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Ten Geleide

Bii de uituoering von de NRlO-verkenning plottelondsontwikkeling werd vostgesteld dot er

een gebrekkig inzicht bestond in de onderlinge relotie tussen kenniscreotie, kennisgebruik

en plottelondsvernieuwing. De studie "Kennis in plottelondsvernieuwing" beoogt dot inzicht

ie vergroten. Zii goot over vernieuwingsprocessen op het plottelond en voorol over de

vroog welke rol (nieuwe) kennis doorbii speelt.

Door de NRLO is eerder (NRLO 97 /17) noor voren gebrochi dot er een drietol te onder-

scheiden domeinen ziin met betrekking tot kennis en innovotie. Dot ziin ochtereenvolgens

de (fundomentele) kennisgenerotie, de ontwikkeling von technologieën en kundes en

innovotieprocessen. leder von die domeinen kent ziin eigen procesgong en vroog-/

oonbodmechonisme en vroogt ook om specifieke oonsturing. De somenhong tussen die

domeinen is niet eenduidig te koroheriseren: soms geven innovotieprocessen de impuls lot

de ontwikkeling von nieuwe technologieën of kundes en soms leidt nieuwe wetenschoppe-

liike kennis tot technologieën of kundes die vervolgens tol innovoiies leiden.

ln deze studie, die het koroher heeft von een quick scon, wordt een viiftol cose studies

uilgevoerd noor de vroog hoe in de prohijk von plottelondsvernieuwing de vroog noor, en

de creotie en inzet von kennis verloopi. Er is gekozen voor het perspectief von de innovo-

toren. Het betreft hier een voorstudie die mede tot doel hod om een onolysekoder ie

ontwikkelen en dit uit te proberen in de uitgevoerde coses. Noost het onolysekoder levert de

voorstudie een oontol interessonie inhoudeliike resultoten op. ln geen von de coses is

gebleken dot er een problemotisch gebrek oon bepoolde kennis bestond; wel is gesigno-

leerd dot binnen innovotieprocessen een overzicht von beschikbore kennis ontbreeh; von

een odequole kennislogistiek is veelol geen sproke.

Voor scherpere indicoties en oonbevelingen over de wisselwerkíng tussen plottelonds-

vernieuwing, kennisgebruik en kenniscreotie is een grondiger en meer ioegespitste verken-

ning nodig. Deze zol von jonuori tot mei 1998 worden uitgevoerd.

Ondertussen zullen de resultoten von deze studie worden benut voor de verkenning plotte-

londsontwikkeling die door de NRLO wordt uitgevoerd.

De proiectleider von deze verkenning is Dr. H. Hetsen von het Bureou NRLO.

Drlr A.P Verkoik,

Direcleur Bureou NRLO.
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Sqmenvqtting

De NRLO heeft oon DLO-Storing Centrum, LUW-Voorlichtingskunde en TNO-INRO

opdrocht gegeven tol een quick-scon over de rol von kennis in plottelondsvernieuwing.

Doorbii volt le denken oon kennis over potenties von het plottelond, over ontwikkelingen

die het plottelond beïnvloeden, over sturingsprocessen, over morhen voor nieuwe

produkten en dergeliike.

De quick-scon is bedoeld om richting te geven oon uitgebreider en diepgoonder onderzoek

woorin de rol von kennis in ploftelondsvernieuwing zol worden onderzocht. Met het oog

doorop is een onolyaekoder ontwikkeld dot geschikt is voor de typering von innovolie-

processen en von de kennisvrogen die zich doorbii voordoen. Het koder is op een iterotieve

monier tot slond gekomen: er werd een voorlopige versie von het koder ontwikkeld, deze

versie werd toegeposl op een oontol cosus en noor oonleiding doorvon werd het koder

weer oongepost. Deze cyclus is een oontol molen doorlopen.

De uiteindeliike versie von hel onolysekoder bevot de volgende elementen:

. een typering von innovotieprocessen bil plottelondsvernieuwing, onderscheiden noor

inhoud (produhdifferentiotie, technologievernieuwing, geogrofische vernieuwing) en

proces (vern ieuwende werkwi lzen, n ieuwe org o n isotievormen) ;

. een typering von deelprocessen in innovoties (problemotiseren, uituinden, initiëren,

implementeren, incorporeren);

o een typering von octiviteiten in innovoties (inhoudeliik leren, onderhondelen, fociliteren);

. een typering von kennisvrogen (toepossingen, inhoud, kennisbron, methoden en

technieken).

Tiidens het onderzoek werd duideliik dot de rol von kennis in plottelondsvernieuwing olleen

goed begrepen kon worden ols de octoren met hun doelen, opvottingen en octiviteiien ols

vertrekpunt worden genomen. Het koder is doorom goondeweg veronderd von een

sysieemmodel in een oclorenmodel. Doornoosi werd duidelilk dot het denken in termen

von 'fosen' in een innovotieproces nogol mechonisch en lineoir is. Dit denken heeft don ook

ploots gemooh voor een denken in termen von 'deelprocessen'. Verder is wot betreft

beleidsínnovoties oonsluiting gezocht bii de termen die gebruikelijk ziin in de proktiik en de

literotuur over beleid, zools'ontwerpen von beleidsolternotieven' in ploots von 'uifuinden'.

Bii de keuze von de cosus is gezocht noor een zo groot mogelilke voriëteit oon typen

plottelondsvernieuwing. De cosus'Profileren op smook'en 'Een quotum geneeskrochf

hebben betrekking op produkÍvernieuwing door boeren. Beiden spelen zich of in de slreek.
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ln het Ruimteliike Ordenings- en Milieuproieci Zuidoost-Frieslond volirekt zich een innovotie

binnen het beleid: de overgong von een depositiegerichte noor een emissiegerichte

omoniokoonpok. De cosus'Milieucoöperotie De Peel','Bosoonleg op londbouwgronden' en

'Woordevolle Cultuurlondschop Midden- Li mburg' nemen tussenposities i n.

De quick-scon mooh duideliik dot de kennisvrogen nogol verschillen per innovotie. Hoewel

kennis die in de proktiik ontwikkeld is in olle cosus een belongriike rol speelt, ligt er ook in

meerdere of minder mote een rol voor de kennis die wordt geleverd door kennisinstellin-

gen. Zo stoot bii het WCL-proiect Midden-Limburg de behoefte oon ervoringskennis voor-

op, moor is er doornoost ook behoefte oon besiuurskundige kennis over het ontwerpen von

een orgonisoliestructuur. Bii het ROM-proiect Zuidoost-Frieslond is er sierke behoefie oon

kennis geleverd door kennisinstellingen, voorol oon specifieke kennis over mootregelen en

hun milieu- en bedriifseconomische effecten.

Uit de cosus komt noor voren dot de betrokken octoren wot betreft de kennis die door

kennisinstellingen wordl geleverd voorol behoefte hebben oon toegepastewetenschoppe-

liike kennis. Deze kennis zou voorol integrool moeten ziin (betrokken op meer sectoren),

geïntegreerd (tronsdisciplinoir), gebruiksgericht (conceptueel, instrumenteel), snel beschik-

boor (op het moment dot de octoren er behoefte oon hebben) en loogdrempelig (toe-

gonkeliik, begrilpeliik). Voor de kennisinstellingen betekenen deze kenniswensen dot zii zich

niet olleen zouden moeten concentreren op het verzomelen von kennis, moor ook op

consultotie. Het tiidig leveren von kennis vergt dot een issue-gerichte methodologie wordt

toegepost woorin veel oondocht is voor timing. Verder is het denkboor doi er regionole

kenniscentro worden opgericht.

Bii een uitgebreider en diepgoonder onderzoek zou het interessont ziin om niet olleen

oondocht te besieden oon de kennisvrogen die zich voordoen bii plottelondsvernieuwing,

moor ook oon de foctoren die doorop von invloed ziin. Doorbii is op de eerste ploots te

denken oon het type innovotie, zools in de quick-scon ook ol is verkend. Doornoost kon

gedocht worden oon: de mote von conflict, de beschikboorheid von finonciële middelen en

outonome ontwikkelingen (economische groei, vriie tiidsbesteding von mensen).

ln een dergelilk vervolgonderzoek verdient hei de voorkeur om opnieuw een zo groot

mogelijke voriëteit oon innovoties te onolyseren: noost innovoties in de streek ook beleids-

innovoties; noost innovoties die vonuit een gebied komen, ziin er ook innovoiies die vonuit

het beleid worden geïnitieerd, wot betreft beleidsinnovoties niet olleen procesvernieuwing

moor ook orgonisotievernieuwing en ten slotte niet olleen gesloogde moor ook mislukte

innovoiies.
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1 . I nleiding

De vernieuwing von het plottelond is onlosmokeliik verbonden met het vernieuwen von kennis

over het plottelond. Het goot hierbij om kennis over verschillende onderwerpen: kennis over

potenties von het plottelond, over ontwikkelingen die hei plottelond beïnvloeden, over

sturingsprocessen, over de morh voor nieuwe producten, over ocioren op het plottelond,

enzovoort. Het gooi ook om een grote verscheidenheid oon kennisdrogers: boeren , .

recreonien, plottelondsbewoners,'belongengroepen, beheerders op verschíllende niveous,

beleidsmokers, onderzoekers. Al deze octoren hebben kennis over het plottelond die zii op

ollerlei monieren inzetten en gebruiken. Als het goot om behoefte oon nieuwe kennis wordt

doorbii in eerste instontie een vroog-oonbodonolyse von de kennisbehoefte uitgevoerd. ln

verschillende studies bleek echter dot doorbij te weinig zicht is op de rol die kennis in de

prohijk von plottelondsvernieuwing speelt. Dot is hel ondenarerp woor dit ropport zich op

richt.

De NRLO heeft oon DLO-Storing Centrum, LUW-Voorlichtingskunde en TNO-lnro opdocht

gegeven tot een quick-scon voor'Kennis voor plottelondsontwikkeling'. Het goot hierbii om

een voorstudie, die de richiing moet oongeven voor dieper goonde studies, woorbíi de rol

von kennis in de prohiik wordt onderzocht. Het doel von de voorstudie is:

hel onlwikkelen yon een analysekader voor onderzoek naar de rol van

kennis ln de pruHiik van plallelandsvemleuwing.

Het onolysekoder bevot de volgende elementen:

o een typering von de innovotieprocessen die kunnen worden onderscheíden bij plotte-

londsvenieuwing en bil plonning en beleid voor plottelondsvernieuwing;

o een typering von kennis en voordigheden bi[ de verschillende typen plottelonds-

ontwikkelíng;

o een onolytisch schemo over de rollen von kennís in plottelondsvernieuwing, dot kon

worden gebruikt bii nodere cosestudies.

Met behulp von dit onol;aekoder kon duideliik worden gemooh hoe in de proktiik von

plottelondsverníeuwing de vroog, creotie en inzet von kennis tot stond komt, woor kennis

vondoon komt en welke belemmeringen er ontstoon bil het inzettten von kennis.

ln hoofdstuk iwee wordt een onolyaeschemo beschreven doi is gebruih voor de typering von

innovotieprocessen en von kennisvrogen die zich doorbii voordoen. Het onolyseschemo is

tiidens de quick scon op een iterotieve monier tot stond gekomen: er werd een voorlopige
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versie von het onolyseschemo ontwikkeld, deze versie werd toegepost op een oontol cosus en

noor oonleiding doorvon werd het schemo weer oongepost. Deze cyclus is een ooniol molen

herhoold. Bii de keuze von de cosus is gezocht noor een zo groot mogeliike voriëteit oon

typen plottelondsvernieuwing.

De volgende cosus ziln geonolyseerd:

. Profileren op Smook en Een Quotum Geneeskrocht;

o Milieucoöperotie De Peel;

. Bosoonleg op Londbouwgronden;

o Woordevol Cultuurlondschop Midden-Limburg;

. Ruimteliike Ordenings- en Milieuproiect Zuidoost-Frieslond.

De cosus'Profileren op smook'en'Een quotum geneeskrochf hebben betrekking op

productvernieuwing door boeren. Beide spelen zich of in het beleidweld ofwel de streek. ln

het ROM-proiect Zuidoost-Frieslond voltreh zich een beleidsinnovotie, nomeliik de overgong

von een depositiegerichte noor een emissiegerichte omoniokoonpok. De overige cosus

nemen een tussenpositie in. De cosus hebben betrekking op uiteenlopende terreinen:

productvernieuwing, milieubeleid, bosoonleg en londschopsbehoud. De toepossing von het

onolyseschemo op de cosus is beschreven in de hoofdstukken 3 t/m 7. ln hoofdstuk 8 worden

vergeliikingen gemookt tussen de cosus. Doornoost wordt een oontol oonbevelingen gedoon

voor verder onderzoek.
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2. Plqtlelqndsvernieuwing en

kennisvrsgen: een kqder

2.1 . Een typologie yqn plotf elondsvernieuwing

Momenteel bestoot er veel belongstelling onder overheden, belongenorgonisoties en boeren

voor plottelondsvernieuwing. Moor het is niet helemool duideliik woi onder plottelonds-

vernieuwing moet worden versioon. 'Plottelondsvernieuwing' is een contoinerbegrip, woortoe

ollerleivernieuwende, lokole of regionole initiotieven worden gerekend. Wii stellen 'vernieu-

wing' gelijk met'innovolie'. lnnovoties hebben betrekking op'doing things better' of op

'doing better things'. Doorbii goot het om verbeterde of om nieuwe producten, diensten,

concepten, processen of systemen. Bii conceptuele innovoties kon gedocht worden oon een

níeuw morketingsconcept, bii procesmotige innovoties oon nieuwe, interoctieve vormen von

beleidvoeren en bíi systeeminnovoiies oon nieuwe technologische systemen (Verkoik, 1997).

De term 'plottelondwernieuwing'wordt over het olgemeen op een hele globole monier

getypeerd. Allerlei ospecten von wonen, werken en leven op het plottelond liggen er in

besloten (LNV en VROM, 1995). De globole oonduiding heeft tot gevolg dot verschillende

overheids- en mootschoppeliike orgonisoties die bij plottelondwernieuwing ziin betrokken er

een verschillend betekenis oon geven. Doordoor is er niet oltiid consensus. Plottelonds-

vernieuwing roept voorol beelden en toekomsfuerwochtingen op. Het verbeieren von de

leefboorheid von een gebied speelt doorbij een vooroonstoonde rol. Plottelondwernieuwing

wordt ook vereenzelvigd met iets gezomenliiks: om de tofel goon ziften, problemen

onollaeren en oplossingen bedenken. Verder wordt plottelondwernieuwing in verbond

gebrocht met een 'offensieve en integrole oonpok'von uiteenlopende functies: londbouw,

notuur, milieu, recreotie, economie; cultuur. Met deze wot tentotieve beschrilving stuiten we

direct op twee belongriike ospecten von plottelondsvernieuwing.

Ten eerste betekent plottelondsvernieuwing een verondering in de procescomponent op

lokool of regionool niveou. Ten tweede behelst plottelondsvernieuwing een verondering in de

inhoudelilke component. Binnen elk von deze twee componenten kunnen verschíllende

soorten vernieuwing worden onderscheiden (vergeliik Vrokking, 
.l98ó). 

ln het onderstoonde

schemo ziln de soorten vernieuwing beknopt omschreven. Doorbij moet worden opgemerh

dot de verschillende soorlen innovoties in theorie wel kunnen worden onderscheiden, moor

dot zii in de prohijk nouw met elkoor verbonden zijn. Bovendien zijn vernieuwingen vook op
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elkoor betrokken. Hei ene type vernieuwing is veelol pos mogeliik ols ondere vernieuwingen

ziin doorgevoerd.Zo mooh hei reoliseren von multifunctionele boerderiien het mogeliik om

de morh ie verbreden (noost bestoonde londbouwproduclen ook recreotieve dienslen), moor

het reoliseren von multifunctíonele boerderiien loopt tegen beperkende beleidskoders op von

biivoorbeeld een bestemmingsplon, wot voor de gemeente weer een reden kon ziin om het

plon no intensief overleg met de streek (procesvernieuwing) te wiizigen. Dit voorbeeld loot ol

iets von de complexiteit zien woormee we in de cosestudies geconfronteerd worden. Het loot

ook zien, dot vook sproke is von innovotieketens en dooroon gereloteerde verscheidenheid

oon inhoudeliike kenniwrogen.

Schemo I Typologie von plaltelandsvernieuwing

Typologie plonelondwernieuwing

Procescomponenl lnhoudeliike componenl

- procewernieuwing (vernieuwende processen
en werh,.riizen)

- orgonisotie-, cultuur- en
struc'tuurvernieuwing (nieuwe rollen, nieuwe
orgonisotievormen etc.)

- differentiotie von produden en diensien
(ondere, niet voor de slreek gongbore,
produclen en diensten, binnen de londbouw)

- morktinnovotie (nieuwe morhen voor
bestoonde goederen)

- technologievernieuwing (nieuwe
trechnologieën binnen bestoonde of nieuwe
producten)

- geogrofische vernieuwing (vernieuwing von
defpische en Íysieke kwoliteiten von de
ruimte)

Hel bovenstoonde schemo biedt een hondvot om een onderscheid te kunnen moken tussen

de verschillende innovoties die in de volgende hoofdstukken worden beschreven ln de

beschriivingen von de cosus wordt verder ingegoon op de typen vernieuwingen en op de

reloties doortussen.
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2.2. Een oclorgerichte benodering

Tiidens deze quick scon concentreren wii ons op concrete innovotieproiecten en op de octoren

die doorbii het meest direct ziin betrokken. Op dit concrete niveou beschrilven wii het proces-

verloop von de innovoties, de kennisvrogen, de monieren woorop in kennis wordt voozien,

hei kennisgebruik en de kennislocunes die zich voordoen.

lnnovoties die deel uitmoken von plottelondsvernieuwing worden door verschillende octoren

voortgebrocht. Schemo 2 geeft doorvon een overzicht. Om te beginnen ziin er octoren in de

streek die innovotieve octiviteiten ondernemen. Doorbii volt te denken oon boeren en tuinders

die nieuwe goederen en diensten ontwikkelen (nieuwe vruchtensoppen, zorgoctiviteiten op de

boerderil) somen met toeleveronciers en ofnemers, moor ook oon recreotie-ondernemers of

oon groepen vriiwilligers die een biidroge goon leveren oon londschopsonderhoud. Voor

boeren en tuinders houdt plottelondsvernieuwing in dot de bedriifsvoering wordt verbreed

voorbii louter ogrorische producten in de troditionele zin von het woord (Broekhuizen e.o.,

1997). De octoren in de streek hebben veelol een finoncieel of continuïïeitsbelong bii innovo-

ties, moor er kon ook sproke ziin von meer ideële motieven, zools verfrooiing von de streek.

Soms richten octoren in de streek zelf een orgonisotie op om een innovotie gestolte te geven.

Denk biivoorbeeld oon milieucoöperoties die worden opgericht door boeren en milieu-

orgonisoties.

Noost ocloren in de streek ziin er ook beleidsoctoren bij plottelondsontwikkeling betrokken.

Doorbii volt te denken oon bestuurders en ombtenoren von gemeenten, woterschoppen en

provincies en in veel gevollen ook oon ombtenoren von de ministeries von LNV en VROM, die

'mee oon tofel zitten'. Doornoost is te denken oon vertegenwoordigers von diverse belongen-

groepen, zools boerenorgonisoties en notuur- en milieu-orgonisoties. Verder worden soms

zogenoomde focililtotors ingeschokeld, biivoorbeeld om een vostgelopen overleg weer vlot te

trekken. De beleidsoctoren die bii een bepoolde vorm von plottelondwernieuwing ziin

betrokken vormen met elkoor de beleidsoreno, ofwel het plotform von octoren die met elkoor

(en soms tegen elkoor in) beleid voeren gericht op plottelondsvernieuwing. ln sommige

gevollen bestoot de beleidsoreno voornomelilk uit beleidsoctoren die betrekkeliik sterk oon de

streek gebonden ziin; in ondere gevollen nemen ook beleidsocloren deel die verder von de

streek verwiiderd ziin, moor die er wel beleidsmotige invloed op willen uitoefenen. De oreno

wordt niet olleen gevormd door formeel overleg binnen een stuurgroep of werkgroep, moor

ook door informele contocten tussen een of meer ombtenoren en belongengroepen.
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Schemo 2 Acforenconslellafie rond ploltelondsvernieuwing

Beleidsarena
Kennisinstellingen

Streek

lnformele contocten en biieenkomsten spelen bij plottelondsvernieuwing een belongrilke rol.

Motieven om te porticiperen kunnen ziln de reolisering von collectieve woorden (stimulering

von de leefboorheid, ontwikkeling von notuur en londschop) of het bevorderen von groeps-

belongen (verbeteren von productie-omstondigheden voor boeren en tuinders, verbetering

von het woonklimoot). ln sommige gevollen is het beleid gericht op het sturen von innovolies

die zich in de streek voltrekken. Denk oon het verstrekken von subsidies door het ministerie

von LNV oon boeren die bos oonplonten op productiegronden. ln ondere gevollen behelst

het beleid zelf een bepoolde innovotie, zools bii de introductie von beleid gericht op Woorde-

volle Cultuurlondschoppen in een streek.

Beleidsoctoren kunnen de innovotíes in de streek in theorie op drie monieren sluren: vio

hiërorchísche sturing (top-down), vio zelfsturing (bottom-up) en vio netwerksturing (horízon-

tool). ln het gevol von hiërorchische sïuring wordt er binnen de beleidsoreno - in dit gevol een

besloten kring von octoren - initiotieven genomen die vervolgens worden opgelegd oon de

streek. Doorbii wordt voornomelijk gebruik gemooh von wetgeving, vergunningen en derge-

liike. Hiërorchische sluring liih bii plottelondwernieuwing slechts een ondergeschihe rol te

spelen; netwerksturing en zelfisturing zijn von groler belong. Bii zelfisturing nemen de octoren

in de streek het initiotief. De beleidsocloren stellen dooroon een oontol rondvoonaroorden en
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ondersteunen de octiviteiten eventueel, biivoorbeeld door een procesbegeleider of een

bepoold budget beschikboor te stellen (Driessen e.o., 1995). Een bekend voorbeeld ziin de

milieucoöperoties. ln het gevol von netwerks-turing kon het initiotief bii de beleidsoctoren of bii

de streek liggen. Woor het om goot is dot er een ruime kring von beleidsoctoren en octoren

uit de sireek bii de innovotie is betrokken, en dot de octoren intensief met elkoor communice-

ren. Dit gebeurt op bosis von de erkenning dot zii wederziids von elkoor ofhonkeliik ziin voor

de reolisering von gemeenschoppeliike doelen. lnstrumenten ols plonnen von oonpok en

convenonten spelen hierbij een voornome rol. Voorbeelden ziin de Ruimieliike Ordenings- en

Milieuproiecten.

Er is niet olleen sproke von beleid dot de innovoties in de sireek beïnvloedt . Actoren in de

streek kunnen zich ook mobiliseren om invloed uit te oefenen op het beleid. Dit is biivoor-

beeld het gevol wonneer een oontol boeren zich ol don niet vio besloonde konolen orgoni-

seren om ondersleuning te ontvongen voor hun milieucoöperotíe of om de besprekingen in

het koder von een ROM-proiect ie beïnvloeden. Overigens komt het ook voor dot de octoren

in het veld door de beleidsoctoren worden gemobiliseerd. Dit is biivoorbeeld het gevol

wonneer octoren in de streek worden uitgenodigd om deel te nemen oon discussiebijeen-

komsten, woorbii zii ideeën kunnen leveren voor vernieuwende ontwikkelingen in de streek.

Actoren in de streek en beleidsocloren moken tiidens innovotieprocessen voor het grootste

deel gebruik von kennis die zii zelf of de ondere betrokken octoren 'in huis hebben' (Lindblom

en Cohen, 1979). Doorbii goot het vook om impliciete kennis, dot wil zeggen kennis die

sublectief is, persoonliik, rilk oon ervoring en prohisch. Deze implicieie kennis wordt gesocio-

liseerd, woordoor een gemeenschoppelijk koder voor kennisverwerving en -toepossing kon

ontsioon. Hierdoor wordt bilvoorbeeld duideliik voor de beirokkenen welke kennis bruikboor

is, woordoor weer richting gegeven wordt oon een verder zoekproces. Delen von implicíete

kennis von betrokkenen worden geëxpliciteerd, woordoor die kennis controleerboor, honieer-

boor en overdroogboor wordt. Tiidens dit proces kon bliiken dot de beschikbore explicieie

kennis onvoldoende is en dot op zoek moet worden gegoon noor expliciete kennis die elders

beschikboor is of noor personen die die kennis beschikboor hebben. Dot kunnen ondere

beleidsoctoren of octoren uit de streek ziin, moor ook professionele kennisoctoren (odviseurs,

onderzoekers). Deze kennis, die dus meer omvot don olleen (geformoliseerde) wetenschop-

peliike kennis, wordt ontwikkeld binnen een scolo oon netwerken (monodisciplinoir, multl-

disciplinoir) en relotievormen (conirocten, detochering). Voor een deel wordt de kennis

geleverd door het verrichten von onderzoek in het gebied. Belongrijke drilfueren voor kennis-

octoren om deelte nemen oon innovotieprocessen ziin venverven von nieuwe kennis en

wetenschoppelijk profilering. Kennis wordt opgeslogen en verspreid vio onderzoeksropporten,

tiidschriften en in toenemende mote vio electronische medio. Het inschokelen von professio-

nele kennisoctoren is in het olgemeen duur en de resultoten komen vook op wot longere
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termi]n beschikboor. Doorom is het belongriik dot professionele kennisinstellingen goed

onticiperen op de toekomstige kennisvrogen en tiidig een strotegische kennisvoorrood

hebben opgebouwd.

Overigens kunnen kennisvrogen voortvloeien uit ontbrekende kennis, moor ook onder-

benutting von de kennis die oonwezig is in de octorenconstellotie of doorbuiten. Hei eerste

gevol is het gevolg von een onvoltooid zoekproces, von de zojuist genoemde kosten- en

haroliteitsofwegingen of von ondere drempels bil het verschoffen von de benodigde kennis. ln

het lootste gevol wordt een beroep gedoon op kennisvernieuwing: er is vroog noor het

genereren von nieuwe kennis. Adviseurs en onderzoekers kunnen doorbíi een belongrilke rol

spelen. Expliciete kennis kon eveneens onderwerp von onderzoek ziln.Zo kon sociool-

wetenschoppelijk onderzoek een belongriike rol spelen bii innovoties in de vorm von morh-

onderzoek, onderzoek noor beleidsprocessen of droogvlokonderzoek, woorbil opvottingen en

wensen von octoren een voornome rol spelen.

ln de prohiik is het onderscheid tussen de verschillende typen ocloren niet erg strih. Eén

Persoon of orgonisotie kon de rol von verschillende octoren spelen. Zo kon een provincie-

ombtenoor die betrokken is bil een innovotieve beleidsoonpok om de verzuring in een gebied

te verminderen op bosis von zijn bevoegdheden rondvoonaroorden stellen oon deze oonpok

(beleidsoctor). Tegeliikertijd kon hij een inbreng hebben ols leveroncier von expliciete kennis

over de beperkende effecten von biivoorbeeld een groene lobelstol op de verzuring in het

gebied (kennisoctor). Een boer die op ziin bedrijf oon produclverbreding doet (octor in de

slreek) kon tegelilkertijd ols vertegenwoordiger von een stondsorgonisolie betrokken zil bii het

beleid voor een Woordevolle Cultuurlondschop (beleidsoctor).

Tiidens een innovotieproces kon de constellotie von betrokken octoren ín het beleid en de

streek veronderen. Vook wordt een initiotief gestort door één of enkele octoren, moor breidt

de oclorenconstelloiie zich no enige tild uit, biivoorbeeld omdot de beschikbore middelen niet

toereikend zijn of omdot beleidsoctoren vinden dot bepoolde rondvoonaroorden oon de inno-

votie moeten worden gesteld. De toegetreden octoren kunnen de innovotie verder brengen,

moor tegeliikertild hebben zii ook hun eigen wensen en opvottingen met betrekking tot de

innovotie die zij willen loten gelden. Omgekeerd kunnen er ook octoren uit de constellotie

treden, bijvoorbeeld omdoi zii olleen odviseren tíidens het uitwerken von ideeën en concepten

(uitvinden) of omdoi ziltiidens het innovolieproces hun oondocht richten op ondere innovoties

of ondere zoken die zil op dot moment belongrijker vinden. Bij de keuze von een octor om ol

don niet te (blijven) deelnemen spelen verschillende ofwegingen een rol, zools finonciële

ovenaregingen, de mogelilkheid om milieudoelen, londschopsdoelen, doelen von leefboor-

heid en dergeliike te reoliseren en de mogelilkheid om een cliëntele von dienst te ziin. Actoren

moken een ofweging tussen deze overwegingen.
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Plottelondsvernieuwing vindt ploois binnen een omgeving (contexi). De omgeving bestooi uit

een diversiteit oon ontwikkelingen, die mootschoppeliik, economisch, ecologisch of onders

von oord kunnen ziin. Ook kon gedocht worden oon beleidsontwikkelingen die zich ofspelen

op een hoger schoolniveou don het gebied woorin plottelondsvernieuwing zich ofspeelt. Het

goot om ontwikkelingen die een sterke invloed hebben op de innovotie in kwestie en op de

kenniwrogen die zich doorbii voordoen, moor woorop de octoren die bii de innovotie

betrokken ziin zelÍ (nogenoeg) geen invloed uitoefenen. Zo kon een verminderde steun vonuit

het Gemeenschoppeliik Londbouwbeleid von de Europese Unie een belongriike impuls geven

oon vernieuwing en verbreding von de produclen en diensten die door de londbouwbedrilven

in een gebied worden geleverd. De boeren kunnen doormee een oonvullend inkomen verdie-

nen. Bii omgevingsfoctoren gooï het om een breed scolo oon foctoren, die in de cose-

beschriivingen ols zodonig herkend moeten worden.

2.3. Deelprocessen yon innovslies

Aon innovoties ziin verschillende deelprocessen te onderscheiden. ln de literotuur worden

dooroon verschillende benomingen gegeven. De onderstoonde benomingen ziin op de eerste

ploots toegesneden op technologische innovoties, die zich gewoonliik in de sireek ofspelen.

Woor de benomingen voor deelprocessen von beleidsinnovoties verschillen is dot oongege-

ven. Binnen de genoemde deelprocessen kunnen verdergoonde detoilleringen worden oon-

gebrochi, moor dot voert te ver voor dit koder.

Problematisering één of meer octoren (ol don niet ofkomstig uit de overheid) ervoren een

behoefte oon vernieuwing en moken dit expliciet.

Uituinden: de ocioren ontwikkelen ideeën, concepten en dergeliike en werken deze uit; bii

beleidsinnovoiíes is in dit verbond sproke von het ontwerpen von beleid ofwel von de

ontwikkeling von beleidsolternotieven.

lniliëren: de octoren proberen de nieuwe ideeën en dergeliike occeptobelte moken voor

een ruimere kring von belonghebbenden en deze belonghebbenden erbii te betrekken;

doorbijworden ideeën ook oongepost; bii beleidsinnovoties is sproke von het vormen von

consensus en het nemen von beslissingen;

lmplementeren'de ideeën, concepten en dergeliike worden ingeposl in de dogeliikse

proktiik, woordoor de innovotie gestolte kriigt.

lncorporeren: de innovotie wordt geëvolueerd en eventueel bilgesteld of biigestuurd; er

kon ook sproke ziin von monitoring.
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Het onderscheid in deelprocessen betekent niet dot er sproke is von sirih op elkoor volgende

fosen Vernieuwingsprocessen voltrekken zich ols iterotieve zoekprocessen. lnnovoties ziin

diffuus, onvoorspelboor en dynomisch en worden zelden progrommotisch of lineoir opgezet.

ln de proktiik is sproke von voortdurende terugkoppelingen en von schiinbore herholingen,

biivoorbeeld door de herdefiniëring of verdere orticulering von problemen, door oonpossing

von concepten. Dit mooh het moeiliik om innovoties op voorhond te typeren. Vernieuwings-

processen siuiten nogol eens op weerstonden. Deze kunnen in elk deelproces optreden.

Gedocht kon worden oon belonghebbenden die zich in hun positie bedreigd voelen,

bestoonde wetgeving of beperhe middelen.

2.4. AcliYileiten in innovoties

Zools gezegd worden innovoties die deel uitmoken von plottelondsvernieuwing primoir vorm

gegeven door beleidsoctoren en octoren in de streek. Om een innovotie te reoliseren is het

noodzokelilk dot de betrokken octoren met elkoor communiceren over de innovotie ols geheel

en over specifieke onderdelen. Omdot verschillende de octoren verschillende wensen en

opvottingen hebben over de innovotie en omdot zii over verschillende hulpbronnen beschik-

ken (geld, expertise, hindermocht) goot de communicotie gewoonliik ook gepoord met een

proces von onderhondelen. Dit proces kon meer of minder conflictmotig verlopen. ln deze

processen hebben octoren niet olleen inhoudeliike kennis nodig von de innovotie, moor ook

kennis von de ondere beirokkenen met hun wensen, opvottingen en hulpbronnen. Verder is

ook kennis von onderhondelen en von conflictmonogement en iuridische kennis nodig. Er is

kortom sproke von een grote verscheidenheid oon een kennisvrogen, die von gevol tot gevol

verschillen.

De kennisvrogen von de beleidsocloren en de octoren in de sireek ziin verbonden met de

octiviteiten die binnen de verschillende deelprocessen von innovotie ziin vereist. De interoctie-

en communicotieprocessen die zich doorbijvoordoen spelen eveneens een rol. Enkele

kenmerkende octiviteiten ziin:

- inhoudeliik leren, woorbii octoren kennis en ervoring opdoen over de innovotie in kwestie;

de opgedone kennis en ervoring kunnen ook worden uitgewisseld;

- onderhandelen, woorbii octoren tot ofsproken komen over de ie reoliseren innovotie, de te

leveren prestolies en de spelregels die doorbii gehonteerd dienen te worden; er wordt ook

overlegd, geruild en gezocht noor gemeenschoppeliike doelen; onderhondelingssituoties

vormen knooppunten tussen vroog en oonbod von voorol ervoringskennis over motieven

en ochtergronden;
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- fociliíeren, woorbii het goot om procesbegeleiding of externe odvisering met beirekking tot

innovoties in de beleidsoreno of in de streek; procesbegeleiders en odviseurs ziin vook

belongriike knooppunten voor vroog en oonbod von zowel wetenschoppeliike ols sociole

kennis over motieven en ochtergronden von de octoren.

Combineren we de deelprocessen die oon een innovotie kunnen worden onderscheiden met

de zojuist genoemde octiviteiten don ontstooi de motrix die in schemo 3 is weergegeven.

Een voorbeeld om de motrix te illustreren. ln de cel woor de rii 'problemotiseren' kruist met de

kolom 'onderhondelen'spelen zich processen of die (ol don niet) leiden tot consensus over de

eisen die oon een nieuw product, proces en dergeliike worden gesteld. De betrokken octoren

onderhondelen ols het wore over een gezomenliike'progrommo von eisen'ten oonzien von

het product oÍ proces. Voor elke von de octor is het belongriik dot hii voordigheid heeft in het

onderhondelen. Een vereiste doorvoor is dot híi over kennis beschih over de ondere octoren,

hun wensen hun percepties, hun ocfiviteiten, hun houdingen en dergeliike. Op het moment

dot nieuwe octoren deel goon uitmoken von de octorencons-lellotie, kon zo'n proces zich

herholen en kon hel'progrommo von eisen'veronderen. Deze momenten dien zich diverse

molen voor in een innovotieproces. Voor elke octor spelen de verwochte voordelen die oon

porticipotie verbonden zijn (porticipotiemotieven) een voornome rol bii de ofweging om ol

don niei mee te doen.

Schemo 3 Deelprocessen en oclivileilen in vernieuwingsprocessen

Acliviteiten lnhoudellik leren Onderhondelen Focillteren

Deelprocessen

Problemotiseren

UiÍvinden /
ontwerpen

lnitiëren / beslissen

lmplementeren

lncorporeren
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2.5. Een typologie yon kennisvrqgen

Zools uit het voorgoonde ol duideliik is geworden doet zich bii plottelondsvernieuwing een

grote verscheidenheid oon kennisvrogen voor. Deze kennisvrogen kunnen op verschillende

monieren worden ingedeeld. Enkele voorbeelden von indelingen die in de liierotuur worden

gehonteerd ziin:

- expliciete kennis versus impliciete kennis (Nonoko & Tokeuchi 1995);

- onderscheid tussen woorom-kennis, wot-kennis, wie-kennis, hoe-kennis en wooryoor-

kennis (Horrevoeh en Ter Heide, 19921;

- onderscheid noor bewerkingsgrodotie: doto, informotie, onolytische kennis, inzichi,

modelmotige kennis, indicotoren (Von Lohuizen, 198ó);

- onderscheid noor gehonteerde woornemingstechniek: stotistische ciifers, sensorische

kennis, woorderingen (Potton, 1987);

- onderscheid noor mote von integrotie: extrodisciplinoire, monodisciplinoire, multi-

disciplinoire en tronsdisciplinoire kennis (Ter Heide en Horrevoets, 199ó);

- noor mote von generoliseerboorheid : generieke versus specifieke kennis.

De kennis die een oclor inbrengt en toeposl in een proces von plottelondsvernieuwing vereisi

dot de octor kennis vergoort en venrerh. Een octor verzomelt kennis met het oog op de

reolisering von bepoolde woorden of doelen. De woorden of doelen vormen de oonleiding

om kennis te verzomelen en geven door ook richting oon. Met betrekking tot een nieuwe

(emissiegerichte) oonpok von de verzuring in een gebied zol een boer voorol kennis

vezomelen over de gevolgen doorvon voor een bedriifsuitbreiding, terwiil een milieu-octivist

eerder kennis zol vergoren over de gevolgen voor notuurelementen. De kennis die een octor

verzomelt fungeeË ols het wore ols grondstof, die vio leerprocessen wordt verwerh tot nieuwe

kennis. De grondstof bestoot uit uiteenlopende soorten kennis. De boer in l«arestie verzomelt

biivoorbeeld kennis ontleend oon beleidsstukken over de beleidsvoornemens, technische

kennis over de gevolgen von de beleidsvoornemens voor de londbouwsector, economische

kennis over de mogeliike koslen die dooroon verbonden ziin en ervoringskennis over de

situoiie von ziin bedriif. De grondstof kon bestoon uit impliciete kennis, zools de ervorings-

kennis von de octor, moor ook uit expliciete kennis, zools informoite, gegevens en model-

motige kennis die de octor tot ziin beschikking heeft. De monier woorop de octor deze kennis

vergoort en venarerh hongt of von zijn voordigheid en von ziln ottitude, biivoorbeeld de mote

von openheid voor kennis die ziin opvottingen weerspreken. Goondeweg leert een octor te

begriipen wot de woorde is von de kennis von ondere octoren. Nieuwe kennis is het resultoot.

Deze kennis die de octor inbrengt in de discussies en onderhondelingen met de ondere

octoren en die bii de innovotie wordt toegepost kon op zich weer de grondstof vormen voor

kennisvergoring en -verwerking, door de octor zelf of door de ondere octoren. Er is dus
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sproke von een ryclisch proces. Von biizonder belong is de kennis die de octoren gezomenliik

vergoren (loint foct-finding). Noormoie het proces voortschriidt zol dot voker voorkomen.

Somengevot is kennis (K) dus een functie (f) von de woorden (W) von een octor, de informotie,

gegevens en dergelilke (l) die de octor mede op bosis doorvon verzomelt en verwerh, de

eigen ervoring (E) die de octor heeft, de voordigheid (V) von de octor om kennis le vergoren

en te verwerken en de ottitude (A) von de octor. Dit kon op een kernochtige monier worden

uitgedrukt in de volgende formule:

K=Í(W, l,E,VA)

Bii de beschriiving von de cosus wordt de oondocht gericht op de oord en de harolíteit von

informotie, gegevens en dergelilke en op de monieren woorop deze door de octoren worden

ingebrocht en toegepost in de verschillende processen von plottelondsvernieuwing. Doorbij

wordt ook oondocht besteed oon focioren ols woorden en otiitudes von octoren en oon de

monier woorop de kennisontwikkeling en -toeposssing verlopen. Er wordt geen onol;ae

uitgevoerd von de oízonderlilke ervoringen en octiviteiten von octoren.

Om zicht te kríigen op verschillende soorien kennis die worden ingebrocht en toegeposi bii

plottelondsvernieuwing is het zinvol om de kenniwrogen von octoren ols uiigongspunt te

nemen. Uitgoonde von een bepoolde kennisvroog die één of meer octoren hebben verlonen

zii een informotiezoekgedrog. ln de loop von de innovotie verondert dit gedrog gewoonlijk

von minder noor meer geconcentreerd en von beperh noor breed. Vrogen worden

geformuleerd in het licht von mogeliike ontwoorden. Er is dus geen eenduidig meetpunt voor

de kennisvrogen von de octoren. Bij het informotiezoekgedrog moeten octoren keuzen moken

op een oontol dímensies. ln de Werkwiper voor kennismonogemenl (PRO, 1993) worden ols

kennisdimensies onderscheiden: de toepossing, de inhoud, de kennisbron en de methoden

en technieken. Al deze dimensies stoon in onderlinge relotie tot elkoor.

Toepassingen

Actoren die innovoties doorvoeren possen kennis toe. Tijdens het innovotieproces worden

kennisbehoeften geoÉiculeerd. Om zicht te krijgen op kennistoepossingen is het belongrijk

om de deelprocessen von innovotíes en de procesvoordigheden voor ogen te houden. ln

porogroof 2.3 is een onderscheid gemooh fussen de deelprocessen: problemotiseren, uit-

vinden / onlwerpen, initiëren / beslissen, implementeren, en incorporeren. ln porogrooÍ 2.4

ziin ols procesociiviteiten onderkend: inhoudelijk leren, onderhondelen en fociliteren. De

belongriikste vrogen die zich voordoen bii kennistoepossing ziin: Welk lype toepossing is in

het geding bii de betreffende innovolie?
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lnhoud
Bij de inhoud von de kennisvroog goot het om 'wot-kennis', dot wil zeggen om kennis over

specifieke ospecten von plotielondsvernieuwing (zie schemo 1) en om inzicht in de discipli-

noire structuur von kennis. Het stellen von de kennisvroog is richting gevend voor het zoek-

proces noor kennis en voor een beoordeling von de bruikboorheid von kennis bii het

innovotíeproces. Centrole vrogen ziln: Welke kennis is nodig om de kennisvroog le beont-

woorden? en Van welke kwaliteit dient die kennis le ziin? Beontwoording von deze vrogen

mooh een keuze von de kennisbron(nen) mogeliik.

Kennisbron

Het gooi hier niet olleen om kennis von octoren, moor ook om kennis von communicotie- en

interoctieprocessen, die von belong ziin om de benodigde (inhoudeliike) kennis te verzome-

len. ln de eerste ploots ziin de beleidsoctoren of de octoren in de streek die direct bij een

innovotieproces ziln betrokken de kennisdrogers. Zii beschikken tenminste over impliciete

kennis (ervoring) en soms ook over bepoolde vormen von expliciete kennis (gegevens, model-

motige kennis). Deze octoren nemen gewoonlijk deel in verschillende netwerken, die ze

kunnen gebruiken om tegen betrekkeliik loge kosten en relotief snel kennis te verzomelen en

in te brengen.

lllelhoden en technieken

Bil methoden en lechnieken goot het om de wilze woorop kennis verzomeld dieni te worden

gegeven het voorgoonde. Kennis die ontbreeh bii de betrokken octoren kon op verschillende

monieren worden ingebrocht:

- uitbreiden von het neiwerk rond de innovotie;

- opbouwen von een netwerk met soortgeliik innovoties;

- od hoc inhuren von een odviseur (voorlichter, morketingdeskundige);

- oftoppen von literotuur, krontenberichten en dergeliike;

- deelnemen oon congressen, of studiebezoeken over het onderurerp;

- orgoniseren von workshops om ervoringen uii te wisselen;

- zelf uitvoeren von wetenschoppeliik onderzoek;

- loten uitvoeren von wetenschoppeliik onderzoek door een kennisinstituut.

Over het geheel genomen nemen de kosten die verboden ziin oon het verzomelen von kennís

in zoiuist gegeven volgorde toe. Het goedkoopst is de kennis, woorover beleidsoctoren of

octoren in de streek zelf beschikken, het duurste is het venreryen von nieuwe kennis vio

wetenschoppeliik onderzoek door kennisinstituten. Kennismokeloors kunnen beleidsoctoren

en ocloren in de streek behulpzoom ziin bii het leggen von contocten met (ondere) kennis-

bronnen. Belongriike vrogen ziin in dit verbond: Hoe kon de kennis worden verkregen en

tegen we/ke koslen? Concluderen beleidsoctoren of octoren in de streek dot bepoolde kennis
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bii hen ontbreekt, don houdt dot een vroog in noor nieuwe kennis. ln deze vroog kon even-

tueel door kennisinstituten worden voorzien.

ln het bovenstoonde is uiteengezet welke concepten bruikboor ziln om het koder voor kennis-

vrogen omtrent plottelondsvernieuwing te schetsen. We ziin doorbii uitgegoon von een dyno-

misch proces, woorbiiverschillende octoren zijn betrokken, die zowel formeel ols informeel

olerleg voeren in en buiten de streek en die verschillende typen kennis von belong vinden. ln

de volgende hoofdstukken zullen we oon de hond von dil koder een ooniol cosus noder

bekiiken.

Kennis in plottelondsvernieuwing 17





3. Plqtlelq ndsvernieuwing

3.I. lnleiding

De twee cosus die in dit hoofdstuk worden beschreven zijn ontleend oon de Atlos voor

Plaltelondsvernieuwing(Broekhuizen e.o., 19g7).Zowel bii 'profileren op smook'ols bii 'een

quotum oon geneeskrochf goot het om innovoiies die zich ofspelen of ofgespeeld hebben in

de streek. De biidroge vonuit het beleid bestoot hoofdzokelilk uit finonciële ondersteuning von

de initiotieven.

3.2. ProÍileren op smoqk

Typering van plaltelandsvernieuwing

ln de Alblosserwoord en Vijfheerenlonden houdt een tientol boeren, verenigd in de Coöpero-

tie von Veenweidekoosproducenten, zich bezig met de productie, levering en verkoop von

streekeígen boerenkoos. Deze boerenkoos droogt het kwoliteitskeurmerk Veenweidekoos. Dit

keurmerk sioot goront voor duurzome productie en zorgvuldige selectie von grondstoffen, wot

de smook ten goede komt. De ofzet von de producten vindt ploots vio verkoop oon huis,

levering oon een grootwinkelbedriif en export noor Duitslond.

ln deze cosus is sproke von plottelondsvernieuwing die inhoudelijk te typeren is ols'produci-

vernieuwing', te weten de productie en ofzet von streekeigen Veenweidekoos. Doornoost is er

ook sproke von morktinnovolie (met nome in de lotere fosen von het proces) en geogrofische

vernieuwing (duurzome productie en londschopsbeheer). De siuring in de cosus is bottom up:

het initiotief ligt bii de boeren in de streek, die de coöperotie hebben opgericht. De overheid

speelt geen octieve rol in deze cosus. Wel is sproke von subsidie door de provinciole overheid.

Al belongriikste kennisknooppunten fungeerden de Welenschopsadnkel, door middel von het

oonleveren von onderzoeksmoteriool en de regionole Christelilke Boeren en Tuinders Bond

(CBTB) door het orgoniseren von siudiereizen en het beschikboor stellen von iuridisch-

orgonisotorische kennis. Knelpunten in de kennis logen in morketingkennis die in het begin-

stodium niei beschikboor wos, onder meer door gebrek oon finonciele middelen om deze

kennis oon te trekken.
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Problemaliseren

De Werkgroep Alblosserwoord en Viifherenlonden (WAVI houdt zich sinds 1983 bezig mei de

relotie tussen wesierse londbouw en de Derde Wereld. Op zoek noor de vroog wot ie ols

individuele boer zelf doodwerkeliik kunt doen voor de Derde Wereld, verschuift het occent in

de richting von lokole initiotieven en milieuvriendeliike productie. Het idee von streekeigen

productie sloot oon. Doormee wordt oongesloten op de vroegere troditie von boerenkoos-

productie in het gebied.

Uilvinden

De CBTB orgoniseert een sludiereis noor ltolië om te bekiiken hoe streekeigen productie door

vorm kriigt. Een belongrijk motief doorbii is het zoeken noor initiotieven om het inkomen von

boeren in het Groene Hort te verbeteren. ln 199.l ríchten de CBTB en de Westeliike Lond- en

Tuinbouw Orgonisotie (WLTO) de Stichting Streekeigen Productie in het Wesrelilk Veenweide-

gebied (SPWV) op. Enkele leden von de WAV spelen hierin een belongrijke rol.

lnllíéren
Een studieclub von ochttien boeren streeft noor een haroliteitskeurmerk voor boerenkoos.

Doorbii is het belongriik dot kennis wordt opgedoon over de hryolileitsverbetering von

boerenkoos. Door middel von externe deskundigen ('ervoren koosmokers'), proefovonden en

het'bii elkoor kiiken'doen de boeren kennis op over de relotie tussen de productiewiize en de

smook von boerenkoos. De smook bliih biivoorbeeld ofhonkelijk te ziln von de somenstelling

von het voer en von het gebruik von kunslmest. De studieclub orgoniseert een studiereís noor

de Fronse Juro om door te leren von de ervoringen met slreekeigen producien. Verdere

kennis die in deze fose noodzokelilk is wordt in de vorm von studieropporten door de Weten-

schopswinkeloongeleverd. Deze kennis heeft betrekking op het productieproces von slreek-

eigen koos (inclusief kennis met betrekking tot kwoliteitsbewoking) en op morketingkennis

(met nome gericht op morhkonsen von een streekeigen product).

lmplemenleren

Een deel von de boeren uit de studieclub rícht in 1994 de Coöperotie von Veenweidekoos-

producenten op. De coöperoiie heeft een reglement opgesteld voor produclie, levering en

verkoop von koos. ln dit reglement stoot onder meer beschreven dot de Veenweidekoos

duurzoom geproduceerd moet worden, met het oog op londschop en milieu. Dii vormt niet

zozeet een verkooporgument voor klonten, moor zorgt wel voor een droogvlok bii de

beleídsvoerders: de provincie Zuid-Hollond verleent finonciële steun in de vorm von subsidie

en heÍ Ministerie von Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer neemt de koos

of voor de bedriifskontine. Het Minisleríe von Londbouw, Notuurbeheer en Visserii geeft geen

steun. De benodigde iuridisch-orgonisotorische kennis (benodigd voor het oprichten von een
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coöperotie en het opstellen von een regelement) verwerven de boeren vio de boerenorgoniso-

ties CBTB en WLTO.

De ofzet von de Veenweidekoos verloopi voornomeliik vio verkoop oon huis. Doornoost wordl

de horeco benoderd, met nome de specioolzoken. Het eerste ioor volt de verkoop tegen.

Ondonks de energie die de boeren steken in het benoderen von klonten, verrichten de

winkeliers weinig insponning voor de promotie von de Veenweidekoos. ln dit ioor wordt

(ervorings)kennis opgedoon ten oonzien von de ofzet. Doorbii gooi het voorol om kennis over

'hoe, welke mensen te benoderen binnen de oËzetbedriiven'. ln het tweede joor wordt een

doorbrook gereoliseerd in de ofzet de stichting goot olle filiolen von een grooi winkelbedrijf

in Nederlond bevoorroden. Dit bedrijf ziet in de Veenweidekoos een mogelijkheid om zich te

onderscheiden von ondere supermorhen. Er wordt gestreefd noor een zoveel mogeliik

gespreide o{rzel. Zo wordt er ook gewerkt oon export von Veenweidekoos noor Duitslond.

lncorporeren

Terugkiikend op hei procesverloop denh de stichting SPVW dot met nome op het gebied von

morketingkennis eerdere inschokeling von externe deskundigheid wenselijk wos geweest.

Gebrek oon finonciën om dit te bekostigen wos echter, noost gebrek oon ervoring in het

beginstodium, een belemmering hiervoor. Ter ondersteuning von de vermorhing is sinds kort

een morketingdeskundige portime in dienst von de coöperotie. lnmiddels heeft er een verbre-

ding von de octiviteiten von de stichting ploolsgevonden. Deze verbreding heeft zowel betrek-

king op de producten (vlees en fruil), ols op de doelstelling, woorbii wordt gericht op ver-

sterking en vermorkting von de biizondere h,,roliteiten von het Groene Hort. Voor verdere

produciontwikkeling worden somenwerkingsverbonden oongegoon met producenten, ver-

werkers, hondeloren en ofnemers. De Veenweidekoos wordt in een breder pokket von

Veenweide producten' oongeboden.

§amenvalling
De onderstoonde motrix geeft bii wijze von somenvotting het kennisgebruik weer in de

ochtereenvolgende deelprocessen von de innovotie en bii de voordigheden die doorbii in het

geding woren.
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Schemo 4 Kennisgebruik bii iníroducííe von veenweidekoos

Aetiviteiten lnhoudeliik leren Onderlrondelen Fociliteren
Deelprocessen

Problemotisenen Kennis over Discussie over Werkgroep
mogeliikheden duurzome productie Alblosserwoord en

duurzome productie, Viifherenlonden
oonvulling inkomen en
trodities

Uiivlnden Kennis over Discussie over CBTB, WLïO,
streekeigen productie mogeliikheden SPVW
(door sludiereis) sheekeigenproducten

in Veenweidegebied

lnliièren Kennis over relotie Overtuigen von Studieclub,
tussen produclie en mogeliikheden Wetenschopswinkel
harcliteil, Veenweidekoos
Morhkennis, door
studieovonden,
studiereis en extern
onderzoek

lmplementeren Juridisch/orgonisotie-
kennis vqn exlernen,
Ervoringskennis op het
gebied von morketing.

VosÈtellen hrcliteits-
en productiecriterio in
reglement/keurmerk,
onderhondelingen met
ofnemers

ExpeÉise von
Coöperolie
Veenweidekoos-
producenten,
CBTB en WLTO

lncorporeren Ervoringskennis door Somenwerkingsverbon Morkelingsdeskundige
evoluotie, -den met producenten, Stichling Sheekeigen
Morketingkennis vio verwerkers, Productie
externen hondeloren en

ofnemers

3.3. Een quotum oon geneeskrochl

lntroduclie
ln Ommen (Overiissel) is de coöperotieve kruidendrogeriiAngelico gevestigd. De coöperotie

is opgericht in l95l en telt inmiddels ruim twintig leden. Zii houdt zich bezig met het telen,

bewerken en drogen von kruiden. Dit levert een oonvulling op het inkomen von de deel-

nemende boeren in Overiissel. De kruiden worden ofgenomen door producenten von

uiteenlopende mediciinen. De omzet von de coöperotie is de lootste ioren verdubbeld.

Typering

De innovotie in deze cosus is in de eerste ploots le typeren ols productvernieuwing, te weten

het (kleinscholig) telen, bewerken en drogen von kruiden. Doornoost is er ook sproke von

morktvernieuwing: de producten von de coöperotie worden geteeld op bosis von controciteeh

wot wil zeggen dot de gewossen ol verkocht ziin voordol ze ziin ingezooid. Doornoost is

sproke von technologische vernieuwing vonwege de'op moot gemoohe mochines'die de

coöperotie zelf ontwikkelt oJ loot ontwikkelen, omdot gongbore londbouwmochines niel

geschih ziin voor de oogsi en venarerking von de kruiden. Hoewel de coöperotie in der tiid
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top-down is opgestort door het ministerie von Londbouw en Visserij is er tegenwoordig sproke

von bottom-up sturing. Hierbii heeft het huidige ministerie von LNV geen bemoeienis meer

mei de ccËperotie; deze voori nu volledig hoor eigen koers.

Procesverloop

Feiteliik is er in deze cosus nouweliiks sproke von externe kennisknooppunten. De deelnemers

ontwikkelen zelf hun kennis en houden elkoor op de hoogte von nieuwe ontwikkelingen.

Knelpunt is het onibreken von kennis op het gebied von kleinscholige teelten, zools die door

de coöperotie wordt bedreven.

De innovoties die de coöperotie Angelico heeft doorgevoerd hebben zích voor een deel in het

verdere verleden ofgespeeld. lnformotie over het exocte verloop von de innovoties is doorom

moeiliik te ochterholen tiidens deze quick sconn. Er wordt doorom ofgeweken von het formot

dot bii de overige cose-beschrijving is gehonteerd.

De oprichting von de coöperotie in '1951 gebeurde met behulp finonciële steun von hel

Minislerie von Londbouw en Visserii. Doorbil werd gebruik gemooh von de Morsholl-hulp. De

steun wos een onderdeel von het londbouwbeleid dot er op gericht wos de Nederlondse

londbouw no de oorlog weer op te bouwen. ln het kleinscholige zondgebied von Overiissel

kon dooroon worden biigedrogen door de kleinscholige, intensieve teelt von kruiden. De

benodigde kennis werd in deze periode ontwikkeld bii het Proefislotion Akkerbouw en Volle-

grondsgroenleteelt. De kennis die in het proefistotion werd opgedoon werd over de deel-

nemende boeren verspreid.

Zools gezegd, werden in het verleden subsidies verslreh door het MinisJerie von LNV. Het

Directoroot-Generool voor de Londbouw von de Europese Uníe leverde eveneens een

bijdroge. De coöperotie wos echter von mening dot deze subsidies de coöperotie te ofhonke-

liik moken en dot de subsidies op de longere termiin te onzeker zouden ziin. Doorom heeft zij

besloten geheel zelfutondig te worden. Ziifunctioneert commercieel, zonder enige vorm von

subsidie.

De kennis die benodigd is voor het telen en drogen von de kruiden komt voor het grootste

deel voort uit ervoringskennis en uit experimenten die de boeren die in de coöperotie deel-

nemen zelf uitvoeren. Nieuwe kruiden worden eerst op kleine school uitgeprobeerd.

Dergeliike kennis is volgens de boeren niet bil kenniscentro of universiteiten te holen: 'dè
weten niks op dn gebied von kleinscholige teeheni Tiidens biieenkomsten wordt de opgedone

kennis onderling uitgewisseld. Dit gebeurt ook vio telefonische contocten. Ook kennis die

benodigd is voor het ontwíkkelen von gespecioliseerde oogsl- en bewerkingsmochines is
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grotendeels bij de coöperolie zelf oonwezig, in combinotie met de kennis von de mochine-

bouwers.

Beholve verwerkingscoöperotie is Angelico voorol een ofzetcoöperotie. De kruiden worden 'op

bestelling ingezooid'. Er wordl dus olleen kruiden verbouwd woornoor voldoende vroog is. De

vereiste morhkennis is oonwezig bii de verkopers von VNK, een hondelsfirmo woor de

coöperotie nouwe betrekkingen mee heeft. Deze firmo heeft over de hele wereld ogenten die

de contocten met de klonten onderhouden. Op bosis von de wensen uit de morh kunnen de

leden inschriiven op de verschillende kruiden. Bii overtekening wordt een quotering toege-

posi, bii een tekort worden controcten met niet leden ofgesloten.

De combinotie von productkennis en morhkennis - en de klontgerichtheid die dooruit is

voortgevloeid - heeft Angelico gemooh tot één von de wereldleiders op het gebied von

h,vo litotief hoogwoo rd ige kruiden.
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4. Milieucoöperqtie de Peel

4.1. lnleiding

Begin ioren 90 stonden in hei Peelgebied in Brobont de notuurbelongen en het londbouw-

belong scherp tegenover elkoor. Schoolvergroting en intensieve productiemethoden bleken

niet te combineren met het behoud von een woordevol en loretsboor cultuurlondschop. ln

diezelfde ti]d werd er binnen het Ministerie von LNV nogedocht over een nieuwe sturings-

filosofie oon de hond von beleidsnetwerken voor het oplossen von milieuproblemen in de

lond- en tuinbouw. Uitgongspunten ols 'gebiedsgericht beleid' en 'sturing op moof spelen

doorbii een belongriike rol. Deze ontwikkelingen geven oonleiding tot een reeks beleids-

motige en technologische vernieuwingen. Dit resulteerde onder ondere in een zogenoemde

milieucoöperotie (MCP): een somenwerkingsverbond von boeren die zich, ol don niet somen

met milieu-orgonisoties, richten op het produceren von een schoon milieu, notuur en

londschop, uitgoonde von een economisch rendobele londbouw in het gebied.

4.2. Type plottelqndsvernieuwing

De initiotieven von de milieucoöperotie De Peel kunnen het best worden getypeerd ols

bottom-up processen, woorbil moet worden opgemerkt dot een bepoolde top-down dreiging

ook een rol heeft gespeeld. ln De Peel werd (en wordt) gestreefd noor het honteerboor moken

von de tegengestelde belongen tussen milieu en londbouw. Om dit te reoliseren wos een

procesverondering nodig, woorbil de voormolige tegenslonders - milieugroepen en boeren -

zouden goon somenwerken. Voorofgoond oon de oprichting von de milieucoöperotie

bestond er geen enkele constructief contoct tussen deze groepen. lnhoudelijke gezien goot het

in deze cosus voorol om lechnologische vernieuwingen om de milieubelosting door de

londbouw te verminderen, zools het ontwikkelen von emissie-orme stollen. Doornoost is er

ook sproke von productdiffentiotie, bijvoorbeeld in de vorm von ogrorisch notuurbeheer.

4.3. Kennisvrsgen bii hel behoud vqn De Peel

Problematisering

Op initiotief von de ogrorische iongeren orgonisotie JAPI werden in 
.l993 

de eerste gesprek-

ken gevoerd met de Werkgroep Behoud de Peel, die streeft noor behoud von het veen in het

gebied. Doorno nom de Milieucoöperotie de Peel (MCP) het initiotief over. Dit somen-
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werkingsverbond von boeren wos een initiotief von de Brobontse stondsorgonisotie NCB. De

Milieucoöperotie heeft contoct gehod met verschillende overheidsinstonties, zools de betrok-

ken gemeenten, de provincies Noord-Brobont en Limburg, de ministeries von LNV en VROM

en Nodere Uitwerking Brobont Limburg (NUBL), een somenwerkingsverbond tussen de beide

provincies, de gemeenten en het riik.

Vonof het begin heeft de milieucoöperotie gestreefd noor een goede verstondhouding met de

betrokken overheidsorgonisoties. De bestuursleden von MCP reoliseerden zich dot hun

insponningen olleen ergens toe konden leiden ols de milieucoöperotíe zou goon somen-

werken met de betrokken gemeenien, provincies en ministeries. Voor de milieucoöperotie wos

het noodzokeliik dot de overheidsorgonisoties hoor op hun beurt zouden erkennen ols een

orgonisotíe die iets kon betekenen voor de ontwikkeling von geïntegreerd, gebiedsgericht

beleid en dot de overheidsorgonisoties hoor de ruimte zou bieden om te functioneren.

Concreet hield dit in dot von de betrokken overheidsinstonties gevroogd werd een oontol

octiviteiten von de milieucoöperotie te finoncieren en ontheffingen te verlenen von besioonde

wetten en regels (Aorts en Von Woerkum,l99ó). Doorbii woren ondermeer in het geding het

oprekken von het relotienotobeleid, het buiten werking stellen von stonkcirkels bii milieu-

vergunningen en het verlenen von ontheffing von mestboekhouding en overschotheffing.

ln elke fose von het innovotieproces speelden weer ondere octoren een rol. Een octor die

doorlopend oonwezig wos, wos de MCP Moor dit somenwerkingwerbond stond niet oon de

wieg von dit proces. Hei initiotief in de problemotiseringsfose log bil de ogrorische iongeren-

orgonisotie JAPI die de stoute schoenen oontrok en contoct opnom met de 'tegenportii':

Werkgroep Behoud de Peel (WBP). Acioren in de streek zetlen dus de eerste concrete stoppen.

Hierno in het uitvind-stodium werd het proces ook goonde gehouden door octoren in het

beleidsveld, zools de octoren die betrokken ziin bij de Nodere Uitwerking Broboni Limburg

(NUBL), en onderzoelainstellingen, zools het lKC.

Von groot belong in deze fose is niet olleen technisch inhoudeliike kennis moor ook kennis

over het sociole netwerk. Het goot doorbii om zoken ols: Welke octoren ziin von belong? Wot

willen die octoren? Hoe liggen de onderlinge verhoudingen? Over wot voor middelen en

kennis beschikken zii? Hoe kun je met hen somenwerken? Wot wil de overheid? JAPI zog ols

eerste in dot er te weinig gecommuniceerd werd tussen voor en tegenstonders en legde

doorom de eerste contocten. De milieucoöperotie onderkende vervolgens vonuit een goed

inzicht in de sociole constellotie het belong von somenwerking met de overheid.
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Uitvinden

Het feit dot de MCP een von de viif milieucoöperoties is die in 
.l994 

door LNV werd uitge-

nodigd om een Plon von Aonpok te schriiven heeft tot gevolg gehod dot de MCP vrii snel no

de oprichting bii het riik in beeld kwom. Met de vervoordiging von het plon von oonpok

haromen de ontwikkelingen in de Peel in een stroomversnelling terecht.

Over het olgemeen heeft het MCP geprofiteerd von de octiviteiten die LNV heeft verricht op

het gebied von bestuurliike vernieuwing, zools de initiotieven 'sturing op moof en 'lokole

zelfregulering en de medewerking oon 'geihlegreerd gebiedsgericht beleid, een initiotief von

VROM. De oprichting von de milieucoöperotie posle goed binnen deze initiotieven. De

instelling von de NUBL ols inslrument voor de reolisering von gebiedsgericht beleid is een

rechtstreeks gevolg von de oondocht binnen LNV en VROM voor besluurlijke vernieuwing.

NUBL is gericht op de reolisering von regionole proiecten op het gebied von bestuurlilke

vernieuwing. Met het oog doorop zocht het somenwerkingwerbond contoct met het MCP Zii

wilde doormee oonsluíien bii de octiviteiten die ol in gong woren gezet.

Aonvonkeliik wos het contoct tussen de WBP en de MCP nogol verstoord. De WBP hod

ernstige twijfels over de bedoelingen von de MCP De doelstelling von de milieucoöperotie

klonk mooi, moor voor de werkgroep leek het er voorol op dot het de MCP ging om het

voorlzetten von de gongbore londbouwoctiviteiten in de Peel. Op hun beurt ervoorden de

boeren díe deelnomen in de MCP het oonvechten von vergunningen door de WBP ols

hinderlijk.

Ondonks de wederzildse viiondigheid wos de WBP von mening dot de MCP bestoonsrecht

zou kunnen hebben. Ook de werkgroep zelf wílde of von het oonvechien von vergunnin-

genverstrekkingen oon londbouwbedrijven . Zilzog liever dot voorof overlegd zou worden op

het moment dot een bedrijf plonnen tot uitbreiding hod. De milieucoöperotie zou doorbij een

bemiddelende rol kunnen spelen, zo wos de gedochte.

ln deze fose richten de kennisvrogen zich meer op het technische vlok en ging het hier om

zoken zools:

- Bedrijfsvoering en finonciering.

- Soort notuur, hoe bereik le dot?

- Beheerste omschokeling von ogrorisch gebruik noor notuurontwikkeling.

Met nome dit lootste punt wos problemotisch. Goed bewerhe londbouwgrond zit vol leven en

voeding en kon niet zonder meer worden omgevormd tot notuur. Wonneer de notuur hier de

vriie loop krilgt onistoot er eenzíldige plontengroei. De overschokeling moest dus gedoseerd

verlopen en hiervoor wos kennis von zoken nodig.
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lnitíëren en implemenleren

De reloiie tussen de MCP en de WBP verschoof goondeweg von iegenstonders noor portners

die constructief somenwerken oon de toekomst von de Peel. Er liih zich voorzichtig een

nieuwe wii-groep te ontwikkelen woorvon de MCP en de WBP de kern vormen. Deze onl-

wikkeling is het resultoot von formeel en informeel overleg, woorin gewerkt wordt oon een

gemeenschoppeliik doel (Aorts en Von Woerkum, 
.l99ó). 

Bii de initiolisotie woren ook LNV

(die voor de finonciering zorgde) en de milieuboeren (die doodwerkeliik tot invoering von

milieuvriendeliike initiotieven wilden overgoon) von belong.

Het vernieuwingsproces werd gekenmerh door dynomiek en onderhondelingen over tegen-

striidige belongen. Voor het kennisgebruik wos op het niveou von fociliteren onder ondere de

rol von de wetenschopswinkel en de vokgroep Voorlichtingskunde von de LUW von belong.

Deze portilen zorgden voor verbetering von besluitvorming, enerziids door het verzomelen

von informotíe over omoniokemíssies en onderziids door onderzoek voor een goede monier

von communiceren, biivoorbeeld tussen de leden von de kerngroep en de ochterbon von

boeren. Dit houdt onder ondere in dot er voldoende hoogwoordige informotie op lokool

niveou beschikboor is en dot elkoors uitgongspunten en ideeën op tofel komen en bekriti-

seerd kunnen worden. De constellotie von octoren die betrokken wos bij het implementeren/

incorporeren wos ofhonkeliik von hei type innovotie: bii ogrorisch notuurbeheer speelt

Stootsbosbeheer een belongriike rol, moor bii milieuvriendelijk produceren drooit het meer

om toeleveronciers.

Hei soort zoekproces en kennisgebruik verliep verschillend per deelproiect. Kennis werd

tiidens de innovotieprocessen in de Peel overol en nergens vondoon gehoold. Een beproefde

methode wos met veel octoren proten. ledereen hoolde ziin eigen dingen uit persoonliike

contocten. Loter in de ontwikkeling wos er ook bewuste informotievoorziening vio DLV en

toeleveronciers von moteriolen. ln beperhe mote werd er ook informotie gehoold uit publiko-

tíes in vokbloden. ln veel gevollen spelen leerprocessen zich of volgens door ol doende te

leren. Op deze monier kom ie biivoorbeeld te weten hoe de vegetotie reogeert op een

bepoolde vorm von beheer. Ook uit onder onderzoek von innovotieprocessen op bedriifs-

niveou in de ogrorische sector bliih dot dit soorl netwerk-leren een belongriike monier von

leren is (zie Adolfue , 1996). Dit levert belongriike oonwiizingen over hoe kennisinstituten

kennis en informotie beschikboor zouden moeten siellen om een rol von betekenis te spelen,

nomeliik regionool en doorvertoold noor de concrete proktiiksituotie.

Over hei olgemeen wos er behoefte oon een methodiek voor interociieve beleidsvorming.

Doornoost is er op gezette tiiden behoefte oon degeliik onderbouwd experimenteel technisch

onderzoek die ontwoord geeft op specifiek vrogen.
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4.4. Sqmenvoiting

Bii wijze von somenvotting geeft de onderstoonde motrix het gebruik von kennis weer in de

ochtereenvolgende deelprocessen bii de oprichting en het functioneren von de MCP en bii de

voordigheden die doorbil in het geding woren.

Schema 5 Kennisgebruik biide fulilieucoöperotie De Peel

Acliviteiten lnhoudeliik lercn Onderhondelen Fociliteren
Deelprocessen
Problemotisering Bewustwording zoken duideliik moken overzicht:

Elkoors problemen onderlinge reloties
erkennen belevingswerelden

Onlwerpen Leren over specifieke
onderwerpen,
zools emissie orme
stollen

Alternotieven bedenken
die voor onderen
occeptobel ziin

Orgonisotie von odvies
Expertise binnenholen

Beslissen Extro informolie
odvies,/cursus

Overtuigen Bemiddeloor:
Bepolen welke boeren milieucoöperoiie
goon somenwerken

lmplementeren Leren over prokische
zoken
Notuurbeheer vroogt
biivoorbeeld voortdurend
kennisvernieuwing en
experimenleren

Opnieuw onderhondelen
over biivoorbeeld
bedrogen voor
compenstotie

Omgong met ondere
boeren verbeteren
Afstoppen von het idee
'heulen met de viiond'

lncorporeren
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5. Bosqqnleg op lqndbouwgronden

5.1. lnleiding

Met het beschikboor stellen von SBL-gelden (Stimulering Bosoonleg op Londbouwgronden)

biedt het LNV Íinonciële ondersleuning oon hei uit productie nemen von londbouwgronden

en het tot ontwikkeling brengen von bosl. mookt de weg vrij voor onder meer houtproductie,

recreotie en notuuronwikkeling. Tegeliikertiid is bosoonplont soms ook omstreden. Toekom-

stige verkoveling wordt er door bemoeiliih, individuele boeren kunnen erdoor belemmerd

worden bil bedrijfsuitbreiding en het oongezicht von grootscholig open gebied kon er

drostisch door worden veronderd.

De onderhovige cosus beschriift de bosoonleg door porticulieren in Westerwolde. Kenmer-

kend is dot verschillende collectieve en individuele belongen doorbii met elkoor concurreren.

Doornoos't bliift meestol onduidelijk wot er op longe termijn precies gereoliseerd zol worden.

Het ontbreekt nomeliik oon een overkoepelend ofwegingskoder, woordoor het moeiliik is te

bepolen hoe er op een evenwichtige monier met de verschillende belongen kon worden

omgegoon.

5.2. Type plotrelondsvernieuwing

Bosoonleg wordt vonuit verschillende perspectieven ingevuld. Het Directoroot-Generool voor

de Londbouw von de Europese Unie wil bevorderen dot londbouwgronden uit productie

worden genomen en tevens een economisch olternotief bieden oon boeren die hun huidige

bedrijf niet meer kunnen voorlzetten. LNV wil doornoost ook verbindingszones creëren tussen

kerngebieden von de Ecologische Hoofdstructuur. ln Groningen zoekt men noor een inter-

octieve monier von werken bii bosoonleg door boeren. Een nieuwe ontwikkeling doorbii is dot

de Dienst Londeliik Gebied (DLG) doorbij streeft noor een intensieve dioloog met de streek-

bewoners. Dit gebeuÉ in het koder von de Herilking Londinrichting.

Bosoonplont gesteund door de SBl-regeling is een vorm von proces- en orgonisotie-

vernieuwing. De beleidsinnovotie vergt een ondere oonpok en een ondere opstelling von

overheidsorgonisoties en boeren. ln een interoctieve benodering ziln overheidsorgonisoties

r Nhonkeliik von de situolie ontvongen boeren ook subsidie in het koder von de verdrogingsbestriiding,
woordevolle londgoederen en dergeliike.
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niet longer olleen veroniwoordelijk voor de ontwikkeling von de streek; belongenorgonisoties

en sireekbewoners drogen eveneens verontwoordeliikheid. Voor DLG speelt een rol dot

grootscholige ruilverkovelingsproiecten ploots moken voor kleinscholige proiecten, woorin

ook ondere don londbouwfuncties een rol spelen. Dii vergt een flexibele uitvoerings-

orgonisoiie en procewoord ig heden.

lnhoudelijk gezien veÉoont de innovotie voorol kenmerken von productdifferentiotie en

geogrofische vernieuwing. De bosbouwboeren brengen nieuwe produclen voort, voor-

nomelilk hout. Doornoosl kunnen bossen worden gebruih voor recreotie, wot weer mogeliik-

heden biedt voor de ontwikkeling von recreolieve voorzieningen, zools compings en

moneges. Verder kunnen in combinotie met bosoonplont fietspoden of meeÉles worden

oongelegd. ln een loter siodium kon er ook woningbouw plootwinden. Op deze monier

wordt ook een nieuwe geogrofische betekenis gegeven oon het gebied.

5.3. Kennisvrqgen bii de bosoonplont in Weslerwolde

Het voorgoonde geeft de beleidscontext weer en loot zien welke ontwikkelingen en moge-

liikheden bosoonleg op londbouwgronden de streek te bieden heeft. Hierno onderzoeken we

een specifiek gevol von bosoonleg in Westenarolde (Oost-Groningen). Dit geeft oon hoe in de

prohilk de concrete vormgeving zich op op micro-niveou ontwikkelt.

Problematiseing
Bii de bosoonplont in het koder von de SBl-regeling is de ogrorisch ondernemer steeds de

octor die het ínitiotief neemt. De provincie probeert een context te scheppen woorin porti-

culiere ondernemers in de streek worden oongesproken op hun rol ols co-producenten von

notuur, londschop en sociool-economische ontwikkeling. Het proces is doordoor sterk

ofhonkelijk von de stoppen die de porticulieren zelfistondig ondernemen.

De cosus is een concreet voorbeeld von de monier woorop bosoonleg door porticulieren in

een bepoold gebied gestolte kriigt. ln hei proces is geen duidelilk beginpunt te onderkennen.

ln feite begint het proces bii het ministerie von LNV die de doelen stelt voor bosbouw en die

de middelen doorvoor beschikboor stelt. De plonnen en middelen von LNV sluiten oon bij de

beslissingen von een oontol individuele boeren die overwegen een deelvon hun lond mei bos

te beplonten. De boeren in hnestie hebben verzoeken ingediend bij de gemeente Vlogtwedde

in Westerwolde om toestemming te verkrilgen voor bosoonplont. De gemeente hod doorvoor

op dot moment geen beleid geformuleerd. Doordoor wos er geen toetsingskoder om de

oonvrogen te beoordelen. Een gemeente-ombtenoor zegt doorover: 'Omdol we toen nog

geen beleid hodden is dol gewoon od hoc bekeken. Loler hebben we met heí formuleren von
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de beleidsvisie de hele gemeenle bekeken. Toen hebben we bepooh woor we houlleelt

kunnen loestoon zonder meer of onder voorwaorden.'.

De kenniwrogen in de problemotiseringsfose hodden met nome betrekking op de wensen en

voorkeuren von de octoren in de omgeving. Post bosoonleg binnen de visie von de gemeen-

te? Wot vinden omliggende boeren ervon? Doornoost wos er behoefte oon kennis over de

mogeliikheden von bosoonleg ols extro bedriifsonderdeel. Welke subsidies ziin er beschik-

boor? Hoe ziin er combinoties te moken met recreotie? Hoe verhoudt deze bedriifsontwikke-

ling zich tot doorgoon met een okkerbouwbedriif? Welke vermindering in orbeidsinzet is er te

bereiken vio bosoonleg? Wot houdt de oonleg en exploilotie von bos eigenlilk in? ln deze

kennis werd voorzien door een groot oontol portiien. Eén doorvon is biivoorbeeld de

cultuurmootschoppii, die plonnen en onlwerpen opsielde voor reolisering. Een ondere

kennisleveroncier wos de boscoördinotor von de Provincie Groningen. Kennis over olle

technische en bedriifsmotige ospecten von bosoonleg kon verkregen worden vio een cursus

die wos opgezet door een regionool Agrorisch Ondenariis Centrum.

Uitvinden

ln deze fose heeft DLG een octieve, bemiddelende rol vervuld. De bosoonvrogen hodden

betrekking op een groot oontol verspreid liggende kovelties. Directe honorering von deze

oonvrogen zou tol een oonzienliike versnippering leiden. Concenlrotie von de kovels zou niet

olleen tot grotere bossen leiden, moor ook mogeliikheden bieden om in de toekomst vio

londinrichting de londbouwstructuur elders sterk te verbeieren. Kenniwrogen die zich hierbii

voordeden hodden betrekking op de herinrichting von de streek. Deze kennis wos uiteroord

binnen de DLG zelf oonwezig. Doornoosl wos er behoefte oon onderhondelingsvoordig-

heden. De indruk bestoot dot de dienst hier destíjds nog onvoldoende op ingespeeld wos.

Het vervolg von het proces verliep in twee sloppen. ln de eerste stop werd door de bosbouw-

boer een voorstel uitgewerh woor een groot oontol boeren oon konden meewerken. De

situotie zou olleen ongunsiig uitpokken voor een boer die geconfronieerd zou worden met

een grote strook bos direct noost zijn bedriif. Deze boer slortte een bezwoorprocedure. Het

overleg tussen de boeren onderling in oonwezigheid von de ombtenoor von DLG ging

gepoord met hoog oplopende emoties. Pos vrij loot in hel proces harom men er ochter dot er

een onder, veel gunstiger olternolief voor honden wos. Volgens dit olternotief zou het bos

geconcentreerd worden op een recreotief gunstige ploots oon de rond von het dorp. Geen

von de omliggende boeren zou doordoor schode ondervinden. Enkele boeren zouden zelÍs

kunnen uitbreiden en een oontol von hun kovels dichter bij hun huiskovel komen te liggen.
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lniliëren/aÍspreken
Het tweede olternotief betekende een win-win situotie voor olle betrokkenen. Het ontstoon von

geconcentreerd bos oon de rond von het dorp moohe de weg vrii voor verdere verkoveling

von onder gebied wot ook de londbouw ten goede kwom. Niet olleen de collectieve lond-

bouw schooi op met deze oplossing ook elke individuele deelnemer is er uiteindelijk op

vooruit gegoon. De winst voor LNV en de provincie wos dot er bos gereoliseerd werd op een

londschoppeliik gunstige locotie. Het meest opvollende wos echter dot deze voor de hond

liggende oplossing pos vrii loot oon licht harom. Doorvoor is een ooniol redenen ie geven.

Het eerste olternotief wos voor de meeste octoren niet nodelig. Doordoor wos het voor hen

niet noodzokeliik om noor een oplossing te zoeken die voor iedereen bevredigend wos.

Ogenschijnliik schoomde niemond zich ervoor om veel meer eisen te stellen don redeliik wos.

De emoties liepen soms hoog op woordoor er geen ruimte meer wos voor redeliik overleg.

Een ombtenoor von DLG zegt hierover.' 'Degene die heí eerct io zegt heefl geen iizers meer in

hel vuur Hii verzwakt ziin onderhondelingsposilie. /vlisschien is dol wel de menlolileiL laol
eersl moor eens horen wot hiiwil. Niel negatief ziin moor bedenkíiid wogen. (...) Heí uiltes'ten

dot gebeurde voortdurend. Dol is niet bii iedereen herkenbaor Wol me opviel wos dol hel

emolioneel gespeeld werd. Echt dan wel niel echl, gespeeld don wel niel gespeeld.'

Boeren ontwikkelen voor hun bedriif een oontol scenorio's woorin zii ols bedrijf kunnen

overleven en tegeliikertiid een bepoold gezinsleven verbonden oon het plottelond kunnen

hondhoven. Eén zo'n scenorio kon bosoonleg ziin. Of dir scenorio ook doodwerkeliik wordt

uitgevoerd hongt of von de economische situotie in de londbouw en von de plonnen die de

overheid mooh. Wot deze plonnen woren voor een bepoold regio kwom vook zeer summier

vio krontenberichten noor buiten. Doornoost wos er behoefie oon kennis om oltemolieve

scenorio's door te kunnen rekenen en oon kennis over mogelilke (oonvullende) subsidies.

Voor zowel voor ols tegenstonders wos het von belong de iuridische mogeliikheden von

bezwoor te kennen.

Deze loolste vorm von kennis wos mel nome oonwezig bii de Noordelilke Lond- en Tuin-

bouworgonisofie NLTO. oongezien zowel voor- ols tegenstonders lid kunnen ziin von deze

orgonisotie leidde dit er vook toe dot zii ollebei door de NLTO werden bíigestoon en ver-

tegenwoordigd bii gemeente, provincie of Rood von Stote.

Op her vlok von interveniëren is uit het procesverloop is of te lezen dot ook bii bosoonleg een

belongrilk vroogstuk is hoe ie onderhondelingen fociliteert.
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lmplemenleren en incorporeren

Bii het implementeren doei de boer weer nieuwe ervoring en ideeën op. Hii weet inmiddels

meer over de bestemming von de omliggende gronden, het Íunctioneren von de lokole

overheden en de positie en hondelswiize von omliggende boeren. Bosoonleg is geen 'groene

klont' die zomoor in een gebied wordt neergelegd, moor een middel om de streek verder te

ontwikkelen. Doornoost vormde het in deze cosus een geïntegreerd onderdeel von een meer

olgemeen bedrijfsplon von een individuele ondernemer. Dit bedrilfsplon bestond voor een

gedeelte nog uit ogrorische octiviteiten, moor er werd ook geïnvesieerd in recreotieve voor-

zieningen zools een comping. Bosoonleg gof de mogeliikheid om deze octiviteiten verder uit

te breiden.

De boeren die in deze cosus bos oonleggen hebben de mentoliteit von een ondernemer. Dit

betekend dot zii hun bedriif oonpossen oon de veronderende eisen uit de omgeving. De

kennis die hiervoor nodig wos, wos echter vook níet snel en lokool beschikboor. Dit geeft oon

dot hoogwoordige plonologische en technische kennis heel directe beschikboor gesteld moet

worden, verschillende loketten moeten worden somengevoegd tot één informotiepunt. Verder

wos er behoefte oon een bemiddeloor met professionele procesvoordigheden. Ook is er

behoefte oon een concrete methodiek voor interoctieve beleidsvorming. Het wos de insteek

von de vokgroep Voorlichtingskunde om tot zo'n methodiek te komen. Vervolgens wos er

behoefte oon een plonologische, morhkundige en bedriifskundige expertise om lot een

geïntegreerd slreek en ondernemingsplon te komen.

5.4. Somenvotting

De novolgende motrix geeft ols somenvotting het gebruik von kennis weer bii de bosoonleg in

Westerwolde, onderscheiden noor deelprocessen en vereiste octiviteiten.
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Schemo ó Kennisgebruik biide bosoanplon in Weslerwolde

Activlteiten lnhoudeliik leren Onderhondelen Fociliteren
Deelprocessen

Problemolisenen Wegwiis roken in regels Elkoor weten le vinden Weten wot er speelt in de
Communicotie met streek
tegenstonders

Onlwerpen Hoe het inplonten en
oogíen bos werh
Mogeliikheden voor
recreolie

Rendobel bedriifsplon Streekplonnen oonpos-
sen oon concrete situotie

Besllssen Combinoties bos met
ondere bedriifs-
oclivileiten uilwerken

Extro subsidiëring /
belosling voordeel

lmplementeren lnschokelen von Plonnen uitbreiden Nieuwe boeren erbii
cultuurmootscho ppiien betrekken

Weerstonden
overwinnen

lncorporerun
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6. Wqqrdevol Cultuurlq ndschqp

Midden-Limburg

ó.1. lnleiding

Het Woordevolle Cultuurlondschop Midden-Limburg is één von de elf gebieden wooroon LNV

een uitvoeringsimpuls geeft om plottelondsvernieuwing von de grond te kriigen. De doel-

slellingen von LNV voor WCL-gebieden kunnen worden somengevot onder twee noemers:

- behoud von de identiteit von het londschop (in brede zin);

- heroriëntotie von de londbouw.

LNV s+elt een subsidie beschikboor voor lokole proiecten die een biidroge leveren oon deze

doelstellingen. De doelstellingen ziin in olgemene termen op rilksniveou geformuleerd, moor

moeten worden vertoold noor gebieden. Dit gebeurt in de vorm von een gebiedwisie. De

eersl veronlwoordeliiken hiervoor zijn de provincies. De monier woorop de gebiedsvisie wordt

opgesteld, de wiize woorop deze wordt ingekoderd in onder provinciool beleid en de monier

woorop het beleid verder wordt ingevuld en uitgevoerd, verschilt von provincie lot provincie.

Midden-Limburg is vonof 1992 een pilot-gebied voor het WCL-beleid. De eerste siop bestond

uit het opzetten von een somenwerkingsverbond tussen LNV en de provincie, die de vorm

kreeg von een stichting. Vervolgens is er een orgonisotiestructuur opgezet die bestoot uit

sectorwerkgroepen en gemeentelijke werkgroepen. Deze werkgroepen hebben gezomenlijk

een gebiedsvisie opgesteld. De sectonarerkgroepen woren doorbii veronlwoordelijk voor het

formuleren von uitvoeringsthemo's, die ols toetsingskoder voor prolecten moeten fungeren.

Deze themo's zijn z6 gekozen dot ze binnen het koder von het vigerend provinciool en

gemeenteliik beleid vollen. De sectorurerkgroepen ziin ook verontwoordelijk voor de uitvoe-

ring von de themo's. Deze progmotísche oonpok met veel verontwoordelijkheid voor werk-

groepen is redelijk goed ontuongen in de sireek.

ln dit hoofdstuk wordt voorol ingegoon op het eerste stodium von hei proiect Midden-

Limburg. ln dit stodium ging het voorol om het opzetten von een gebiedsorgonisotie, die ols

trekker von het proces zou kunnen fungeren.
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6.2. Type plottelqndsvernieuwing

WCL-beleid in Limburg is in twee opzichten innovotief ie noemen. Om te beginnen is er

sproke von beleidwernieuwing. Het beleid is een vernieuwing in die zin dot dot LNV en de

provincie olleen een uitnodigende en fociliterende rol vervullen ten behoeve von lokool

gerhitieerde projecten. ln het gebied is sproke von vernieuwing, doordot dot het proiect-

bureou iomelijk onofhonkeliik is en veelveronlwoordeliikheden worden overgedrogen oon de

werkgroepen.

Doornoost is het WCl-beleid een inhoudelijke vernieuwing. Deze vernieuwing bestoot

ondermeer uit het expliciet nostreven von een heroriëntotie von de londbouw. De bedoeling is

dot dit op bedriifsniveou leidt tot nieuwe vormen von londbouw die een substontiele biidroge

leveren oon het identiteitsbehoud von het londschop.

ó.3. Kennisvrogen bii het culluurlqndschop fiidden'
Limburg

Volgens een grove indeling heeft het proces zich tot nu toe in twee fosen voltrokken, die elk

twee deelprocessen omvotten. ln de eerste fose is in overleg tussen LNV en de provincie het

prolectbureou opgezet en ziin door deze portijen ideeën verzomeld in de streek. ln oonsluiting

doorop zijn werkgroepen geformeerd en is door deze werkgroepen een gebiedsperspectief

geschreven. ln deze fose ziin de volgende octoren octief: LNV, provincie, gemeenten, ver-

tegenwoordigers von mootschoppeliike economische sectoren. ln de tweede fose is een siort

gemookt met het voorbereiden von ollerlei prolecten. !n deze fose nemen de verschillende

grondgebruikers een belongrijke ploots in. Doornoost blijven de betrokkenen uit de eerste

fose octief. Beide hoofdfosen moken een proces door met problemotiseren, ontwerpen,

beslissen, implemenleren en incorporeren.

Opzellen Yan een strucluur
ln de eerste fose stonden LNV en provincie voor de vroog hoe de sheek kon worden gemobi-

liseerd voor het indienen von proiecten. Doorbii moesten ollerlei procedures worden uiige-

vonden, en structuren worden bedocht. De grote uitdoging log in het vormgeven von het

uitnodigend en focililerend beleid. Hiertoe is een prolectbureou in het leven geroepen, woorin

LNV en provincies ziin opgenomen. Verder ziin seclorole en gemeenteliike werkgroepen

ingesteld. Von belong wos dot zowel provincies ols de LNV-regio dezelfde intenties hodden

met betrekking tot een gebiedsgerichte oonpok en er ol een vrii goede somenwerking

bestond. De kennisbehoefte in deze fose wos voorol gericht op beschreven voorbeelden en
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evoluoiies von orgonisoties voor vergeliikbore problemen en beleidsvelden. No een

consultoiieronde met ollerlei portiien in het gebied heeft met voor de huidige opzet gekozen.

Opstellen von een slralegie en kiezen van uilvoeringslhema's

ln deze fose ging het om het opstellen von een gebiedsvisie door het prolectbureou. De bosis

voor een goede somenwerking wos gelegd, omdot er bil LNV en de provincie een gezomen-

liik beeld bestond von de functie von de gebiedwisie: voorol uituoeringskoder binnen

bestoond beleid. De deelnemers oon het proiectbureou hodden veel ervoringskennis op dit

gebied. Zii woren doorkneed in het opstellen von dergeliike visies. Zii konden hierop voort-

bouwen. De werkgroepen speelden een belongrilke rol bil het invullen von de uitvoerings-

ihemo in het gebiedsperspectief. Hierbii speelde de persoonlijk ervoring met het gebied een

grote rol. De benodigde inhoudeliike informotie werd voorol ontleend oon bestoonde

overheidsdocumenten in de vorm von eerdere beleidwisies voor het gebied. Er werd geen

n ieuwe gebíedsgerichte i nformotie verzomeld.

Lokaal faciliteren

Toen de werkgroepen in de tweede fose oon de slog gingen, veronderde de took von het

projectbureou. Vonof dot moment ging het meer om het fociliteren von de werkgroepen, met

nome wot betreft het odministrotief-finonciële werkproces. Er moest een odminisirotie worden

opgezet en uitgevoerd, boekhoudsyslemen von LNV en de provincie moeslen op elkoor

worden ofgestemd en dergeliike. Doornoost bleef het proiectbureou token uitvoeren op het

gebied von de meer olgemene informotievoorziening: het moken von een odressengids, het

ontwikkelen von een logo, het voorzitten von vergoderingen von werkgroepen enzovoort.

lokale beoordeling

Het beoordelen von het WCl-beleid hing nouw somen met de economische positie von de

betreffende grondgebruikers. De grondgebruikers die positief stonden tegenover het WCL-

beleid en die er doodwerkeliik oon zijn goon deelnemen hodden vook te kompen met

economische problemen. Dit gold met nome voor boeren en boseigenoren. De informo-

tiebehoefte wos in deze fose groot. Over het olgemeen genomen wos er weinig ervorings-

kennis met dit soort uitnodigend beleid. Persoonliike contocten met buren of fomilieleden

leidde tot positieve leerervoríngen, met nome bij de groep met een positieve houding ien

opzichie von het WCL-beleid. Slechts weinigen boseerden hun oordeel over het beleid op

expliciete kennis, zools belichoomd in hei gebiedsperspectief, folders, en dergeliike.

Lokale inítiatieven

Voor degenen die positief stonden tegenover de gedochten ochter hei WCl-beleid ging hel er

om een oontol positieve voorstellen uit le werken op grond wooryon zii subsidies kon oon-

vrogen. Dit wos veelol een inleroctief proces tussen grondgebruiker, werkgroep en proiect-
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bureou. Von de groep grondeigenoren met een positieve houding wos er vriiwel geen te

vinden onder de londbouwbedríiven die het economisch voor de wind ging. Andere

grondgebruikers hodden vook een zeker begrip ontwikkeld vonuil hun eigen bedriifsvoering

over mogeliike ontwikkelingsrichtingen. Er woren weinig mogelijkheden om elders ervoring

uit voorbeelden op te doen. Vostgelegde kennis hierover hoolde men voorol uit ortikelen in

vokbloden.

6.4. §q menvotti n g

De onderstoonde motrix geeft een somenvotting von het gebruik von kennis bij het WCL-

beleid Midden-Limburg.

Schemo 7 Kennisgebruik bii WCl-beleid Aiidden-Limburg

Actlvitelten lnhoudelllk leren Onderhondelen Fscillteren
Deelprocessen
Opzellen otganlsatle

Ontwerpen Goede proiea- Kennis uit de streek
voorbeelden gehoold
Evoluqties in
vergeliikbore gebieden

Beslissen Goede rolmodellen in de ldeeën uitproberen
omgeving

lmplementeren

Opzellen ptolcxten

Onlwerpen Voorbeelden Beoordelingscriterio Voorlichtingsmoteriool

Beelissen Op grond von welke Wie ziin overlegportners Kennis over procedures
indicoioren beoordelen? von ondere

besluifuormers

lmplemenleren Hoe effeclen moniloren? Kennis over moken von
proieclvoorstellen,
begrotingen enz.

lnzichten in
odminishotieve ospecten
von bottom-up beleid
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7. Ruimrelif ke Ordenings- en

Mi I ieu proieci Zuidoost- Friesl q nd

7.1 .lnleiding

Het ROM-project Zuidoost-Frieslond is in 1992 von stort gegoon. Er log een grote hoeveel-

heid ropporten en noto's met doorin voorstellen om de londbouw om hel gebied te

verbeteren, notuur te ontwikkelen, verzuring en verdroging tegen te goon enzovoort. Het

ROM-proiect is er op gericht door somenwerking tussen overheidsorgonisoties en moot-

schoppeliike orgonisoties een gecoördineerde beleidsinzet te reoliseren. Voorop stool een

integrole en gebiedsgerichte oonpok, woorbij mootwerk wordt geleverd en olle functies von

het gebied met elkoor in evenwicht worden gebrocht. Voor het proiect is een stuurgroep

opgericht, woorin zi]n vertegenwoordigd: LNV VROM, V&W, de provincie Frieslond, woter-

schoppen, gemeenten, de londbouwsector, notuur- en milieu-orgonisoties en de recreotie-

sector. De stuurgroep heeft inmiddels een onlwerp-plon von oonpok opgesteld. Zijwerd

doorbij begeleid door een odviesgroep, die een klonkbordfunctie vervult vonuit de streek. Het

ontwerp-plon von oonpok belichoomt een gemeenschoppelijke ontwikkelingsvisie voor het

gebied en bevot ook ofsproken over de verdere uitwerking en uitvoering door de betrokken

orgonisoties. Het belongrilkste beleidsthemo dot in het ontwerp-plon von oonpok wordt

genoemd is de ommoniokoonpok in het gebied. De cosus concentreeÉ zich op dit beleids-

themo en de kennisvrogen díe zich doorbii voordoen.

7.2. Type plottelqndsvernieuwing

Het ROM-proiect Zuidoost-Frieslond heeft voornomelilk kenmerken von een proces-

vernieuwing. Dot geldt voorol voor de oonpok von de omoniokreductie in het gebied. Op

oondrong von de londbouw besloten de betrokken portiien olvrii snel in het ROM-proleci om

over te stoppen von een depositiegerichte oonpok von de omoníokreductie op een emissie-

gerichte oonpok. Alle boeren in het gebied worden doordoor geliik behondeld, ongeocht de

vroog of hun bedriiven bii verzuringsgevoelige elementen liggen of niet. Doornoost worden zii

ofgerekend op de mootregelen die zii nemen op het bedrijf en niet op de uiteindeliike

effecten op verzuringsgevoelige elementen. Voor de emssiegerichte oonpok moest ruimte

worden gecreëerd binnen het bestoonde koder von de lnterimwet Amoniok en Veehouderil.

Deze ruimte werd gevonden door oon de emissiegerichte oonpok een experimentele stotus
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toe te kennen. Doornoost besloten de betrokken portiien geen noiuurfunctie toe te schriiven

oon enkele verzuringsgevoelige deelgebieden.

Het ROM-proiect heeft kon ook worden getypeerd ols een orgonisotionele vernieuwing. Met

het ROM-beleid werd het integrole gebiedsgerichi beleid in Zuidoost-Frieslond geïntrodu-

ceerd. Dit betekende en beiekent een vergrole insponning om de verschillende vormen von

sectorool beleid (londbouwbeleid, milieubeleid, notuurbeleid, woterbeleid, ruimteliike

ordeningsbeleid etc.) voor het gebied op elkoor of te stemmen. De betrokken instonties en

mootschoppeliike orgonisoties voeren veel intensiever don voorheen overleg om de ver-

schillende soorten beleid op elkoor of te stemmen. ln de proktiik betekent dit dot zii regel-

motig bii elkoor komen in de sluurgroep en in de werkgroepen.

7.3. De qmmoniokqsnpsk i n Zuidoost-Frieslond

Prcblemalisering,/ ideeën yoor canpak
Binnen het ROM-prolect is een themogroep Ammoniok en een themogroep Ecologische

Richtliin. Hieruit ontstond loter de werkgroep Amoniok. Aon deze werkgroep nomen deel: de

provincie Frieslond (voorzitter), het Londbouwschop (loter vervongen door de Friese Lond- en

Tuinbouw Orgonisotie, FLTO), de Friese Milieu Federotie (FMF), de gemeenten en de

ministeries von LNV en VROM. VROM formuleerde het vroogstuk oonvonkelijk in termen von

de verhouding tussen de milieubelosting in het gebied en de olgemene doelstellingen in

Nederlond, zools verwoord in het NMP Doorbij ging het noost ommoniok (verzuring) ook om

nítroot en fosfoot (vermesting) en zwore metolen (probleemstoffen). Om zicht te kriigen op de

ommoniokemissies en -depositie in het gebied heeft TNO op verzoek von de stuurgroep een

modelstudie uitgevoerd. Voor de londbouw wos het probleem dot het bestoonde depositie-

beleid volgens Ecologische Richilijn en de Hinderwet het voor veel bedriiven onmogelijk

moohe om uit te breiden. Tweederde deel von de bedriiven ligt nomeliik in de nobijheid von

vezuringsgevoelige deelgebieden, voornomeliik deelgebieden mel notuurwoorden. De

lnterimwet Amoniok en Veehouderii die loter werd ingevoerd gof de boeren wot meer

speelruimte. De Interimwet biedt nomeliik de mogelijkheid tot een regiospecífieke invulling

von het omoniokbeleid en toi het werken met gemiddelde emissieplofonds in een gebied in

ploots von emissieplofonds per bedrijf. Per soldo mogen de emissies nief toenemen. Het

londbouwschop, en loter FLTO, hechtte er von begin of oon veel woorde oon dot het

ommoniokvroogsluk emissiegericht wordl oongepoh. Boeren die hun bedriif bij verzurings-

gevoelige gebieden hebben liggen zijn don niet slechter of don boeren wooryon de bedriiven

verder weg liggen. Voor FMF wos het probleem dot een oontol notuurgebieden in Zuidoosi-

Frieslond liiden onder de ommoniokuiistoot von voorol enkele nobii gelegen boerderiien.

Volgens de milieufederotie zorgt de lnterimwet olleen voor stobilisotie, moor lost de wet het
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vroogstuk niet echi op. Mei het oog op de hoolboorheid heeft FMF de lnterimwet toch longe

tiid gesteund. Op dot moment hodden FMF en VROM voorol behoefte oon kennis over de

emissies in het gebied en over de effecten dooryon op de verzuringsgevoelige deelgebieden.

Het Londbouwschop hod voornomeliik behoefte oon kennis over de ruimte die er nog over

wos voor bedriifsuitbreidingen. Bii LNV de provincie en de gemeenten bestond behoefte

kennis over ol deze ospecten. Deze kennisvrogen werd voor een groot deel beontwoord door

de expertise die de provincie en de gemeenten in huis hodden in verbond met het verstrekken

von vergunningen. Doornoost leverde het Londbouw Economisch lnstituut gegevens over

emissies op bedriifsniveou.

Von begin of oon wos er een sterke belongentegenstelling, voorol tussen FLTO en FME Von

begin of oon werd ook gezocht noor een oonpok woormee de verschillende portiien uit de

voeten zouden kunnen (win-winsituotie). Met het oog doorop hod de werkgroep Amoniok

behoefte oon sterk gedetoilleerd ondezoek, woorin precies werd oongegeven welke effecten

voor londbouw en milieu bepoolde mootregelen zouden hebben. Aon TNO werd opdrocht

gegeven om een modelstudie op regioniveou uit te voeren woorin de effecten von moot-

regelen ols groene lobelstol en mestiniectie werden verkend. De werkgroep Amoniok heeft op

bosis von eigen expertise de te verkennen mootregelen geselecteerd. FLTO heeft veel gebruik

gemooh von een modelstudie von de Heidelberg Appeol Groep, woormee zil de depositíe-

gerichte oonpok - lees: lnterimwet - probeerde te weerleggen. FLTO, FMF en ondere

betrokken poÉijen deden een beroep op eigen milieudeskundigen.

ln de loop von het project bleek de belongentegenstelling zo sierk te ziin dot hei ROM-proiect

in een imposse roohe. De imposse werd ook in de hond gewerh doordot de lnierimwei een

emissiegerichte oonpok niet toestooi. Voor de Regiodirectie Noord von LNV wos de belon-

gentegenstelling een reden om met een eigen model een oonlol olternotieven voor de

omoniokoonpok door te rekenen op emissies en deposities en ook op de bedrijfseconomische

effecten voor de boeren. Vonwege de complexiteit von deze uítkomsten moest de verlegen-

woordiger von de Regiodirectie deze uituoerig toelichten voor de werkgroepleden. De

regiodirectie besteede ook oondocht oon de communicotie noor de streek toe. Dit kwom

echter niet goed von de grond. De regiodirectie moest voorzichtig zijn vonwege een mogelijk

precedentwerking von de emissiegerichte oonpok. De complexiteit von de moterie speelde

ook een rol. ln oonvulling op het werk von Regiodireclie-Noord gof de stuurgroep oon het

RIVM de opdrocht om een modelstudie - octuolisering von de TNO-studie - uit te voeren noor

de ommoniokemmissies in het gebied. Doorbii speelden niel olleen inhoudeliike ovenaregin-

gen een rol, moor ook de behoeft om oon de streek duideliik te moken dot er vooruitgong

werd geboeh met het ROM-proieci. Uit de studie von het RIVM kwom, net ols uit de TNO-

studie noor voren dot de emissiegerichte benodering milieuvoordelen opleveri voor Zuidoost-

Frieslond. Tiidens de onderhondelingen over de morges von de lnterimwei voor de emíssie-
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gerichte oonpok werd veel iuridische kennis vergoord. Dit gebeurde door experis von VROM

en de provincie. Deze experts legden de iuridische mogeliikheden en beperkingen uii oon de

ondere ocloren. Overigens werd ook veel kennis vergoord over de iuridische mogeliikheden

en beperkingen voor hondhoving bii een emissiegerichte oonpok. De iuridische kennis werd

in een betrekkeliik loot stodium verzomeld. Wos deze kennis eerder ingebrocht, don hod de

inhoudeliike discussie meer gericht kunnen worden gevoerd.

Om uit de imposse le komen heeft de stuurgroep een 'commissie von wiize monnen' in het

leven geroepen met een vertegenwoordiger von het RIVM en von de LUW en een odviseur uit

de streek. Op bosis von eigen expedise en roodpleging von bestoonde ondezoeksropporten

en ondere literotuur gof de commissie het odvies om te kiezen voor een emissiegerichte oon-

pok en om tegeliikertiid de te ontwikkelen notuur in het gebied (Ecologische Hoofd Structuur)

plonologisch te veronkeren. De commissie gof het odvies om geen notuurfunctie toe te

kennen oon deelgebieden, omdot don de lnterimwet von toepossing is. ln deze deelgebieden

zou don de emissiegerichie oonpok gehonteerd kunnen worden. Doornoost is de hulp von

VROM en ook von LNV ingeroepen. Minisler De Boer heeft zich persoonliik ingezet voor het

overstiigen von de iurische blokkodes. Beide ministeries gingen er uiteindeliik mee okkoord

om het ROM-project de íotus te geven von een experiment. De ministeries hebben hierbij

voornomeliik een beroep gedoon op de eigen experts. Dit betekent ondermeer dot het plon

von oonpok en het convenont in de ploots komen von het werken met verzuringsgevoelige

gebieden. Het odvies en het werk von VROM en LNV hebben belongriike biidrogen geleverd

oon de doorbrook uit de imposse.

Beslui*orming
ln moort 1997 zijn een onlwerp-plon von oonpok en een concept-convenont voor hel hele

ROM-proiect opgesïeld. Deze ziin momenteel onderworpen oon de insprook. Volgens het

ontwerp-plon von oonpok bestoot de ommoniokoonpok uit het ierugdringen von de

ommoniokemmissie op (grondgebonden en instensieve) veehouderiibedrilven en uit het

slimuleren von de sonering von de deposiiiepieken. Als doelstelling is overeengekomen dot

de emissies in het ioor 2000 met 50 procent verminderd zullen zijn ten opzichte von 
.l980.

Doorbii goot het om een obsoluut plofond per bedriif in het gebied. Bedrilven die boven de

norm dreígen uit te komen zullen worden benoderd om extro mootregelen te nemen.

Een onderdeel von hei ontwerp-plon von oonpok is dot ofsproken voor de omoniokoonpok in

een ofzonderlijk convenont worden vostgelegd. Dit convenont is nog niet opgesteld. Bii het

opstellen von het ontwerp-plon en het concept-convenont vonden de betrokken bestuurlilke

en mootschoppelijke orgonisoties het belongriik om duidelijkheid te hebben over ochtereen-

volgens het mondoot en het droogvlok woorover zii beschikken. Op grond von de contocien

met de ochterbon wos het voor FLTO duideliik dot er voldoende droogvlok is.
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Uitvoering / evaluatie

De uituoering von het ROM-proiect is nog niet oon de orde. Momenteel is wel duideliik dot no

het voststellen von het convenont enkele gebiedscommissies worden opgericht. Deze

gebiedscommissies zullen een oontol onderdelen uit het plon von oonpok uitwerken tot meer

concrete proiecten. Momenteel wordt ol nogedocht over de somenstelling von de gebieds-

commissies en de relotie tussen deze commissies en de stuurgroep. FLTO en VROM ver-

wochten doi tiidens de uituoering voorol behoefte zol bestoon oon evoluoiie von het ROM-

projecl, zodot tiidens de uitvoering ook kon worden biigestuurd. Doorbii zol nog meer

behoefte ontsÈoon noor kennis over de effectiviteil von mootregelen die deel uitmoken von de

emissiegerichte oonpok. FLTO verurocht dot tiidens de uítvoering ook een oontol kennisvrogen

op de voorgrond zullen ireden die te moken hebben met de intensieve veehouderii. De

ommoniokoonpok is tot nu toe nomeliik voorol toegesneden op de grondgebonden sector.

Doorbii zullen niei olleen kennisvrogen over emissies oon de orde komen, moor ook vrogen

die verbonden zijn met milieuvriendeliik monogement en met dierwelziin. Verder zol ook

kennis over de hondhoving een rol goon spelen. Voorol FMF en VROM hechten veel woorde

oon conirole op de uifuoering von de voorgestelde mootregelen door de boeren in het

gebied. Voorts zol er joorliiks een evoluotie von de voortgong von het proiect - begroting,

verontwoording - plootsvinden. Tot slot, zol met behulp von een monitorings§eem moeten

worden onderzocht of de emissiedoelstelling voor het gebied in het joor 2000 zol worden

gehoold en ook of de doelstelling leidt tot de gewenste emíssievermindering en het gewenste

herstel von notuurwoorden in het gebied. FLTO vindt het belongrijk dot tiidens de uitvoering

ook oondocht wordt besteed oon mogelilke níeuwe inzichten in emissiegerichte mootregelen

of in de relotie tussen ommoniokemissies en verzuring in het gebied. Doorvoor dieni voorol

een beroep te worden gedoon op contocten met wetenschoppeliike experts. FMF vindt dot

tiidens de uituoering de verzuring von het gebied en de ommoniokdeposities door een

onofhonkeliike onderzoeksinstelling zou moeten worden gemonitored. Dot is interessonier

don modelberekeningen en schottingen von emissies, oldus de milieufederotie.

7.4. Ssmenvqtting

De kennisvrogen die zich hebben voorgedoon en die zích mogelilk zullen voordoen bij het de

omoniokoonpok in het ROM-proiect Zuidoost-Frieslond zíjn in het ondersioonde schemo

weergegeven.
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Schemo 8 Kennisgebruík bif de omoniakoonpak in hel ROÀ,|-proieclZuidoosl-Frieslond

Activiteiten lnhoudeliik leren Onderftondelen Fociliteren
Deelprocessen
Problemolisering/ lnzichi in verwochte lnzicht in elkoors doelen; Advies von 'commissie

Onlwerpen omoniokemissies en - lnzicht in effeden von von wiize monnen','
deposities; verschillende Vertoling'von onderzoek
lnzicht in venvochte moolregelen; von regiodirectie Noord
effeden von omoniok op Onderzoek om noor sluurgroep en
verzuringsgevoelige deposiiiegerichte oonpok streek
Elemenien; le weerleggen
inzicht in verwochte
ruimle voor
bedriifsuitbreiding

Besllssen Zicht op mondool en
droogvlok met
betrekking tot ontwerp-
plon von oonpok en
concepl-convenont

lmplementeren / lnzicht in odministrotief- lnzicht in meest geschihe
lncorporeren finonciële ospeclen von somenstelling von

de moolregelen en het gebiedscommissies;
hele proiecf
lnzicht in doodwerkeliike
effecten von emissie-
gerichte oonpok;
lnzicht in emissies von
intensieve veehouderiien;
Nieuwe inzichten in
reloties tussen emissies
en verzuring
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8. Conclusies en qqnbevelingen

8.1. Conclusies

Het onolytisch model is in de loop von de quick scon een oontol molen oongeposl. Dit

gebeurde op een cyclische monier: er werd een eerste versie von het model gemooh, deze

werd toegepost op de cosus, vervolgens werd het model oongepost, zodot een tweede versie

onhtond enzovoort. De belongriikste ervoringen ziin in het onderstoonde weergegeven.

Variéteit aan plallelandsvernieuwing

Uit de cosus bliih dot de kennisvrogen nogol verschillen per innovotie. Bii sommige innovoiies

hebben octoren voorol behoefte oon wetenschoppeliike kennis, ten,rijl er bij ondere innovoties

op de eerste ploots behoeÍte is oon ervoringskennis, die de beleidsvoerders in hun onderlinge

contocten kunnen verkriigen. Behoefte oon wetenschoppelilke kennis bestooi er voorol bii het

ROM-proiect Zuidoost-Frieslond. Met nome bii de overgong von een depositiegerichte noor

de emmissiegerichte oonpok von de ommoníokproblemotiek is er behoefte oon zeer speci-

fieke kennis over moqtregelen en de effecien dooryon op emissie, verspreiding en depositie,

bedriifseconomische effecten en dergelijke. Bil het WCL-project Midden-Limburg bestoot

voornomelijk behoefte oon eryoringskennis en bestuurskundige kennis met het oog op het

ontwerpen von een orgonisotiestructuur. De octoren hebben voorol behoefte oon voorbeelden

en evoluoties von orgonisoties voor vergeliikbore problemen en beleidsvelden. Bii de Milieu-

coöperotie De Peel is er een belongrijke vroog noor zowel wetenschoppelijke ols eworings-

kennis. De weienschoppeliike kennis heeft net ols bii hef ROM-project voorol betrekking op

de emmissie, de verspreiding en de depositie von ommoniok (en ondere stoffen) en

doornoost op de notuurdoeltypen en hoe die ziln te reoliseren. De ervoringkennis die wordt

gezochi heeft betrekking op bedrijfwoering, finonciering en dergelijke.

Bii innovoties die zich ofspelen in de streek doen zich voorol productgerichte en morktgerichte

kennisvrogen voor. Bil 'profileren op smook'en'een quotum oon geneeskrochf hebben de

boeren in hruestie voorol behoefte oon kennis over de relotie tussen productie en kwoliteit en

oon morketingkennis. Doornoost hebben zii ook behoefte oon iuridisch-orgonisotorische

kennis. Deze kennis wordt voornomelilk verkregen door odvisering en door studiereizen;

wetenschoppeliik onderzoek speelt een bescheiden rol.
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Een oclorgerichle benadering

Hei onolysemodel is goonde weg veronderd von een systeemmodel woorbii de kennis-

behoeften von het beleidssysteem ols geheel voorop stoon, noor een octorenmodel, woorbii

het occeni wordt gelegd op de doelen, opvottingen en octiviteiten von ocioren en de kennis-

vrogen die dooruit voortvloeien. Uit de cosus komt duideliik noor voren dot innovoties

processen ziin wooroon diverse octoren deelnemen. Aon het ROM-proiect Zuidoost-Frieslond

nemen de ministreies von VROM en LNY de provincie, enkele gemeenten, het Londbouw-

schop (loter FLTO) en de Friesche Milieufederotie (FMF) deel. Bii de Milieucoöperotie De Peel

ziln JAPI, de Werkgroep Behoud De Peel, de provincies Noord-Brobont en Limburg, een

oontol gemeenten, LNV en VROM betrokken. De betrokkenheid von verschillende ocloren bii

innovoties mooh het zinvol om een procesgerichte benodering te honteren, woorbii de

verschillende woorden en opvottingen von octoren een centrole ploots innemen. De verschil-

lende woorden die octoren honteren brengen verschillende kennisvrogen voort. Bii her ROM-

proiect bijvoorbeeld hebben FMF en VROM voorol behoefte oon kennis over de effecten von

een emissiegerichte omoniokoonpok op de verzuringsgevoelige deelgebíeden. Het Lond-

bouwschop en FLTO hebben meer behoefte oon kennis over de kosten die verbonden zijn

oon emissiegerichte mootregelen en oon de bedriifsruimte die een emissiegerichte oonpok

biedt. De verschillen nemen niet weg dot er ook kennisvrogen ziln die voor olle betrokken

ocioren ongeveer geliik zijn. Zo ziln de octoren die bii het ROM-proiect betrokken ziin ollen

geïnteresseerd in de iuridische mogelilkheden en beperkingen von de lnierimwet voor een

emissiegerichte oonpok. Dot biedt mogelilkheden voor gezomenliike ociies om kennis ie

zoeken (ioint foct-finding), direct of vio onderzoek

Deelp ro cess e n e n ke n n iswa g e n
ln de eersie versie von het model werd gesproken von verschillende fosen von een innovotie-

proces. Moor tiidens de quick sconn bleek dot het denken in termen von fosen te mechonisch

en te lineoir is. Activiteiten ols problemotiseren, uifuinden en initiëren worden vook voor een

belongrijk deel noost elkoor uitgevoerd of in een ondere volgorde don is oongegeven. Dit

blijh heel duidelijk bii de bosoonleg op londbouwgronden. Doobii komt het nogol eens voor

dot boeren die begonnen ziin met de implementotie von bosoonploni nieuwe problemen

eryoren, biivoorbeeld dot het nieuw gecreërde bos door de gemeente ols 'zuurgevoelig

element'wordt oongemerh. Nobij gelegen inlensieve veehouderiien kunnen doordoor soms

niet kunnen uitbreiden wot conflicten kon opleveren. We hebben er voor gekozen om niet te

spreken von 'fosen', moor von 'deelprocessen'.

Ook hebben we besloten om oon de deelprocessen die oonvonkelilk werden onderscheíden

een deelproces toe te voegen. Noost uifuinden, initiëren, implementeren en incorporeren is

ook hei deelproces problemotiseren onderscheiden. Uit de cosus werd nomeliik duideliik dot

een probleembesef ook deel uitmookt von een innovolieproces, zools het zoiuist genoemde
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voorbeeld duideliik mooh. ln dit deelproces goot het om de gewoorwording von 'de nood-

zook von verondering'. Bij innovoiies in de streek kon de noodzook bestoon uit het verweryen

von een extro inkomen door de productie von slreekeigen producten of uit meer ideële

ovenaregingen, zools het leveren von een finonciële biidroge oon de Derde Wereld door de

verdiensten uit deze producten.

Al vrii snel werd duideliik dot de gehonteerde termen voor de deelprocessen voorol von

toepossing ziin op de innovoties in de streek. Met nome ziin zii von toepossing op technische

innovoties, zools de vervoordiging von een nieuw product. Bii beleidsinnovoties verdient het

de voorkeur om termen te gebruiken die in de literotuur en in de prohiik vook worden

gehonteerd voor deelprocessen von beleid. Don liggen termen ols'ontwerpen von beleids-

olternotieven' in ploots von 'uitvinden' en 'beslissen' in ploots von 'initiëren' meer voor de

hond.

ln de cosus bliih dot de occenten in de kennisvrogen bii ocioren per deelproces verschuiven.

Tiidens de problemotisering hebben de octoren voorol behoefte oon kennis over ospecien

von het probleem zelf en oon het leren kennen von elkoors opvottingen en wensen over dit

probleem. Deze kennisvrogen ziin vrij globool. Bil de octiviteiten die behoren tot het ont-

werpen onhtoon voorol kenniwrogen die betrekking hebben op verschillende ohernotieven

en die uiieenlopende effecten die deze vooËbrengen. Doornoost ontsloon er vrogen over de

oonwezíge beleidsruimte die wordt bepoold door het beleídskoder en iuridische koder,

woorbinnen de ínnovoiie zich ofspeelt. Doornoost doen zich bii de octoren vrogen voor over

de oonwezige onderhondelingsmogelijkheden. Deze vrogen ziin specifieker don de vrogen bii

problemotisering. Tiidens het beslissen hebben de betrokken octoren voorol behoefte oon

kennis over het mondoot dot zii hebben ten opzichte von hun orgonisotie of ochterbon en

over het droogvlok voor de innovotie bii de ondere octoren of groepen. Doorbil speelt

ervoringskennis een groie rol. Zo wos er bil de Milieucoöperotie de Peel voorol vroog noor

voorbeelden von het beheersi overschokelen von goed bewerkte en voedingsrijke londbouw-

grond noor notuur. Activiieiten die te moken hebben met incorporeren ziin in de cosus weinig

oon bod gekomen.

Adivileilen en ken nisvragen

Bii inhoudeliik leren gool het om de kennis en ervoring die octoren opdoen over de innovotie

in kwestie. Behoefte oon wetenschoppeliike kennis bestoot er voorol bii het ROM-proiect

Zuidoost-Frieslond. Met nome bii de overgong von een depositiegerichte noor de emmissie-

gerichie omoniokoonpok bestoot er behoefte oon specifieke, wetenschoppeliike kennis over

de huidige emmissie, verspreiding en depositie von ommoniok, over huidige de toestond von

de notuur en ook over de effecten die verschillende emmissiegerichte mootregelen noor

ven,rochting sorteren. Bii het WCl-proiect Midden-Limburg bestoot in het beschreven siodium
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von beleidsvorming voornomelilk behoefte oon eryoringskennis en bestuurskundige kennis

met het oog op het ontwerpen von een orgonisoliestructuur. Er is behoefte oon beschreven

voorbeelden en evoluoties von orgonisoties voor vergeliikbore problemen en beleidsvelden. ln

verbond doormee ís er ook behoefte oon kennis von wot elders goonde is.

Bii onderhondelen goot hei om ofsproken die de octoren moken over de reolisoiie von de

innovotie, de te leveren resultoten en de spelregels die zii doorbii dienen te honteren. ln

sommige cosus bestoot behoefte oon specifieke, iuridische kennis. Dit is voorol hei gevol bii

de bosoonleg op londbouwgronden en nog sterker bij het ROM-proiect Zuidoost-Frieslond. ln

de cosus over bosoonleg goot het voorol om kennis over juridische bezwoorprocedures en

hoe die te voorkomen zijn. Bij het ROM-proiect is er behoefte oon kennis over de iuridische

mogeliikheden en beperkingen die de lnierimwet biedt voor een emissiegerichte benodering.

Over het olgemeen genomen doen zich weinig kennisvrogen omtrent de wensen en opvot-

tingen von ondere beleidsoctoren die bij de innovotie in harestie ziin betrokken. De octoren

ziin meestol goed op de hoogte von elkoors doelen en opvottingen. Wel is er vook behoefte

oon kennis over de wensen en opvottingen von octoren in de sireek. Dot geldt ook voor de

octoren in de streek zelf, zools biivoorbeeld bii het WCL Midden-Limburg noor voren is

gekomen.

Focilileren heeft betrekking op procesbegeleiding of odvisering. Actoren blilken voorol

behoefte te hebben oon focilitering ols de voortgong von de innovotie stoh. De bosoonleg

bliikt gedurende het hele innovotietrolect vrii moeizoom te verlopen. Er is een voortdurende

insponning nodig von een focilitotor om er voor te zorgen dot boeren hun oonvrogen

índienen en doi zii die oonvrogen uiteindeliik ook omzetten in bosoonplont. Deze focilitotor

speelt ook een belongriike rol bii het leggen von verbindingen tussen wot er in de streek

gebeurt en de octiviteiten in de beleidsoreno. Hij kon ziln rol olleen noor behoren spelen

doordot hii niei olleen een ondernemende houding heeft, moor ook beschih over uiteen-

lopende vormen von kennis: gebiedskennis, kennis von de motieven von boeren, luridisch-
procedurele kennis; wetenschoppeliike kennis (ecologie). Als het ROM-proiect Zuidoost-

Frieslond tildens het ontwerpen door oplopende conflicten dreigt vost te lopen, wordt een

'commissie von wiize monnen' ingeschokeld die het proces weer weet vloi te trekken. De

commissie ontleent zijn gezog voorol oon de kennis en ervoring von hoor leden. Doorbii goot

het om kennis over ommoniokemissies en -deposities, de effecten doorvon op zuurgevoelige

elementen in het gebied, ogrorische ondernemerschop en kennis von de wensen en opvot-

tingen von octoren en gebiedskennis. De focilitotors bliiken hun rol olleen succesvol te

kunnen spelen ols zij in stoot ziin de verschillende soorten kennis te integreren en direct in de

prohiik toe te possen.
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Aandacht voor vercchillende facloren

Uit de cosus is noor voren gekomen doi een uitgebreidere en dieper goonde onolyse

interessonte inzichien kon opleveren. Zo'n onolyse zou niet olleen oondocht moeten besteden

oon hel kennisgebruik bii plottelondsvernieuwing moor ook oon focioren die op het kennis-

gebruik von invloed ziin. Een eerste foctor, die ook expliciet in het onolysekoder is opgeno-

men, is de oord von de innovotie. Zools in het voorgoonde is uiteengezet roept elke innovotie

ziin eigen kennisvrogen op.

Een ondere foctor die uit de cosus noor voren komt is de mote von conflicltussen de octoren.

Bii botsende doelen en opvoftingen willen de betrokkenen meer weten over'hoe het zif en

'hoe het werkf. Tildens oplopende conflíclen nemen de octoren steeds minder zoken ols

vonzelfsprekend oon. Doordoor ontstoon steeds meer discussies over de houdboorheid von

veronderstellingen, woi leidt tot steeds meer en steeds specifiekere vrogen. Tiidens oplopende

conflicten ziin octoren geneigd olleen kennis le oonvoorden die'oblectief is, dot wil zeggen

die onportiidig overkomt en voor olle portijen (in principe) controleerboor is. Bil oplopende

conflicten hebben de octoren dus voorol behoefte oon wetenschoppelijke kennis.

Verder kon de beschikbaorheid von voldoende middelen een rol spelen. Voorol voor

wetenschoppelijke kennis geldt dot zij relotief duur is. Een behoefte oon wetenschoppelijke

kennis kon pos worden vertoold in het wetenschoppeliike kenniwroog ols de betrokkenen

over voldoende finonciën beschikken om wetenschoppelijk onderzoek te bekostigen of ols zii

een finoncier kunnen vinden. Anders is er olleen moor sproke von een onvervulde behoefte.

ln de cosus is een gebrek oon middelen overigens geen groot knelpunt geweest.

Ten slotle kunnen omgeuingsfaclorenvon belongrijk zijn. Omgevingsfoctoren ziin ontwikke-

lingen die een sterke invloed hebben op een innovotie en op de kennisvrogen die zich doorbii

voordoen, moor woorop de octoren zelÍ geen invloed (kunnen) uitoefenen. Te denken volt

oon beleidsontwikkelingen die zich ofspelen op een hoger schoolniveou don het gebied

woorin plottelondwernieuwing zich ofspeelt. Bij het ROM-proiect wos de veronderende

milieuwetgeving een belongriike omgevings{octor. De lnterimwet gof meer mogeliikheden

voor bedríjfsuitbreidíng door boeren don de Ecologische Richtli]n die er oon voorofging. Dot

riep voorol bii de boeren en bii FLTO vrogen op noor de ruimte voor bedriifsuitbreiding. Er

kon ook worden gedocht oon ontwikkelingen von mootschoppelijke, economísche of ecolo-

gische oord. Zo kon een doorbrook in de World Trode Orgonisotion een oonzienliike

vermindering von de finonciële steun oon de londbouw tot gevolg hebben. De negotieve

gevolgen doorvon voor de inkomenspositie von boeren kunnen een belongriike stimulons ziin

voor plottelondsvernieuwing en doormee voor kennisvrogen op dit gebied.
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Conclusie La.w hel analysekader
Het onolysekoder is in de loop von het proiect continu oongepost. Voor het uitwerken von

nodere cose-studies wordl hel ondersloonde schemo voorgesleld (fig. 8.1). De volgende

punten ziin hierin met nome von belong:

- Essentieel is dot het schemo uitgoot von het kennisgebruik von octoren in de proktilk,

woorbii een onderscheid tussen deelprocessen en octiviteiten wordt gemooh. Dit is weer te

geven in een motrix, wooryon ieder veld een eigen kennisgebruik en kennisvroog heeft.

- De dimensie deelprocessen wordt iets olgemener gemookt don in hoofdstuk 2 is voor-

gesteld; von gevol von gevol zol deze dimensie noder moeten worden ingevuld. Met nome

tussen innovoties in het veld en beleidsinnovoties zol deze invulling verschillend zijn. ln de

deelprocessen zol er ohijd iels von leerprocessen in het olgemeen te herkennen ziln:

problemotiseren, opties genereren, kiezen, uifuoeren, evolueren.

- Als octiviteiten worden leren, onderhondelen en fociliteren onderscheiden op dezelfde

monier zools is toegelicht in hoofdstuk 2.

- Kennis heeft verschillende dimensies: de inhoud, de bron, de toepossing en de methode.

Zowel de gereoliseerde kennisinzet ols de vroog noor kennis wordt oon de hond von deze

dimensies beschreven.

- De relotie tussen ten eerste de kennishontering in de proktilk en ten tweede de behoefte

oon nieuwe kennis, technologie",en en kundes is opgenomen in een oontol porollel-

schemo's.

Schemo 9 Deelprocessen en oclivileiten in uemieuwingsprocessen

Actlviteiten lnhoudelilk leren Onderlrqndelen Foclllteren

Deelprocessen

Problemotiseren

Uitvinden /
ontwerpen

lnltiëren /
beslissen

lmplementeren

lncorporeren

Rol van kennis

Er zijn geen misluhe voorbeelden von plottelondsvernier.rwing onderzocht, moor ook in de

minder goed lopende bestudeerde cosus bleek niet dot een gebrek oon kennis een probleem

vormde. ln olle cosus wos er sproke von een duidelijke kenniwroog, wooroon in het ene

gevol meer en in het ondere gevol minder tegemoet kon worden gekomen. De proiecten
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woren in het olgemeen niet ofhonkeliik von kennis, ín die zin dot een bepoolde innovotie

werd geblokkeerd. Gebrek oon kennis monifesteerde zich meer ols onzekerheid, die ols

gegeven werd geoccepteerd. Er wos eerder sproke von een probleem met de beschikboor-

heid von kennis: er ontbreeh nog veel oon een odequote kennislogistiek. Doorbii kon ook

een rol spelen dot het ontbreken von kennis ols selectie voorof dient. Proiecten gericht op nog

niet bestoonde technologie",en worden immers per definitie niet gesiort, dus komen ook niet

in een cose-studie terecht.

Lokale crealie Yan kennis

Duideliik is gebleken dot de proktiik von plottelondsvernieuwing nieuwe kennis genereert. Hel

kon hierbij goon om zowel kennis over inhoudeliike (economische, technologische) vernieu-

wingen ols over procedurele innovoties. Deze kennis heeft weliswoor voor eén deel het

koroher von tocit knowledge, moor bevindt zich ook in het publieke domein (noto's,

vergoderverslogen, e.d.). Voor de voodgong von polttelondwerníeuwing kon het reconstrue-

ren von deze kennis von groot belong ziin. Ook kennisinstellingen kunnen een rol spelen bii

het zichtboor moken von deze kennis en het koppelen ervon oon ervoringen in heel ondere

situoiies.

Doorbii is uit de cosus ook duideliik geworden, dot er, ondonks het belong von de in de

prohijk ontwikkelde kennis, ook een rol ligt voor de kennis von (toegeposte) kennisinstel-

lingen. Het kon hierbii bijvoorbeeld goon om goede notuurwetenschoppeliike modellen, die

kunnen worden gebruih om milieu-effecten door te rekenen, wot in Zuidoost Frieslond von

doorsloggevend belong bleek te ziln. Het kon ook goon om de beschikboorheid von sociool-

economische mocro-scenorio's die voor het innovotieproces in een gebied ols rondvoorwoor-

de kunnen worden oongenomen. Het neutrole koroher (boven de portijen stoon) is von grool

belong voor de betekenis von deze kennis.

8.2. Asnbevelingen

Naar grolere toepasbaarheid yan kennis

Bii plottelondsvernieuwing doet zich een grote verscheidenheid oon kenniwrogen voor. Uit de

cosus bliih dot de volgende wensen zich voordoen met betrekking tot de toegeposte kennis:

- inlegrale kennis: octoren hebben behoefte oon kennis die betrekking heeft op meerdere

sectoren en focetten in het londeliik gebied en oon kennis vonuii verschillende bronnen;

- geihlegreerde kennis: octoren hebben behoefte oon tronsdiscíplinoire koders; dil vereist

wel dot porticiponten elkoor vio een sociolisotieproces moeten leren verstoon;
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gebruiksgerichte kennis: er is behoefte oon zowel conceptuele kennis (voorol bii het

uitvinden/ontwerpen) ols oon kennis voor meer instrumenteel gebruik (voorol bii het

implementeren);

snelle kennis: kennis moet in het innovotieproces worden ingebrocht op het momenl dot

de octoren door behoefte oon hebben; long wochten op onderzoeksresultoten leidt tot

frustroties;

loogdrempelige kennis: er is voorol behoefte oon kennis die voor olle betrokken octoren

gemokkelijk toegonkeliik en begriipelilk is (brochures, telefoon plus dotobose, internet).

De zoiuist genoemde kenniswensen hebben een oontol consequenties voor kennisinstellingen.

Om te beginnen concentreren de meeste kennisinstellingen zich op het vergoren von kennis,

woorbíi in meerdere of minder mote gebruik wordt gemookt von wetenschoppeliik onder-

zoek, en op het verspreiden er von. De kennisarensen bil plottelondsvernieuwing vereisten dot

kennisinstellingen zich ook richten op consultotie. Doorbil goot het voorol om het leveren von

'knowledge on demond'.

Doornoost is het belongrijk dot kennisinstellingen oondocht besteden oon onderzoek dot

gericht is op het tildig leveren von kennis voor innovotieprocessen. Het goot doorbii eerder

om snelle don om zekere resultoten. Dit vergt een zogenoomde issue-gerichte methodologie.

ln deze methodologie wordt veel oondocht wordt besteed oon de timing von de resultoten,

moor wetenschoppelijke eisen, zools betrouwboorheid en voliditeit spelen ook een rol. De

issue-gerichte methodologie zol bestoonde methodologieën deels vervongen en deels ook

oonvullen. Wont soms is er ook behoefte oon zekere kennis bii innovoties, voorol bii inno-

voties die erg complex ziin en bii oplopende conflicten.

Verder is het denkboor dot bii innovoties in het koder von plottelondsontwikkeling regionole

kenniscentro worden opgericht. De kenniscentro zouden zich kunnen richten op het selecteren

von kennis, hei integreren von kennis, het begriipeliik moken von kennis en het ter beschik-

king stellen von kennis (ook consultotief). Elk kenniscentrum zol de kennis deels zelf in huis

moeten hebben (expertise von medewerkers, bibliotheek, doto bose) en deels kunnen ver-

wiizen noor ondere instellingen. Het centrum in harestie geeft don oon woor die kennis te

kriigen is, tegen welke voonroorden en volgens welke procedure.

§eleclie von cosus voor vervolgsludies

ln deze quick scon is voor een oontol cosus verkend welke kenniwrogen zich bii plottelonds-

vernieuwing voordoen en of deze kennisvrogen met behulp von het ontwikkelde onolytisch

model op een systemotische monier op een ril kunnen worden gezet. ln een vervolg-

onderzoek is het roodzoom een oontol cosus uitgebreider en diepgoonder te onderzoeken,

zodot meer zicht ontstoot op de kennisvrogen bii plottelondwernieuwing. Het verdient de
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voorkeur om een zo grool mogeliike voriëteit oon innovoties bii het onderzoek te betrekken.

De volgende uitgongspunten ziin doorbiivon belong:

- noost innovoties die zich ofspelen in de streek worden ook beleidsinnovoties geselecteerd;

- noost vernieuwingen die vonuit een gebied opkomen (vook ols reoctie op beleid), worden

ook vernieuwingen die meer von bovenof komen geselecteerd;

- wot betreft innovoties in de streek worden differentiotie von produclen en diensten,

mo rhi n novotie, tech nol og ievern ieuwi ng ondezocht;

- wot betreft beleidsinnovoties worden procesvernieuwing en orgonisotievernieuwing

oPgenomen;

- wot betreft beleidsinnovoties worden zoveel mogeliik verschillende beleidscoiegorieën

meegenomen: WCL-beleid, BGM-regeling, GBV-regeling, nieuwe vormen von lond-

inrichting;

- noosi gesloogde innovoties worden ook misluhe innovoties onderzocht.

Aongezien ook voor deze 'quick scon' ol gestreefd is noor een redeliike spreiding, wordt

voorgesleld om in een vervolgstudie dezelfde soort coses mee te nemen en hieroon een

oontol toe le voegen:

- een oontol coses onder de stimuleringsregeling Plottelondsvernieuwing en hierbii ook te

kiiken noor onderlinge verbonden tussen proiecten en de relolie met de omgeving;

- een gebied woor zowel de WCl-regeling, ols de BGM-regeling worden ioegepost,

biivoorbeeld Noord - oost Twente;

- een gebied woor men op initioiief von bewoners en gebruikers zelf oon het zoeken is noor

nieuwe ontwikkelingsmogeliikheden, biivoorbeeld de'duinboeren'in de Loonse en

Drunense Duinen;

- een gebíed woor een sterke functie-omvorming goonde is en woor dus noor heel nieuwe

rollen voor her londeliik gebied is gezocht, bilvoorbeeld de Gelderse Poort;

- innovoties vonuit de kennis en technologie gestuurd, biivoorbeeld het DTO-troiect in

Winterswilk;

- een misluhe innovotie, biivoorbeeld porklond Brobont. ln dit koder zou ook noor de

introductie von de biologische/ecologische londbouw gekeken kunnen worden, zonder

deze op voorhond ols mislukte innovotie te beschouwen.
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Summory

W. de Hoos et ol, Knowledge in rurol innovolion,fhe Hogue (The Netherlonds), Notionol
Council for Agriculturol Reseorch (NRLO), 1997. NRLO Report 97 /33.
[Originol iitle: Kennis in plottelondsvernieuwing - Achtergrondstudie voor de verkenning
plottelondsontwikkel i ngl

The Notionol Council for Agriculturol Reseorch commissioned DLO-Winond Storing Centre,

the Agriculturol University of Wogeningen, section Communicotion ond lnnovotion Studies

ond TNO-lnfrostruciure, Tronsport ond Regionol Development to execute o quick-scon on

the use of knowledge in rurol development. This includes knowledge of the economic ond

biologicol potentiols of rurol oreos, of developments thot offeci rurol oreos, of policy-

processes, of morkets for new products etc.

The oim of the quick-scon is to provide some guidelines for o brooder ond deeper onolysis

of knowledge-use in rurol development. Therefore, we developed on onolytic frome thot

con be used to explore innovotion processes ond the use of knowledge. This wos done in

on iterotive woy. First, we developed o droft-version of the onolytic frome. Next, we opplied

the drofi-version to o couple of coses. Finolly, we odopted the frome. We went through this

cycle severol times.

The finol version of the onolytic frome contoins the following elements:

. o typology of innovotion processes in rurol development thot differentiotes between

substonce (product differentiotion, technologicol innovotion, geogrophicol innovotion)

ond processes (new working melhods, new woys of orgonisotion);

. o typology of sub-processes in innovotions (defining the problem, inventing, initioting,

implementing, internolising);

. o typology of octivities in innovotions (leorning, negotioting, focilitoting);

. o typology of knowledge-use (opplicotions, substonce, sources of knowledge, methods

ond techniques).

During the quick-scon it become cleor to us thot one con only understond knowledge-use if

one tokes the octors - policy mokers, interest groups, formers, - together wilh their volues,

ideos, ond octivities os o storting-point. Therefore, we tronsformed the onolytic frome from

o system model into on octor model. ln oddition, our thinking in terms of 'phoses' of on

innovotion process oppeored io be too mechonicol ond lineor. Becouse of thot, we storted

ond continued to think in terms of 'sub-processes'. Concerning policy-innovotions, we used

terms thot ore common in the proctice of policy-moking ond in literoture. ln these coses we

used terms like'developing policy olternotives' in steod of inventing'.
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The guiding principle for the seleciion of the coses wos thot the types of rurol development

should constitute o moximum voriety. The coses'Profíling on tosie' ond 'A quotum of heoling

power' ore exomples of product innovotion by formers. Both innovotions iook ploce in the

orea.The 'Spotiol plonning ond environmentol proiect Zuidoost-Frieslond' embodies on

innovotion on the policy-leve1 i.e. the tronsformotion of o deposition oriented opprooch

into on emission oriented opprooch for ommonio. The coses'Environmentol co-operotion

De Peel','Wood plonting on ogriculturol lond' ond'Voluoble culture londscope Midden-

Limburg'could be considered os intermediote.

The quick-scon shows thot knowledge-use is quite different in eoch type of innovotion.

Knowledge developed in proctice - tocit knowledge - is import in oll coses. Knowledge

províded by reseorch institutions - explicit knowledge - in some coses ploys o more

importont role ihon in others. Actors in the cose'Voluoble culture londscope Midden-

Limburg' demond mosf of oll tocit knowledge obout proiect proposols etc. But they were

olso very much interested in policy-scientific knowledge of new orgonisotionol

orrongements. Actors in the'spotiol plonning ond environment proiect Zuidoost-Frieslond'

demonded most of oll scientific knowledge of meosures ond lheir environmentol ond

business-economic impocts.

The quíck-scon olso shows thot octors wont reseorch institutions to provid e opplied scientific

knowledge. More specificolly, they demond: iniegroted knowledge (reloted lo vorious

sectors), irons-disciplinory knowledge (integroting vorious disciplines), usoble knowledge

(on the conceptuol ond instrumentol level), knowledge thot is quickly ovoiloble (when the

octors need it) ond understondoble knowledge. One of the consequences of ihese

demonds is thot reseorch institutions should not only concentrote on knowledge-collection

but olso on consultotion. Another consequence is thot they should opply on issue-oriented

methodology in order to provide knowledge in time. Regionol knowledge centres could be

helpful in medioting between reseorch institutions ond octors in the oreo ond on the policy-

level.

We recommend o follow-up of the quick-scon by meons of o brooder ond deeper onolysis.

ln such on onolysis it would moke sense to concentrote not only on the use of knowledge in

rurol development but olso on the foctors stimuloting or hindering knowledge-use. One

foctor is the type of innovotion, os hos olreody been explored in the quick-scon. Other

possible foctors ore: the level of conflict, ovoiloble finonciol resources, ond outonomous

irends (economic growth, leisure octivities).
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Such o follow-up should ogoín constitute moximum voriety concerning lhe coses to be

onolysed. These coses should include: innovolions in the oreo ond innovotions on the

policy-level, innovotions initioted by octors in the oreo ortd innovotions initioted by ocfors on

the policplevel. Concerning policy-innovotions the coses should include innovotive policy-

processes ond orgonisotionol innovotions, successful ond unsuccessful innovolions.
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