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Geachte heer/mevrouw,
Hierbij sturen wij u het rapport ‘Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied; Trendverkenning
2020-2030 voor gemeenten met veel landelijk gebied’ en informeren wij u over de vervolgstappen.
De trendverkenning is op verzoek van de VNG uitgevoerd door Alterra, het kennisinstituut voor de
groene leefomgeving van Wageningen UR. Het beschrijft een aantal van de belangrijkste trends voor
gemeenten met veel landelijk gebied. Bijzonder is hierbij ook dat er een zogenoemde breinaald
doorheen is gehaald: een eerste verkenning van hoe afzonderlijke trends zich tot elkaar verhouden.
Het “landelijk gebied” speelt van oudsher een belangrijke rol in de Nederlandse samenleving. Lag het
accent vroeger met name op de productie van voedsel, zijn daar in de afgelopen decennia nieuwe
functies bij gekomen, zoals natuurwaarden, recreatie en zorgcentra. Het landelijk gebied staat voor
grote ontwikkelingen variërend van schaalvergroting veehouderij tot het op peil houden van het
voorzieningenniveau. Dit zijn op zich bekende thema’s, maar een versnelling van de problematiek is
waarneembaar en door de samenloop ervan worden gemeenten meer dan voorheen met een forse
uitdaging geconfronteerd.
De VNG is daarom voor deze raadsperiode het programma landelijk gebied gestart. Een van de
onderdelen binnen dat programma is kennis delen en ontwikkelen. Deze trendverkenning vormt een
kerndocument voor het programma. De trendverkenning dient twee doelen. De eerste is om u te
informeren over wat er voor de komende jaren aan trends waarneembaar zijn voor gemeenten. De
trendverkenning kan als een samenvatting gezien worden van een grote hoeveelheid andere
rapporten en onderzoeken, die door bekende Nederlandse onderzoeksinstanties de laatste jaren zijn
uitgevoerd. In die zin kan dit voor u een handige opstap zijn: de belangrijkste informatie in één hand
en goede verwijzing voor waar u verdieping zoekt voor uw beleidsontwikkeling.
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Het tweede doel is dat wij op basis van de verkenning graag samen met u willen gaan bepalen waar
de komende periode de meeste behoefte aan is: het vertalen naar concrete acties. Dit doen we in
samenwerking met de provinciale afdelingen. Uitnodigingen voor uw gemeenten lopen via uw afdeling
en de eerste afspraken hiervoor zijn inmiddels al gemaakt.
Tot slot informeer ik u graag over een aantal van onze activiteiten die zich met name richten op
opgaven in het landelijk gebied. U vindt deze terug als bijlage bij deze brief.
Hoogachtend,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

drs. C.J.G.M. de Vet
Lid directieraad
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