdaling, biodiversiteit, toerisme, energie, woningbouw, 

ondernemerschap et cetera. Ik vind dat we hier integraal naar moeten kijken. In dit magazine laten we zien dat we 

als sector verantwoordelijkheid nemen voor ons gebied en de toekomst ervan. Ik reken erop dat andere partijen dit 

ook doen. 

Sjaak Hoogendoorn, voorzitter Water, Land & Dijken: 
Een gebied om trots op te zijn 

Maar ook een gebied met ingewikkelde dilemma's die vragen om richtinggevende antwoorden. Wezenlijke verande

ringen kunnen alleen beklijven als deze gebeuren vanuit samenwerking, vanuit een diepe overtuiging van de nood

zaak daarvan en ieders persoonlijke betrokkenheid Dat is de reden dat Water, Land & Dijken samen met andere 

stakeholders een richtinggevende stip aan de horizon wil zetten voor een duurzame toekomst van de landbouw in 

de Metropoolregio Amsterdam. Er zijn tal van inspirerende initiatieven en ontwikkelingen. Maar hoe kunnen we die 

energie stroomlijnen tot een beweging waarbij iedereen aanhaakf Dit manifest biedt daarvoor inspiratie. 

Een beweging maken we samen 

Wim Betten, algemeen directeur CONO Kaasmakers: 
Voor CONO Kaasmakers is duurzaamheid en met name weiden, biodiversiteit en een gezonde balans een 'way of 

life' Oftewel, het zit in onze genen. Dus een duurzame toekomst voor de landbouw in veenweidegebieden vinden 

wij belangrijk. De burgermaatschappij wil de koeien in de wei zien. Hiervoor is grond noodzakelijk. Grondgebon-

denheid is actueel. De burger betrekken bij de agrarische sector, transparantie, eerlijk en duurzaam - sleutelwoor

den om ook de volgende generatie te kunnen laten zien waar ons voedsel vandaan komt. 

Verdere verduurzaming is nodig - daarvoor zetten we in dit manifest piketpaaltjes uit. Om die te bereiken is een 

goede mix van overheid en markt nodig. CONO zal ook de komende jaren zijn bijdrage leveren om de maatschap

pelijke wensen dichterbij te brengen. 

Frans Keurentjes, voorzitter bestuur Zuiveicoöperatie FrieslandCampina U.A.: 
Het IS een goed initiatief dat mensen uit de streek zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen toekomst. 

Het is mooi dat de problemen van het gebied op een integrale manier worden aangepakt en er wordt gekeken hoe 

de specifieke kwaliteiten versterkt kunnen worden. 

Het gaat erom een goede balans te vinden. Niet afzetten tegen concurrerende partijen uit de omgeving, maar 

gezamenlijk aan oplossingen werken en het stellen van doelen die aansluiten bij de huidige trend We laten zien 

dat we bereid zijn de handen uit de mouwen te steken 
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KETEN PROVINCIE MRA (incl. 
gemeenten) 

WATER
SCHAP 

LANDBOUW TBO'S , ' - • 
duurzamer grasland + + + + 

terughoudend bouwbeleid + + 

financiële impulsen voor landschap + + + 

c. llODIVEftSITElT 

1 
verbeteren weidevogelstand + + + + + 

sterkere inzet op groenblauwe dooradering + + + + + 

(akkerbouw, sloten en oevers) 
1 

herziening natuurinstrumentarium + 

meer verdiencapaciteit uit natuurbeheer + + + 

0. BODEM, WATER EN KLIMAAT 

stimuleren onderwaterdrainage + + + + 

duurzamer grasland (ook onder B) + + + 1 + 

selectieve peilverhoging + + + + 

bodemmaatregelen akkerbouw + + + + 

verdienmodellen zoals carbon credits + + + + 

beperken oeverafkalving + + + 

aanleg bufferzones + + + 

D EN LAND 

terughoudend bouwen (ook onder B) 

zonering toerisme en recreatie 

verdiencapaciteit toerisme en recreatie 

versterken regionale afzet 

professionaliseren boerderijeducatie 

uitbreiden advisering/opschalen Zoncoalitie 

ruimtelijk beleid zonne-energie 

aanpassen stroomnet 

stimuleren innovatie zon en wind 
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Actieprogramma 
2018-2019 • 
BIJ HET MANIFEST LANDBOUW EN LANDSCHAP IN 
DE METROPOOLREGIO AMSTERDAM 

Hieronder zijn alle actiepunten voor 2018 en 2019 op 
een rij gezet en is aangegeven wie daarbij volgens het 
manifest aan zet zijn. Daarbij hebben we ons beperkt tot 
actoren op MRA-niveau en hebben we acties op EU- en 
nationaal niveau - hoewel onmisbaar om het streefbeeld 
te realiseren - buiten beschouwing gelaten. De actielijst 
kan periodiek worden geactualiseerd. 

vx .y. -i 

KETEN PROVINCIE MRA (incl. WATER- LANDBOUW TBO'S | 
gemeenten) SCHAP 8 

GRONDGEBONDEN VEEHOUDERIJ, DUURZAME AKKERBOUW 

verhogen weidemelktoeslag + -1-

beweidingscoaches etc. -1- -1- -1-

behoud landbouwareaal -1- -t-

verbeteren verkaveling -I-

duurzamer grondbeleid -1- -1- + 

verbeteren eiwitbenutting •E •E 

omschakeling naar groenere middelen -E 

bevorderen stromest -1- -I- -1-

-pilot gemengd bedrijf op MRA-niveau -1- -1-
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