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voorwoord

In het interim advies ‘Geleid door kwaliteit’ (mei 1999) ging de raad in op het ruimtelijk beleid
en hield daarbij een pleidooi voor een lokale geïntegreerde kwaliteitsbenadering met als
uitgangspunt dat alles mag, mits het de kwaliteit van het ‘landschap’ versterkt. Dat principe
komt in dit eindadvies terug, in een meer uitgewerkte en gedifferentieerde vorm. Het
genoemde interim advies kreeg inmiddels veel aandacht maar het riep ook vragen op, met
name rond de veronderstelde problemen bij het omzetten van deze basisgedachte in praktisch
beleid.

Het tweede interim advies ‘Het landelijk gebied in 2010, een verkenning’ (maart 2000) is
minder algemeen bekend. Het een vrij recent en uitsluitend via internet beschikbaar document,
maar vermoedelijk speelt ook een rol dat de inhoud minder vernieuwend lijkt. Immers, de raad
komt in zijn verkenning niet tot een aansprekend doel of streefbeeld voor de sectoren, waar
onder de landbouw. Voorspellen waar de ontwikkeling heen kan en moet, is volgens de raad
ondoenlijk. Wél kan en moet er scherp en tijdig worden vastgesteld wat (ergens) níét meer kan.
Gepleit wordt dus voor het nu al afsluiten - wat betreft geld, ruimte en beleidsaandacht - van
doodlopende wegen en tegelijkertijd om ruimte bieden aan ontwikkelingen met
toekomstmogelijkheden.

In het voorliggende eindadvies komen deze lijnen uit de interimadviezen nu samen. De raad
constateert dat er veel beleidsenergie wordt gestoken in het sectorbeleid en de verdeling van
de schaarse ruimte, alsmede in het oplossen van de knelpunten en conflicten die zich daarbij
voordoen. Teveel, meent de raad. Met name het oplossen van knelpunten en conflicten eist -
met de huidige, nationale aanpak - zóveel tijd en aandacht dat de zorg voor de echte
beleidsprioriteiten en het ontwikkelen van een samenhangende strategie voor de toekomst van
het landelijk gebied in het gedrang komt.

Integraal beleid is echter niet alleen noodzakelijk voor het oplossen van knelpunten en
conflicten. Het is evenzeer een manier om nieuwe mogelijkheden te openen. Natuurlijk is en
blijft ook sectorale beleidsaandacht nodig, daarover geen discussie. En ook een zekere
ruimtetoedeling voor nationale prioriteiten zoals de EHS is belangrijk. Maar een gescheiden
benadering en ruimtelijke uiteenlegging moet niet zodanig overheersen dat een
samenhangende, waar mogelijk geïntegreerde benadering in de weg wordt gestaan.
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Als de overheid het beheer van het cultuurlandschap door de huidige (agrarische) gebruikers
niet structureel kan of wil steunen, is zij verplicht te zorgen dat alternatieven voorhanden
zijn:
1. een marktmechanisme helpen opzetten én borgen dat kwaliteitsbeheer van het

cultuurlandschap via de markt (prijsvorming) mogelijk maakt voor de blijvers onder de
boeren;

2. nieuwe beheers- en financieringsconstructies wettelijk en anderszins mogelijk maken en
zonodig propageren - bijvoorbeeld fondsvorming en 'Community Land Trusts' - waar de
grond niet langer regulier door agrariërs wordt beheerd.
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samenvattend advies

(1-2) waarden en ontwikkeling van het landelijk gebied

Stad en land vullen elkaar aan in behoeften, waarden en mogelijkheden. Daarom moet er
wisselwerking zijn, waarbij een balans gevonden moet worden tussen de gezamenlijke wensen
aangaande collectieve waarden en onze individuele wensen rond wonen, werken en mobiliteit.

de onderscheiden waarden van het landelijk gebied

COLLECTIEVE WAARDEN: de unieke
erfenis van een rijk en divers landschap,
het resultaat van langdurige complexe
interacties tussen mens en natuur,
bestaande uit biodiversiteit,
landschapsstructuren, karakteristieke
samenhang, actueel en potentieel
landgebruik en relatieve rust en ruimte.
SOCIAAL-CULTURELE WAARDEN: moeilijk om te definiëren en te
kwantificeren want de mens staat centraal, individueel en als groep.
Persoonlijke voorkeuren - materieel en immaterieel - zijn bepalend en
daarmee woning, dorp en streek. Problemen en oplossingen zijn altijd
lokaal maatwerk.
ECONOMISCHE WAARDEN: een diverse, met stedelijke netwerken verweven bedrijvigheid is
nodig voor regionale veerkracht. Het beeld van het landelijk gebied wordt nog bepaald door de
landbouw maar andere economische activiteiten zíjn en andere vormen van grondbeheer
wórden belangrijker.

uitgangspunt voor de ontwikkeling van het landelijk gebied
Alle waarden van het landelijk gebied zijn van belang en hangen samen, maar de collectieve
vormen de basis. Het geheel van collectieve waarden - ‘het landschap’ - moet daarom
uitgangspunt en ordenend principe zijn voor de ontwikkeling, in die zin dat alle activiteiten in
beginsel zijn toegestaan, mits ze de kwaliteit van het landschap versterken.

(3) kwaliteit als opdracht voor gezamenlijk maatwerk

kiezen voor kwaliteit
Kwaliteit is kenmerken én waardering. Kenmerken kunnen geïnventariseerd worden,
waardering moet in overleg worden bepaald. Zo kan kwaliteit hanteerbaar worden en richtpunt
en toetssteen zijn bij planvorming en ontwikkeling. Dat is nodig, want kwaliteit ontstaat niet
meer vanzelf.
Het landelijk gebied is een aaneenschakeling van landschappen: elk een onmisbaar deel van
ons ecologische, culturele en economische kapitaal en elk met eigen unieke kwaliteiten en
mogelijkheden. Er is ruimte voor wonen en recreëren, hetgeen toegankelijke voorzieningen
vergt maar óók participatie van burgers in sociale verbanden. Ook is er plaats voor agrarische
en andere bedrijvigheid, mits sociaal-culturele waarden worden versterkt en het milieu ontzien.

nieuwe afstemming van top-down en bottom-up
Er is een nieuwe verhouding nodig tussen de gelegitimeerde topdown bemoeienis ten behoeve
van waarden van (inter)nationaal en provinciaal belang enerzijds en de even legitieme lokále
inbreng en creativiteit anderzijds. Voor die interactie is een lokale geïntegreerde
kwaliteitsbenadering binnen een nationaal kader nodig (zie (5)), waarbij het innovatievermogen
van ondernemers en anderen zich kan richten op kwaliteitsverbetering in plaats van ontduiken
van regels.
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planning of toetsing, maar áltijd op basis van kwaliteit
Een lokale benadering kan via gezamenlijke toetsing of door gezamenlijke planvorming worden
vormgegeven. Duidelijkheid over de aanwezige en gewenste kwaliteit is in béide gevallen de
basis. Bij grote veranderingen of als er ingrijpend kwaliteit moet worden ’gemaakt’ past een
strategie voor het scheppen van nieuwe kwaliteiten waarin het bestaande wordt ingepast, in
plaats van andersom. Elders is toetsing de strategie: plannen verifiëren op hun bijdrage aan
kwaliteitsvorming.
(4) de functies van het landelijk gebied tussen 2000 en 2010

NATUUR
Het belang van de natuur voor biodiversiteit, globale systemen, lokale waarden, beleving,
recreatie en woonkwaliteit is onomstreden. Bij adequate vormgeving is natuur bij uitstek
multifunctioneel. Ook het belang voor gezondheid en vestigingsklimaat wordt steeds meer
(h)erkend, zoals blijkt uit gemeenten die zich profileren met hun groene karakter, alsook uit de
prijzen van onroerend goed. Maar de natuur staat ook onder milieu-, ruimte- en recreatiedruk.
Het beheer en de doelstellingen zijn steeds vaker het onderwerp van discussies met mondige
burgers.

ontwikkeling

De oppervlakte neemt nog
toe, maar de verdeling
over ons land wordt
schever en de kwaliteit
blijft onder druk staan.
Uitbreiding wordt
moeilijker en
multifunctionaliteit steeds
noodzakelijker.
De EHS zal nooit aan álle
recreatieve behoeften
voldoen en ook voor de
biodiversiteit zal het cultuurlandschap nodig zijn. ‘Natuur’ zal
daarom bestaan uit grotere, onderling verbonden
multifunctionele natuurgebieden én uit meer diffuse natuur
elders.
Er zullen eisen gesteld worden aan implementatie
biodiversiteitsverdrag, maar daarbij kan internationale
taakverdeling groeien.
Door incidenten kan de aandacht voor ggo’s en ziekten toenemen

aandachtspunten voor het beleid
(1) Realisering van de EHS heeft haast, want dat wordt moeilijker naarmate de tijd verstrijkt.
Na de gebiedsuitbreiding moet de aandacht zich richten op kwaliteit - bijvoorbeeld het
rendement voor de biodiversiteit - en op natuur búiten natuurgebieden.
(2) Om organisaties, bedrijven én individuele burgers hun aandeel in de zorg voor natuur te
laten leveren, moeten werkbare condities gecreëerd worden, van een hanteerbare
implementatie van internationale afspraken tot een bruikbaar én efficiënt kader voor het
beheer. Natuur is functioneel voor de economie, maar bedrijven moeten ook zelf ruimte aan de
natuur bieden.
(3) Op langere termijn zal de ontwikkeling van een (h)echt maatschappelijk en bestuurlijk
draagvlak doorslaggevend zijn voor de toekomst van de natuur in Nederland.
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CULTUURHISTORIE
Nederland is een cultuurland bij uitstek dat door een combinatie van natuurkrachten en
menselijke inventiviteit zijn vorm heeft gekregen. Bodem, landschap en bebouwing reflecteren
het leven en werken in verschillende tijden, de cultuurhistorie. Sommige kenmerken zijn
kleinschalig en regionaal, andere vertegenwoordigen het “Grand Design” van ons land.

ontwikkeling

De
aandacht
voor
cultuurhisto
rie groeit
maar de
natuurlijke
en
historische
verscheide
nheid blijft
onder druk staan door internationalisering en
ruimtevraag. Dat kan resulteren in vervlakking maar
óók leiden tot een nieuwe regionalisering en
creativiteit.
Nieuwe ontwikkelingen zullen zich steeds sneller aandienen en een continue afweging vergen
van bedreigingen en kansen voor kwaliteit en verscheidenheid. ‘Stedelijke’ opvattingen zullen
een steeds grotere rol spelen bij de afwegingen in het landelijk gebied.

aandachtspunten voor het beleid
(1) De aandacht voor cultuurhistorie moet worden omgezet in concrete resultaten, maar niet
alleen top-down. Naast nationale en provinciaal bepaalde hoofdzaken - waarvoor aandacht
moet worden afgedwongen en inventarisaties en kaarten belangrijk zijn - is lokaal een
kwaliteitsafweging met het totale ‘landschap’ als uitgangspunt nodig.
(2) Bestaande mogelijkheden voor verbetering van afwegingsprocessen, en voor
kwaliteitstoetsing bij opdrachtverlening, ontwerp en uitvoeringspraktijk moeten worden benut.

WATER
Water is belangrijk voor het aanzien en de verscheidenheid van het landelijk gebied maar ook
voor veiligheid, landbouw, natuur, drinkwatervoorziening en recreatie. Mede onder druk van de
ontwikkeling van klimaat en zeespiegel - wordt nu teruggekomen van maximale inperking en
beheersing van het water is de weg ingeslagen naar een integraal, meer natuurlijk waterbeheer.

ontwikkeling
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Het ‘nieuwe’ waterbeheer
zal - mede door de EU-
Kader- richtlijn en het
Wetlandsverdrag - leiden
tot merkbare
veranderingen. De
vervanging van
veiligheidsnormen door
een risicobenadering en
de concrete maatregelen
rond inrichting en
peilbeheer zullen nog tot
de nodige weerstanden leiden. Anderzijds zal water zal
zich echter ook verder ontwikkelen als kwaliteitsfactor voor
het wonen.

aandachtspunten voor het beleid
(1) Voor retentie en overloop moeten concrete gebieden
worden aangewezen en ingericht, zo mogelijk in
functiecombinatie met landbouw, natuur en recreatie.
(2) Herstel van de natuurlijke samenhang van watersystemen is nodig voor de gewenste
veerkracht.
(3) Kapitaalintensieve functies (stadsuitbreiding, bedrijventerreinen, infrastructuur) moeten
meer worden afgestemd op de mogelijkheden en beperkingen van watersystemen; bij
ruimtelijke plannen moeten de consequenties voor de lange termijn in beeld worden gebracht

RECREATIE EN TOERISME
Het landelijk gebied is een belangrijke recreatieve bestemming. Die aantrekkingskracht is
verbonden met de natuur, cultuurhistorie, water, cultuur en ruimte. Recreatie en toerisme zijn
een economische sector van gewicht. De werkgelegenheid groeit 2,9% per jaar en in delen van
ons land is het de belangrijkste bron van werk en inkomen. Recreatie is essentieel voor een
fitte, geestelijk gezonde en sociaal actieve bevolking en dat vertegenwoordigt mede een
aanzienlijk economisch belang. Recreatie oefent óók druk uit op de waarden, voorzieningen en
beperkte ruimte in ons land. Rond 40% van alle afgelegde kilometers heeft een sociaal-
recreatief karakter.

ontwikkeling

De vergrijzing zet door, het aandeel jongeren stabiliseert en
het aandeel inwoners van allochtone komaf stijgt, vooral in
steden. Samen met de groeiende aandacht voor fitheid en
gezondheid leidt dit tot groei én verschuivingen in de
recreatiebehoeften, ook geografisch.
De mobiliteit blijft groeien. Toch is er behoefte aan meer
natuur en recreatiemogelijkheden dichtbij, náást optimale
toegankelijkheid van bestaande natuur en cultuurlandschap.
Regionale identiteit en authenticiteit worden belangrijker.
Het economische belang van de sector zal zich sterker uiten
in aanspraken op beleid, ruimte en medegebruik.

aandachtspunten voor beleid

(1) De ontwikkelingen vragen een actieve rol van overheid én recreatieondernemers.
Ondernemers moeten hun product aanpassen én investeren in de omgeving die hun
bestaansbasis is. Maar ook de overheid heeft een rol, want het recreatief-toeristische product is
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een keten van publieke en private voorzieningen. Met lokale samenwerking kan effectief
worden aangesloten bij het beleid voor natuur, bos, landschap, landbouw en volkshuisvesting.
(2) De potentie van de recreatie als economische drager voor het landelijk gebied kan nog
beter worden benut maar kan geen volledig substituut zijn voor de veranderingen in de
landbouw. Te grote recreatiedruk kan bovendien de leefbaarheid, ecologische draagkracht en
kwaliteit van het recreatief-toeristische product in gevaar brengen.

LANDBOUW, DE PRIMAIRE PRODUCTIE
De totale landbouwkolom draagt 22% bij aan de export. Sierteelt, groenten, aardappelen, vlees,
zuivel en dranken zijn daarvoor belangrijk, maar ook invoer, verwerking én doorvoer. De
melkveehouderij en de akkerbouw vertegenwoordigen een relatief klein aandeel in deze export
maar zijn wél bepalend voor het aanzien en het beheer van grote delen van het landelijk gebied.
Landbouw en landelijk gebied zijn sterk verweven. Het beheer wordt steeds meer een
herkenbare taak en de productieomstandigheden steeds meer een deel van het product zelf, de
kwaliteit. Primaire productie vindt deels op een verbrede basis plaats. Agrotoerisme,
natuurbeheer, zorgtaken en eindproducten ‘van eigen huis’ zijn bekende, maar niet de enige
activiteiten ter aanvulling van het basisinkomen uit agrarische activiteiten.

ontwikkeling
In 2010 zullen alle landbouwbedrijven op hun omgeving
zijn afgestemd: op de productieketen én de fysieke en
sociale omgeving. Dat levert een grote variatie op tussen
(a) bedrijven die zich maximaal op de keten oriënteren
en minimaal tot wat nodig is voor blijvende vestiging
aldaar en (b) bedrijven die zich sterk oriënteren op
omgevingsbeheer en/of andere maatschappelijke
producten, naast het (beperkter) voortbrengen van
landbouwproducten.

Het kwaliteitsbesef
bij consumenten
groeit, waardoor
landbouw vraag- en
trendafhankelijk
wordt en op zorg en
vertrouwen wordt
afgerekend. Ook
milieu- en
bedrijfsvoeringseise
n nopen tot
ingrijpende
veranderingen. Mede daardoor ontstaat een markt voor
bijzondere producten en groeit de biologische sector
sterk. Het prijseffect van wereldmarkt en EU-uitbreiding
nodigt eveneens uit tot inzet op nieuwe markten - voor
bijzondere producten, maar óók voor omgevingsbeheer,
water en zorg - en tot vermarktings-experimenten. De
druk en het perspectief verschilt per sector (zie schema
hoofdtekst, par. 4.6)
De opkomst van andere functies leidt tot maatregelen, attitudes, grondprijzen, bestemmingen
en eigendomssituaties die niet op landbouw zijn gericht. Steeds meer landbouwgrond zal,
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mede door de aanhoudende opvolgingsproblematiek, buiten het agro-economische
sturingsregime vallen, regionaal soms 30% tot 40% van het totaal.

aandachtspunten voor het beleid
(1) De onderlinge afhankelijkheid van de primaire landbouw en het totale landelijk gebied moet
worden erkend, evenals de sturende rol van maatschappelijke wensen bij het gebruik. Beleid
kan niet de ontwikkelingsrichting bepalen. Wél is ruimtelijke sturing, selectieve versnelling,
afstemming en de opzet en borging van regelingen of (markt)mechanismen mogelijk én
gewenst.
(2) Bedrijven moeten niet in het keurslijf worden geperst van afgebakende, op schaaluitersten
gebaseerde ‘ontwikkelingssporen’. De uitersten bepalen het beeld maar zijn geen ‘sporen’ en
het beleid moet de voorwaarden scheppen voor álle vormen van bedrijfsvoering die horizontaal
en verticaal op hun omgeving zijn afgestemd. Het systeem voor datavergaring moet mede
worden ingesteld op het volgen en voorspellen van ontwikkelingen in de bedrijfsvoering.
(3) Als de overheid niet structureel kan of wil bijdragen aan agrarisch beheer van het
cultuurlandschap, moet zij een zódanig marktmechanisme (helpen) opzetten en borgen dat een
dergelijk beheer via prijsvorming mogelijk wordt.
(4) Ongeacht de overheidsvoorzieningen voor agrarisch beheer van het cultuurlandschap,
zullen toch delen van de grond niet langer regulier door agrariërs worden beheerd. Daarom is
aandacht nodig voor nieuwe constructies, o.m. via fondsvorming en 'Community Land Trusts'.
(5) De overheid moet in haar borgende rol ook de vele kwaliteitsclaims en -niveaus (laten)
toetsen en reguleren, dus als het ware een ‘keurmerk voor keurmerken’ instellen.

OVERIGE ECONOMISCHE ACTIVITEITEN
De niet-agrarische bedrijvigheid is veruit de belangrijkste economische pijler. Financiële
dienstverlening, informatica, ateliers, transport, opslag en distributie zijn niet fúnctioneel aan het
landelijk gebied gebonden maar maken gebruik van de ruimte en aantrekkelijke woon- en
werkcondities. Grondgebonden landbouw is vooral als (potentiële) kwaliteitsfactor van belang.

ontwikkeling

(1) Door ontwikkeling én
acceptatie van moderne
communicatiemiddelen worden
afstanden overbrugd en wordt de
keus voor bedrijfsvestiging steeds
meer bepaald door de kwaliteit
van de werk- en woonomgeving,
zeker als de werknemers het
‘kapitaal’ vormen.
Bedrijfsvestiging en telewerken genereren lokale dienstverlening.
(2) In niet-perifere gebieden (Groene Hart) hoeft geen bedrijvigheid
te worden gegenereerd, maar vraagt vooral regulering de aandacht.

aandachtspunten voor beleid
(1) De opgave is een zodanige selectie en inpassing van bedrijvigheid dat (ook) de kwaliteit
van het landschap versterkt wordt. Vooral bedrijven met een geringe milieubelasting en die
belang hebben bij een hoogwaardige omgeving bieden perspectieven voor het landelijk gebied.
(2) In echt perifere gebieden moeten de inspanningen zijn gericht op het genereren, maar in de
overige gebieden op het réguleren van het aanbod aan bedrijvigheid.
(3) Creatief ruimtegebruik en efficiënte benutting van bedrijventerreinen en vrijkomende
agrarische bebouwing bieden nog vele mogelijkheden. Regionale samenwerking en
taakverdeling helpt daarbij en kan ook tot een meer bestendige economische ontwikkeling
leiden. Indien uitbreiding van bebouwing onvermijdelijk én verantwoord is moet die
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multifunctioneel zijn. Voorkomen moet worden dat groene ruimte verdwijnt om in 'incidentele'
behoeften te voorzien.

WONEN IN HET LANDELIJK GEBIED
Velen willen wonen in kleine kernen en het buitengebied. Echter, de aantrekkelijkheid van deze
vaak nog met de geschiedenis en ondergrond verbonden woonomgeving wordt door
woningbouw ook bedreigd. De leefbaarheid is subjectief en armoede wordt vaak niet zo
ervaren, maar publieke voorzieningen - die in het landelijk gebied gezien het aantal gebruikers
vaak een groot gebied moeten bestrijken - zijn belangrijk.

ontwikkeling

De trek naar buiten houdt aan. Toch zal het aantal ’complete’ kleine kernen nog teruglopen
door de algemene trend naar een
nieuw, grootschaliger
voorzieningenpatroon.
Het zal anders én drukker worden
in het landelijk gebied. Nieuwe
eigendommen cum annex kunnen
de kwaliteit, openheid en
toegankelijkheid in gevaar
brengen.

aandachtspunten voor het
beleid
(1) Bebouwing hoeft niet altijd en overal te worden uitgesloten. Het gaat vooral om hoe en waar
gebouwd wordt en of dat zó kan plaatsvinden dat de kwaliteit intact blijft of wordt versterkt. In
of bij bestaande kernen heeft de voorkeur. Bij nieuwe bebouwing en privatisering van het
buitengebied moeten eisen worden gesteld aangaande kwaliteit, openbaarheid en
toegankelijkheid.
(2) Uitbreiding van kleine kernen is niet altijd het antwoord op veranderingen in
voorzieningenniveau en sociale structuur. Door de groeiende mobiliteit worden bovenlokale
voorzieningen benut. Het beleid moet zich richten op het bereikbaar maken daarvan voor de
minder mobiele groepen, ook door de voorzieningen zelf mobiel of op afstand toegankelijk te
maken.
(3) Lokaal verdienen sociaal-culturele aspecten de aandacht. Indien veel ouderen juist landelijk
gaan wonen, is een groei van de zorgvraag te verwachten. De externe vraag kan de positie
van lokale vragers op de woonmarkt bemoeilijken. Ook waar bestaande bebouwing in handen
komt van ‘weekendbewoners’ is extra aandacht voor de sociaal-culturele aspecten vereist.
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CONCLUSIE 3: nieuw uitgangspunt kiezen voor ordening en integratie van functies
Ruimtelijke scheiding en het aangeven wat wel en niet mag, leiden tot verstarring en uitdijende
regelgeving. Dat is niet vol te houden. De collectieve waarden, het ‘landschap’, moeten
centraal staan. Dan kan het uitgangspunt voor de ruimtelijke ordening in het landelijk gebied
zijn dat ‘ontwikkelingen zijn toegestaan, mits zij de kwaliteit van het landschap versterken’. Wat
de karakteristieke ordening ook is, het landschap draagt altijd beperkingen én
ontwikkelingsmogelijkheden in zich en kan zo dienen als een raster waarnaar het gebruik van
de ruimte zich plooit.
AANBEVELINGEN voor de realisering van de beoogde afstemming en integratie

1 een vernieuwd bestuurlijk kader scheppen
AMBITIE: Schep helderheid over de ambitie waarvoor het rijk - in het licht van de algemene
doelstelling voor het landelijk gebied - wil ‘staan’: de keuzen over wat er moet (collectieve
waarden) maar óók over wat er niet meer kan. De inzet van instrumenten is een
daaropvolgende keuze.
TAAKVERDELING EN REGIE: Schep duidelijkheid over taakverdeling en regie op rijksniveau.
Juist als de
sectorale aanpak plaats maakt voor meer geïntegreerde
vormen van beleid is er coördinatie en regie nodig: van
álle relevante aspecten. Het zou voor de hand liggen dat
LNV zich in de eerste plaats profileert als departement
voor geïntegreerd beleid voor het landelijk gebied en in
die hoedanigheid greep houdt op eigendom, beheer en
gebruik van de grond.
O
R
G
A
NI
S
A
TIE: De huidige provincies worden te
klein voor een adequaat
middenbestuur: om voor het lokale
niveau beleidsruimte te scheppen en
de bijbehorende borging te verzorgen.
Samenwerking in ‘landsdelen’ moet
uitmonden in nieuwe institutionele
kaders.

2 alert zijn op afstemming en integratie
ALERT IN ALLE STADIA: oog hebben voor het belang van integratie - vanaf probleemsignalering
tot uitvoering - en dat bevorderen door bijvoorbeeld een eenvoudige, interne integratietoets.
ALERT OP KNELLENDE REGELS: belemmeringen opheffen t.b.v. afstemming en integratie op
een breed terrein dat zich ook uitstrekt tot o.m. sociaal-cultureel beleid en volkshuisvesting.
ALERT OP HERKENNEN EN BENUTTEN VAN KANSEN: zoals breder gebruik bestaande
voorzieningen en netwerken, doelgerichte inzet vrijkomende bedrijfsgebouwen (wonen, werken,
saneren), belonen lokaal initiatief (erkenning en soepele behandeling) en benutting
natuurpotenties.

3 lokale vrijheid geven, binnen een nationaal ruimtelijk kader
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Gezamenlijke nationale prioriteiten moeten de randvoorwaarden zijn voor de ontwikkelingen op
lokaal niveau. De EHS, nationale recreatieve structuren, grondgebonden landbouw en
openheid vergen minimale ‘groene contouren’.

Binnen die groene contouren is het dan (alleen) mogelijk om groene functies te integreren of
uit te ruilen. Erbuiten is er ruimte voor een brédere benadering, waarin o.m. ook bebouwing
kan worden betrokken.
Zo wordt
ruimte
gegeven
aan een
‘lokale
geïntegree
rde
kwaliteitsbenadering’ waarbij rijk of
provincie inbrengt welke functies,
waarden en terreinen nationale
randvoorwaarden zijn, waarbij niet
ruimteverdeling maar (geheel van)
kwaliteiten richtinggevend is en waarbij
vernieuwing van onderop wordt
gestimuleerd door de benadering dat
‘alles mag, mits ...’
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zonder meer wordt voldaan, kan de lokale geïntegreerde kwaliteitbenadering niet direct en
algemeen worden ingevoerd. Wél moet deze zo spoedig mogelijk via experimenten worden
ontwikkeld. Voor de inzichtelijkheid en toetsbaarheid van deze benadering wordt een
stappenplan aanbevolen:
STAP 1: met alle betrokken partijen in gesprek komen.
STAP 2: vaststellen wil en
mogelijkheden tot samenwerking.
4 lokale geïntegreerde kwaliteitsbenadering bevorderen
De beoogde nieuwe benadering speelt zich vooral af op het niveau van bestemmingsplannen
en stelt hoge eisen aan actoren en instrumentarium. Omdat daaraan niet
STAP 3: samen vaststellen van de bestaande en gewenste

lokale kwaliteit.
a. inventarisatie en beschrijving van kwaliteiten, inclusief gebruiksfuncties en
potenties.
b. waardering van de beschreven kenmerken.

c. kwaliteitsbeschrijving en -waardering vertalen in een
hanteerbare index, om netto kwaliteitseffecten te kunnen
bepalen;

STAP 4: toetsen en besluiten
op basis van kwaliteit.

de wenselijkheid - het
kwaliteitseffect - van
plan of ingreep
toetsen aan de lokale
kwaliteit, en
besluitvorming door
het gelegitimeerd
lokaal bestuur.

STAP 5: horizontale en verticale borging.
horizontale borging (niet dwingend, betreft de
lokale beleidsruimte) op lokaal niveau; verticale
borging (dwingend, betreft de doorwerking van
nationale randvoorwaarden) door naasthogere
bestuur.

5 randvoorwaarden scheppen voor de lokale geïntegreerde kwaliteitsbenadering
INSTRUMENTEN. Er moet basismethode komen voor de lokale kwaliteiteninventarisatie en ook
een hanteerbare index om kwaliteit - de optelsom van inventarisatie en waardering - in uit te
drukken. Bestemmingsplannen moeten worden aangepast op de kwaliteitsbenadering.
EXPERIMENTEN. Bestaande initiatieven moeten gesteund en benut worden en nieuwe
experimenten mogelijk gemaakt. In dat kader moeten generieke beleidsdoelen gedifferentieerd
kunnen worden, bijvoorbeeld voor saldo-benaderingen.

KENNIS EN VORMING. Tussen de kennisvelden moeten de juiste
dwarsverbanden worden gelegd. Zelforganisatie, meningsvorming en
kennisverwerving van burgers moet worden ondersteund t.b.v.
kwaliteitsbenadering en tevens om waarden te herkennen en de
belangen daarvan behartigen.
MONITORING. Sectorale
monitoringsactiviteiten moeten
met elkaar in verband gebracht
worden. Interpretatie en gebruik
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van de resultaten moet door alle betrokkenen gezamenlijk
kunnen plaatsvinden.

6 een ‘integratietoets’ hanteren bij de inzet van gemeenschapsgeld
BIJ DE INZET VAN SUBSIDIES: de doelstellingen moeten worden verbreed, evenals de
voorwaarden voor toekenning. Subsidies moeten meerdere waarden tegelijk dienen. Een
aanpak als de Investeringsimpuls Stedelijke Vernieuwing (ISV) wordt ook voor het landelijk
gebied aanbevolen.
BIJ DE INZET VAN HERSTRUCTURERINGEN EN GROTE INFRASTRUCTURELE PROJECTEN: deze
omvangrijke investeringen moeten breed worden aangewend voor álle aspecten van het
landelijk gebied. Die brede aanwending moet geen extraatje zijn maar tot de essentie gaan
behoren. Voorkomen moet worden dat grote haast leidt tot te weinig aandacht voor het
verbinden van sectorale doelen. Grote projecten en ingrepen moeten - in ontwerp en uitvoering
- mede lokale ontwikkelings- en kwaliteitsdoelen gaan dienen.
BIJ DE INZET VAN HET GEMEENTEFONDS: de uitkeringsbasis moet - anders dan nu -
gemeenten stimuleren om naast de bekende groeistrategie ook kwaliteitsstrategieën te volgen.



•
•

•
•



20

In zijn advies ‘Tien voor de toekomst’ schetste de raad in 1997 een beeld van de voornaamste
‘agendapunten’ met betrekking tot het landelijk gebied in de 21e eeuw. In dat kader gaf hij ook
verschillende ontwikkelingssporen voor de landbouw aan en schetste hij de noodzaak van het
selectief versterken van de plattelandseconomie met nieuwe economische dragers: recreatie,
water en energievoorziening, maar ook andere vormen van bedrijvigheid. Dit wordt ook wel
plattelandsontwikkeling of -vernieuwing genoemd, begrippen die nog niet eenduidig worden
gebruikt. Daarna is de raad in zijn advies ‘Zorg en vertrouwen’ (1998) meer specifiek ingegaan
op de ontwikkeling van de landbouw als voedselproducent en is de gedachte van een ‘nieuwe
grondgebondenheid’ geïntroduceerd. Daarmee wordt gedoeld op landbouwvormen die binnen
Nederland toekomst hebben doordat zij ecologisch, ethisch en maatschappelijk op de
omstandigheden ter plaatse zijn afgestemd.
De vragen waarop in het voorliggende advies wordt ingegaan, zijn:
Welke ontwikkelingen zijn te zien en te verwachten, welke samenhang bestaat tussen deze
verschillende ontwikkelingen, welke kansen liggen er voor een vitaal landelijk gebied, welke
functies kunnen een bijdrage leveren aan het behoud en de verbetering van de leefbaarheid
van het landelijk gebied en welke wijze van plannen, toetsen en afwegen is daarbij mogelijk en
gewenst? Wat zijn de consequenties voor de overheid en het beleid en voor het doen en laten
van ondernemers en burgers?

werkwijze en opzet van het advies
Dit advies is voorbereid door een werkgroep van de raad onder leiding van prof. dr. J.D. van
der Ploeg en in de afrondende fase is - in het kader van de discussie over het landelijk gebied
in 2010 - de gehele raad actief bij de voorbereiding betrokken geweest. In de loop van de
voorbereiding zijn ook gesprekken gevoerd met deskundigen op uiteenlopend terrein. Tevens
heeft H+N+S Landschapsarchitecten in opdracht van de raad een notitie ('Streekpost Den
Haag') geschreven over het landschap als basis voor het ruimtelijk beleid (als bijlage
opgenomen, evenals het verslag van de ochtendconferentie hierover).
In het advies dat nu voorligt wordt de kwaliteit van het landelijk gebied zo beschreven dat
daarin belangrijke collectieve, sociaal-culturele en economische aspecten zijn te
onderscheiden. In hoofdstuk 2 wordt de kwalitatieve betekenis van deze aspecten verkend,
waarna in hoofdstuk 3 een inhoudelijk en procesmatig streefbeeld voor het landelijk gebied
wordt geschetst. Hoofdstuk 4 bevat een verkenning en beschrijving van de functies van het
landelijk gebied op weg naar 2010. In hoofdstuk 5 wordt beschreven hoe de functies ruimtelijk
inhoudelijk en procesmatig samenhangen en ze beleidsmatig moeten én kunnen worden
geïntegreerd.
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2 waarden en ontwikkeling van het landelijk gebied

inleiding
Er kan vanuit twee uiterste gezichtspunten worden gekeken naar het landelijk gebied en de
daar gewenste ontwikkelingen: vanuit een stedelijke en vanuit een landelijke kijk. De eerste
visie gaat ervan uit dat het landelijk gebied voorziet in de stedelijke behoeften (ruimte, rust,
natuur, recreatie, reservegebied voor stedelijke uitbreidingen, infrastructuur etc.). De tweede
visie gaat ervan uit dat het landelijk gebied een brede waaier aan onvervangbare en unieke
waarden vertegenwoordigt, die voor de maatschappij als geheel essentieel zijn. Dit houdt in dat
de ontwikkeling en de inrichting van het landelijk gebied niet is af te leiden van stedelijke
ontwikkelingen. De genoemde waarden zijn in deze optiek een zelfstandig vertrekpunt bij het
‘denken en doen’ omtrent de groene ruimte.

Met het oog op de thans lopende debatten over de toekomstige inrichting van Nederland én
vanuit het besef dat het sociale en het economische netwerk als een web over heel Nederland
ligt, is de notie van interactie en wisselwerking tussen stad en landelijk gebied het meest
vruchtbare vertrekpunt. Er zijn stedelijke behoeften en er zijn onvervangbare waarden en
functies van het landelijk gebied, zoals er ook (andere) behoeften van het landelijk gebied zijn
en (andere) waarden van de stad. Stad en landelijk gebied lijken elkaar hierin goed aan te
vullen, maar tevens tekent zich hierbij een dilemma af: de samenleving wil het landelijk gebied
behouden en hecht aan de kenmerken die ermee verbonden zijn: rust, openheid. Behoeften en
wensen ten aanzien van wonen, werken, mobiliteit en bedrijvigheid van degenen die deel
uitmaken van die maatschappij vormen evenzo bedreigingen voor het landelijk gebied en voor
hetgeen daarin van waarde wordt geacht door de maatschappij. Hierin ligt de legitimatie van
overheidsbeleid dat gericht moet zijn op versterking van de wisselwerking tussen stad en land
en uitgaat van versterking van de kwaliteiten in zowel de stad als op het platteland.

voor monofunctionaliteit geen ruimte
Niet alleen het raakvlak van stad en platteland is van belang, maar ook het platteland als zodanig
kent een veelheid van uiteenlopende ontwikkelingsprocessen. Gedurende het afgelopen
decennium zijn deze verschillende ontwikkelingen steeds meer met elkaar gaan botsen. De
conflictualiteit als gevolg van meer en verder uiteenlopende belangen van personen en groepen in
het landelijk gebied is sterk gestegen. In de nabije toekomst zullen, zo lijkt het, de fricties en
spanningsvelden alleen maar groter worden.
De bestuurlijke traditie die in Nederland is opgebouwd, toomt de geduide spanningsvelden tot nu
toe in door middel van een ruimtelijke uiteenlegging, in die zin dat separate ruimten worden
gecreëerd, voor (combinaties van) verschillende functies. Nationale kaders voor de ruimtelijke
ordening, streekplannen en bestemmingsplannen bakenen, in toenemende mate van detail,
gebieden ten opzichte van elkaar af. Voor elk gebied, op de verschillende niveaus, wordt geduid
wat wél is toegestaan en wat níet. Een steeds verder uitdijende regelgeving heeft deze aanpak tot
nu toe begeleid. De verschillende elementen daarvan zijn overigens niet altijd in harmonie, met
elkaar noch met andere regelgeving vanuit andere beleidsvelden.

De gebreken van deze benadering zijn in toenemende mate duidelijk geworden: verstarring daar
waar de snelle maatschappelijke veranderingen vragen om flexibiliteit bij het behoud van het
essentiële en waardevolle; verstarring van sociaal-economische dynamiek daar waar een vitaal
platteland juist economische versterking behoeft; natuurgebieden die ingekaderd zijn in een
context die werkelijke natuurontwikkeling vaak beknelt; bevroren dorpen en kleine kernen, daar
waar men de leefbaarheid juist zou willen verbeteren, etc.
Belangrijker echter nog is dat deze aanpak op langere termijn niet vol te houden zal zijn als gevolg
van het aantal claims op de nog aanwezige groene ruimte voor wonen, voor natuurontwikkeling,
voor bedrijfsterreinen, voor waterwinning en waterretentie, voor een meer extensieve landbouw,
voor recreatieve en toeristische faciliteiten, voor infrastructurele projecten, voor groenbuffers bij de
steden etc.
De vraag naar ruimte expandeert zodanig dat de mogelijkheden voor verdere ruimtelijke
uiteenlegging eenvoudigweg ontbreken.



•
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De raad meent dat een landschap niet zomaar een 'waarneembaar deel' van de aarde is.
Landschappen zijn geen toevallig geheel van losse elementen maar steeds weer de
karakteristieke ordening van vele elementen: ecosystemen, bouwwerken, vormen van
landgebruik, natuurwaarden, ontsluitingspatronen, visuele beleving, toegankelijkheid, stad-land
verhoudingen, overgangen, waterbeheerssystemen, geschiedenis en potenties. Deze geeft aan
het geheel en aan de samenstellende elementen hun identiteit en ook hun schoonheid. Het
landschap in brede zin is hiermee drager van de collectieve waarden.

landschap

Een landschap is niet zomaar een waarneembaar deel van de aarde maar een steeds weer
karakteristieke ordening van vele elementen: ecosystemen, bouwwerken, vormen van
landgebruik, natuurwaarden, ontsluitingspatronen, visuele beleving, toegankelijkheid, stad-land
verhoudingen, overgangen, waterbeheerssystemen, geschiedenis en potenties. De
droogmakerijen hebben een andere karakteristieke ordening dan de latere polders en voor beide
geldt dat hun ordening weer contrasteert met die van bijvoorbeeld het Friese greide-gebied.
Landschappen zijn nimmer een toevallig geheel van losse elementen, maar hebben een eigen
samenhang die zowel aan het geheel als aan de samenstellende delen hun identiteit en ook hun
schoonheid verleent.
Een landschap is ook nooit een te isoleren 'deel van de aarde'. Het is altijd de context en het
contrast waardoor elke karakteristieke ordening als zodanig herkenbaar wordt en zijn uniciteit
verwerft. Voor een gemiddelde Amsterdammer zal de Lage Vuursche een ontmoeting met de
natuur zijn, maar voor de veldbioloog daarentegen is de Lage Vuursche een naargeestig
dennenbos. De notie van het comparatieve en het normatieve is van belang. Het is de vergelijking
met het ándere, waardoor de waarde van dat wat in ogenschouw wordt genomen naar voren
springt. In Nederland staat men er zelden bij stil, maar in internationaal perspectief is 'holoceen
Nederland' (het geheel van vroegere droogmakerijen, veenweidegebieden en polders) een
fascinerend, uniek en informatief landschap: het verhaalt over 20 eeuwen strijd tegen en met het
water teneinde dat te creëren wat zich nu ontrolt voor onze ogen. Daarmee is tegelijkertijd
aangegeven wat op Nederlandse schaal de grote waarde is van het 'pleistocene Nederland':
afgezien van de eigen, unieke en steeds weer verschillende waarden van bijvoorbeeld Zuid
Limburg of de Achterhoek, schuilt de waarde vooral ook in het contrast dat ze gezamenlijk
oproepen ten opzichte van het 'holocene Nederland'. Zonder dit contrast zouden we ons weinig
bewust zijn van het unieke en de schoonheid van de polderlandschappen en droogmakerijen.
Ook de beleving, het waarnemen en het waarderen van landschappen, draagt altijd een normatief
moment in zich. Zuid Limburg zal voor sommigen een Van Gogh zijn, de Flevopolder voor
anderen een Mondriaan. Niet iedereen houdt van dezelfde schilderijen en hetzelfde geldt voor
landschappen. De simpele maar belangrijke gevolgtrekking is dat het platteland letterlijk en
figuurlijk 'ruimte' moet bieden voor uiteenlopende waarderingen. Belangrijk is ook dat in de
samenleving het vermogen wordt ontwikkeld om de uiteenlopende landschappen ten opzichte van
elkaar te verbijzonderen. Een vaste 'hiërarchie' van landschappen, van kwalitatief minder naar
kwalitatief hoogwaardig, is daarom niet goed denkbaar. Aan wat de voor één een parel is, zal de
ander achteloos voorbijgaan en omgekeerd. Hiermee is ook aangegeven dat het landelijk gebied
niet altijd een 'idylle' is. Het is een omstreden gebied. Opvattingen over kwaliteit en schoonheid en
ook belangen kunnen botsen. Dat betekent dat continuïteit van landschappen, de daarin besloten
waarden en kwaliteiten én de benutting van die landschappen voor verschillende activiteiten en
functies, een intermediërende en veelal ook een regulerende overheid behoeft.
De toegevoegde waarde van landschap voor de mens is eveneens een belangrijk aspect.
Landschappen zijn de uitkomsten van coproductie: van de doorgaande ontmoeting en wederzijdse
beïnvloeding van mens en natuur. In en door die coproductie leren mens en maatschappij ook
hun beperkingen kennen: in landschappen onderkennen we dingen die boven ons uitrijzen.
Landschappen worden geassocieerd met een verlangen naar schoonheid, naar bevrijding. Zoals
honderdduizenden Nederlanders zich een microkosmos creëren waarin ze op kleine schaal van
coproductie kunnen genieten (de volkstuin, de tuin bij het huis, de parken, het houden van
huisdieren), zo bieden de afzonderlijke landschappen, maar vooral ook de rijke waaier van
onderling contrasterende landschappen, aan de bevolking als geheel en aan de buitenlandse
toeristen de mogelijkheid om van coproductie 'in het groot' te genieten.
Landschappen in Nederland zijn de uitkomst van meervoudige menselijke activiteiten. Zonder
zulke activiteiten fossiliseren landschappen en vervreemden we ervan. De kunst is juist de



24

menselijke bedrijvigheid zo in te bedden dat er sprake is van een verdere versterking van de een
beperkt maar essentieel nationaal ruimtelijk kader stellen
Het nationaal ruimtelijk beleid moet op hoofdlijnen sturen door het vaststellen van de
gezamenlijke nationale prioriteiten die de randvoorwaarden zijn voor de ontwikkelingen
op regionaal en lokaal niveau. Niet meer, niet minder. Een principieel punt daarbij is de
stad-land relatie. Het functionele karakteristieke ordening die in de landschappen ligt besloten,
om coproductie in lijn met de aanwezige waarden te ontwikkelen.
Landschappen kenmerken zich tenslotte, in de loop van de tijd, door een opmerkelijke traagheid
en robuustheid. Landschappen evolueren, maar relatief langzaam. De 'traagheid' is eeuwenlang
één van de mededragers van onze landschappen geweest. De huidige technische vermogens (en
helaas ook de veelal aanzienlijke culturele onverschilligheid) zijn echter van dien aard dat we
landschappen in verregaande mate kunnen wegvagen. Het geschenk dat ons door voorgaande
generaties is doorgegeven, kán op onomkeerbare wijze worden beschadigd.

Het aanwezig zijn van verschillende landschappen is een waarde op zich: juist in het contrast
en de beleving daarvan komt de waardering voor een type landschap naar boven. Vergelijking
en verschil is nodig, niet alleen voor de toevallige bezoeker maar zeker voor de bewoners van
die landschappen. Door het erkennen en herkennen van de variaties in landschappen wordt het
mogelijk om de vele verschillende factoren te begrijpen die van invloed zijn op een specifiek
landschap en die er uniciteit aan verlenen.
Landschap is tevens gedeeltelijk subjectief: de beleving speelt een grote rol. Dat is op zich
geen probleem. De simpele maar belangrijke gevolgtrekking is dat het platteland letterlijk en
figuurlijk 'ruimte' biedt voor uiteenlopende waarderingen. Belangrijk is ook dat in de
samenleving het vermogen wordt ontwikkeld om de uiteenlopende landschappen ten opzichte
van elkaar te verbijzonderen. Tenslotte moet worden opgemerkt dat een vaste 'hiërarchie' van
landschappen, van kwalitatief minder naar kwalitatief hoogwaardig, niet goed denkbaar is. Aan
wat de voor één een parel is, zal de ander achteloos voorbijgaan en omgekeerd.

de sociaal-culturele waarden
Het sociaal-culturele aspect is een moeilijk te definiëren begrip en als er dan al een definitie is,
dan valt deze weer moeilijk te kwantificeren en te meten. Het is bij uitstek een subjectief
begrip: de één noemt volstrekt andere zaken dan een ander. Het heeft alles te maken met de
voorkeuren van de mens, zowel in materiële als immateriële zaken (dus zowel zoiets als de
nabijheid van een basisschool als - het gevoel van - veiligheid). Daarbij kan worden
aangetekend dat sommige elementen van het sociaal-culturele aspect universeler zijn dan
andere.
Bij het sociaal-culturele aspect staat de mens, individueel en in groepsverband, centraal; uit
onderzoek (o.a. Leefbaarheidseffectrapportage Opsterland, 1999) blijkt dat de woning, het dorp
en, door toenemende mobiliteit, de streek hierbij een centrale rol spelen. Dat impliceert dat
problemen en de oplossingen met betrekking tot dit aspect nooit generiek kunnen zijn.

Door het mondiger worden van mensen en het idee dat de samenleving niet maakbaar is door
de overheid, kent de raad een grote verantwoordelijkheid toe aan de bewoners van het
landelijk gebied. Zij dragen immers zelf een grote verantwoordelijkheid voor de realisatie van
wensen en ideeën voor de lokale samenleving waar ze deel van uitmaken.
Toch zijn er zaken die bewoners niet alleen kunnen regelen; daar is de overheid voor nodig.
Het sociaal-culturele aspect speelt op het niveau van een dorp, een gemeente, een streek. Het
aanspreekbare bestuursniveau is de gemeente. Op dat niveau kunnen burgers hun noden en
wensen kwijt en kan bestuurlijk maatwerk worden geleverd voor oplossingen. Toch zijn er ook
onderwerpen die daar niet kunnen worden geregeld, waar provincies en/of rijk
verantwoordelijkheid voor dragen. Bijvoorbeeld openbaar vervoer, inzet politie, thuiszorg. De
raad acht het sociaal-culturele aspect bij uitstek een zaak voor een bottom-up benadering,
waarbij sprake moet zijn van interactie tussen bewoners en de betrokken overheden.
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de economische waarden
De economische ontwikkelingen in het landelijk gebied en in Nederland als geheel hebben hun
invloed op de sociale en culturele ontwikkelingen in het landelijk gebied. De agrarische
bedrijvigheid is nog altijd sterk bepalend voor het beeld dat Nederlanders grosso modo hebben
van het landelijk gebied. Beeldbepalend is hier zowel in negatieve als in positieve zin bedoeld:
zowel het idyllische plaatje van zwartbont melkvee in een vette weide als de mest spuitende
gierkar achter de tractor, hetgeen weliswaar een achterhaald maar moeilijk uitwisbaar beeld is.
Dit is een beeldbepaling die bijgesteld moet worden, want de landbouw is veelal niet de
werkelijke drijvende economische kracht meer en die kracht zal verder afnemen. Nieuwe
beelden van de economische werkelijkheid in het landelijk gebied zijn noodzakelijk. Weliswaar
is de landbouw nu nog de grootste grondgebruiker in het landelijk gebied, maar als de
economische vooruitzichten en verwachtingen doorzetten (CPB, 1997), zal dat gebruik minder
worden en zullen er nieuwe ideeën moeten worden ontwikkeld over het toekomstige
grondbeheer en grondgebruik.

De raad meent dat er geen sprake is van een geïsoleerde Nederlandse plattelandseconomie.
Enerzijds verdienen de bewoners van het landelijk gebied hun inkomen in toenemende mate
niet meer in het landelijk gebied of in functies die verbonden zijn met de exploitatie/ in
standhouding van het landelijk gebied. Anderzijds is ook de structuur van de werkgelegenheid
in de verschillende regio's gevarieerder geworden. Regio's zijn daardoor economisch minder
gevoelig geworden voor tegenvallers in een sector van de economie, zoals dat bijvoorbeeld
nog wel het geval was in de jaren vijftig en zestig met de afhankelijkheid van Limburg van de
mijnindustrie en Twente van de textiel.

De economie van het landelijk gebied is geheel en al verweven met de economie in de
stedelijke netwerken. Niet alleen binnen Nederland, maar ook nog eens daarbuiten. De
economische verwevenheid en de daarmee gepaard gaande diversiteit aan bedrijvigheid is
noodzakelijk om een regionaal economische veerkracht te verkrijgen. Maar anderzijds mag het
niet leiden tot een diffuse en ongeplande verstedelijking van het landelijk gebied. Uiteraard zijn
er wel regionale verschillen. De ontwikkeling en de toekomst van het landelijk gebied moet om
die reden ook niet gekoppeld worden aan één economische sector, de (grondgebonden)
landbouw, maar die toekomst zal veel breder moeten worden gezocht. Daarbij moet niet
getracht worden het succes van andere regio's te kopiëren maar uit te gaan van de eigen
mogelijkheden en ‘assets’ van een specifieke regio. Die ‘assets’ zullen gedeeltelijk liggen in het
landelijke karakter ervan. Dat onderstreept de noodzaak om economische ontwikkelingen
zodanig te laten plaatsvinden dat de eigen kenmerken en kwaliteiten van een regio er
tenminste door behouden, maar beter nog, versterkt worden. Werk en inkomen in het landelijk
gebied zélf zijn blijvend noodzakelijk, anders vervalt het landelijk gebied tot een woon- en
verblijfsruimte die de vitaliteit mist om op de lange termijn aantrekkelijk te blijven.

het uitgangspunt voor de ontwikkeling van het landelijk gebied
De raad kiest als uitgangspunt dat de ontwikkeling van het landelijk gebied moet worden
gebaseerd op het 'landschap' als ordenend principe. Landschap wordt in dit verband opgevat
als het geheel van collectieve waarden. Tot nu toe is de ruimtelijke ordening van het landelijk
gebied gebaseerd op a) de uiteenlegging van de ruimte in verschillende compartimenten,
waarna b) per compartiment wordt geduid welke economische en andersoortige activiteiten wel
en welke niet mogen plaatsvinden. Dit botst in toenemende mate zowel met de economische
dynamiek als ook met het toenemende ruimtegebrek.

Bij de introductie van het landschap als richtinggevend principe geldt dat alle
economische en andersoortige activiteiten zijn toegestaan, mits ze de kwaliteit
van het landschap versterken. Activiteiten die een aanslag betekenen op de
landschappelijke kwaliteiten worden niet toegestaan en, voor zover ze al aanwezig zijn,
gesaneerd. Aan activiteiten die én de landschappelijke kwaliteit versterken én door hun
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multifunctionele aard in relatieve zin ruimtebesparend zijn, wordt een extra impuls
gegeven.

Dit uitgangspunt voorkomt tegelijkertijd waardeverlies én conservatisme; het landschap blijft
waardevol maar wordt géén museumlandschap. Landschap blijft in deze benadering een
dynamisch verschijnsel, want wat de karakteristieke ordening ook inhoudt, elk landschap draagt
verdere ontwikkelingsmogelijkheden in zich, die een logische volgende stap zijn op de al
aanwezige karakteristieke ordening. Door het landschap te hanteren als raster waarnaar het
gebruik van de ruimte zich moet schikken, kunnen de vereiste economische dynamiek en de
waarden van het landelijk gebied op één lijn worden gebracht. Daarmee ontstaat de synergie
die nodig is voor een vitaal platteland.
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recreatie, culturele betekenis). De kwaliteiten bevorderen het vestigingsklimaat, waarvan
individuele burgers en ondernemers indirect profiteren, doordat wonen en werken in een
aantrekkelijke omgeving mogelijk is en tot slot zijn de kwaliteiten economisch te exploiteren
waarvan de individuele burgers en ondernemers direct kunnen profiteren. Hierbij kan gedacht
worden aan recreatie-exploitanten, de horeca en producenten van landbouwproducten die
kwaliteitselementen verwerken en op waarde brengen in hun producten.

De kwaliteiten vormen het kapitaal van een gebied, de economische functies genereren de
rente om dat kapitaal te onderhouden De economische exploitatie mag de kwaliteiten derhalve
niet aantasten, maar moet wél tegelijkertijd voldoende renderen om het gebied en de daar
aanwezige kwaliteiten adequaat te beheren. Kwaliteiten moeten daarom - tot zekere hoogte -
worden geëconomiseerd. De aanwezigheid van kwaliteiten werkt zo voorwaardenscheppend en
structurerend voor de benutting van het landelijk gebied, niet omgekeerd. Dat geldt ook in de
directe nabijheid van steden, waar zich de lokale markt tussen landelijke kwaliteiten en
stedelijke behoeften, met consumptie ter plaatse, bevindt.

sociaal-culturele waarden
Het landelijk gebied moet plaats bieden voor wonen, werken en recreëren voor een qua
omvang en verscheidenheid groeiende groep Nederlanders. Het betreft autochtone
plattelanders en mensen die uit de stad naar het platteland zijn verhuisd en willen verhuizen
om er hun leefwensen te verwezenlijken, maar ook een stijgend aantal recreanten en nieuwe
bedrijven. Voor een goed woonklimaat is een pakket voorzieningen nodig. Dat pakket is niet zo
uitgebreid als in de stad, maar iedere bewoner van dit land moet gebruik kunnen maken van
voorzieningen als een huisarts en apotheek, scholen, winkels voor eerste levensbehoeften en
openbaar vervoer. Deze voorzieningen moeten, in de brede zin van het woord ‘bereikbaar’ zijn.
De automobiliteit op het platteland is hoog, zeker onder de ‘nieuwe’ plattelanders, waardoor
verschraling van voorzieningen - vaak veroorzaakt door diezelfde automobiliteit - kan worden
opgevangen. Gezien echter de vergrijzing van de bevolking van het landelijk gebied (sterker
dan in de stad) is het voor een duurzaam woon- en leefklimaat van belang dat er een
basispakket van voorzieningen bereikbaar is voor elke plattelander. Participatie van burgers in
sociale verbanden is een wezenlijk onderdeel van het sociaal-culturele streefbeeld, zeker ook
bij de toenemende vergrijzing. Ook daarbij speelt mobiliteit een belangrijke rol.

De bedrijvigheid en werkgelegenheid van het landelijk gebied is de afgelopen decennia sterk
veranderd. Minder gerelateerd aan de landbouw en meer gediversificeerd. Voor de sociaal-
culturele kwaliteit van het landelijk gebied is deze doorgaande tendens zeer belangrijk. Zowel
om jonge plattelanders werkgelegenheid in de streek te bieden, als om draagvlak te bieden
voor de hierboven genoemde basisvoorzieningen. Door de schaalvergroting in de landbouw
komen veel boerderijen leeg te staan. Vaak gaat het om beeldbepalende gebouwen en erven.
Het verkrijgen van nieuwe functies - zoals ingebruikname als woonboerderij of als (niet-
landbouw) bedrijf - kan zorgen voor behoud van de bebouwing en voor levendigheid in de
streek.

economische waarden
De landbouw draagt steeds minder bij aan de economie en de werkgelegenheid van het
landelijk gebied. Andere bedrijvigheid ontwikkelt zich, zowel op het agrarische bedrijf (toerisme,
natuur- en landschapsbeheer, verkoop van eigen producten etc.), als op bestaande en nieuwe
(niet-agrarische) bedrijven. Deze diversificatie van de bedrijvigheid is noodzakelijk voor
behoud en ontwikkeling van de werkgelegenheid en de economie in het landelijk gebied en zal
het landelijk gebied van een stevige economische basis moeten voorzien. De lokale/regionale
economie zal dermate krachtig moeten zijn dat de functies die bijdragen aan de kwaliteit van
het landelijk gebied, zich kunnen handhaven. De economische structuur zal door diversificatie
en innovatieve kracht in staat moeten zijn om adequaat in te spelen op toekomstige
ontwikkelingen. De aard van de werkgelegenheid in het landelijk gebied dient mede bij te
dragen aan terugdringing van mobiliteit en versterking van sociaal-culturele waarden.



•
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1. Hoe worden ten principale de huidige kwaliteiten gewaardeerd ten opzichte van toekomstige
kwaliteiten? De hang naar nostalgie, het vertrouwen dat in de toekomst kwaliteit zal kunnen
ontstaan, de waardering van de bestaande kwaliteiten, angst voor het nieuwe en
onbekende: deze - deels zelfs genetische - eigenheden van mensen zijn bepalend voor de
houding die in discussies wordt aangenomen.

2. Welke persoonlijke relatie is er met het landelijk gebied? Die van consument, die gebruik
maakt van wat er is zonder er afhankelijk van te zijn? Die van bewoner, die deels
afhankelijk is van het platteland? Welke eigenschappen van het landelijk gebied worden als
belangrijk ervaren? De esthetische kant, de economische kant, de sociale kant?

3. Welke functies worden het landelijk gebied nu toegedicht? De vrijblijvende speeltuin van de
stedeling, de bron van essentiële waarden voor - de toekomstige - maatschappij, de te
ontginnen ruimte voor stedelijk gebruik? Welke functies worden van het landelijk gebied
voor de toekomst verwacht? Welke functies acht men in de stad en op het platteland
wezenlijk?

Het hanteren van kwaliteit als leidend principe vereist niet alleen discussie, maar vooral ook
overeenstemming over de na te streven kwaliteit, als basis voor besluitvorming. Die overeen-
stemming is te verkrijgen door een toetsingsprocedure (gaat ‘iedereen’ akkoord met gedane
voorstellen) en/of door gezamenlijke planvorming (heeft iedereen mee kunnen denken en een
inbreng gehad). Het bereiken van overeenstemming is op te vatten als kwaliteitsborging.
Toetsing en planvorming kunnen naast elkaar voorkomen, apart en in mengvorm.

overeenstemming bereiken door kwaliteitstóétsing
Bij kwaliteitsborging via toetsen wordt een nieuwe situatie vergeleken met een referentie. Die
referentie kan de vorm hebben van expliciete harde voorschriften (wettelijk vastgelegd, bijvoor-
beeld stanknormen), expliciete globale streefdoelen (bijvoorbeeld natuurdoeltypen) of
impliciete overwegingen (bijvoorbeeld schoonheid). Bij toetsing spelen kennis van zaken én
waardering. De oude situatie en de referentie moeten bekend zijn, en het verschil daartussen
moet geïnterpreteerd en van een waardering worden voorzien. Voor een transparante
besluitvorming moeten die drie elementen - beschrijving, interpretatie en waardering -
afzonderlijk zichtbaar en daarmee bespreekbaar zijn. Dat is een les uit de
milieukarteringsdiscussie uit de jaren zeventig (H+N+S, 2000). Natuurlijk is steeds van belang
wie er toetst en met welke legitimatie. De effectiviteit van kwaliteitsborging via toetsing hangt
af van de kennis over de te toetsen situatie, over de referentie en de afgewogenheid van de
oordeelsvorming (hetzij vooraf via normstelling, hetzij ter plaatse via discussie). Voor
effectieve toetsing zal aan deze drie elementen gewerkt moeten worden.

Toetsing draagt het gevaar in zich van overdetaillering, zowel aan de kant van de beschrijving
van de nieuwe situatie als van de referentie die als toetsingskader dient. Een zeer
gedetailleerde uitwerking van kwaliteiten van de huidige situatie, vereist een even
gedetailleerde uitwerking van het toetsingskader. Hier is, in het streven naar
gemeenschappelijke besluitvorming, een evenwicht nodig tussen explicitering en helderheid
versus werkbaarheid. Daarbij is het ook het besef van belang dat toetsing (slechts) sluitstuk is
van het proces waarin creativiteit en ideeën tot voorstellen voor kwaliteit moeten leiden. De
inspanningen die gericht zijn op toetsing moeten in dit totale proces niet overheersen (H+N+S,
2000).

De Welstand is een manier van handelen die teruggaat tot de 16e eeuw waar allerlei ‘keuren’ grote
invloed hadden bij bijvoorbeeld de nog steeds hoog gewaardeerde invulling van de structuur van de
Amsterdamse grachtengordels, of de invulling van de individuele buitens van ’s Graveland. De
Welstand is in de Woningwet van 1901 geïnstitutionaliseerd en adviseert het betrokken bestuur:
meestal de gemeente en soms een provincie. Bouwplannen worden door de Welstand collegiaal
getoetst. Dat wil zeggen dat veelal collega-ontwerpers de plannen van een initiatiefnemer en zijn
architect bespreken. Er is veel kritiek op de ondoorzichtigheid van de criteria (‘het wonderlijke circus
van de goede smaak’) maar voor de intersubjectiviteit van vakmensen onder elkaar is - net als in de
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medische wereld - (nog) geen alternatief voorhanden. De welstand werkt goed om de ergste
misstanden te voorkomen.
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overeenstemming bereiken door kwaliteitsplánning
Toetsing vindt plaats in de eindfase van een proces waarin kwaliteit gecreëerd wordt. Echter in
andere fasen dan de eindfase van dit proces is een discussie over kwaliteit óók reeds mogelijk
en vaak zinvoller. In de praktijk schuift die discussie dan ook op in het planproces. De
ontwikkeling van toetsen naar meedenken is op verschillende plaatsen ingezet zoals bij de
Welstand (zie kader) en (grootstedelijke) toepassing van Kwaliteitsteams (Q-teams). De
initiatiefnemer wordt coaching aangeboden als middel om de kwaliteit te verhogen. Soms
bilateraal bij het ontwerp-proces zelf, soms als zelfstandig element in de planvorming (plannen
voor beeldkwaliteit).
Het bereiken van overeenstemming over kwaliteit is het meest direct indien alle partijen bij de
planvorming zelf als medeverantwoordelijke betrokken zijn. Eisen c.q. wensen ten aanzien van
kwaliteit kunnen worden ingebracht en - belangrijker - met elkaar besproken worden waarbij
verschillende eisen met elkaar in overeenstemming worden gebracht. Ook hier is de vraag aan
de orde wie op basis van welke legitimatie bij het proces betrokken is.

kwaliteitsplanningwaar het kan...
Alleen toetsen van veranderingen is waarschijnlijk voldoende om ‘kwaliteit te bewaken’ maar
onvoldoende om ‘kwaliteit te maken’. Toetsing gaat uit van de bestaande kwaliteiten, waaraan
nieuwe ontwikkelingen zich moeten conformeren. Bestaande regels vormen het kader voor
handelen. Dit is een voor de hand liggende benadering daar waar de bestaande kwaliteiten
aantrekkelijk zijn en de veranderingsdruk - en dus de belofte van nieuwe kwaliteiten - niet erg
groot. Toetsing kan in die situatie helpen om kleine veranderingen min of meer te sturen en op
een bescheiden manier op te stuwen tot een hoger kwaliteitsniveau.
Als op een ingrijpende manier kwaliteit moet worden gemaakt, schiet toetsing ‘achteraf’ als
strategie echter tekort. Dat geldt bij markante grote projecten, maar ook bij sluipende
ruimtelijke processen, waarvan de gevolgen groot zijn. In die gevallen doen pogingen om het
nieuwe ‘in te passen’ in het bestaande al gauw verkrampt aan, alsof je een olifant probeert in te
passen in een hondenmand. Ook doet zich in bepaalde delen van het landschap de vraag voor
waarin een verandering moet worden ingepast. Er zijn situaties denkbaar waarin de
hoofdstructuur door - soms opeenvolgende ronden van - ruilverkaveling is verdwenen. Een
geheel nieuwe koers is in die gevallen nodig. Daarbij past een strategie die primair gericht is op
het scheppen van nieuwe kwaliteiten. Het bestaande wordt in het nieuwe ingepast in plaats van
andersom. Dit is de strategie van plannen maken, waarbij het ontwikkelen van kwaliteit reeds in
de planfase, wellicht de meest creatieve fase, is ingebouwd. Op deze wijze kunnen de
ingrijpende veranderingsprocessen in het cultuurlandschap zo worden begeleid dat er kans is
dat uit ons huidige handelen en het nu actuele programma een betekenisvolle nieuwe laag van
ons cultuurlandschap ontstaat.
Het leeuwendeel van het ‘grote’ programma dat afkomt op het landelijk gebied lijkt zich goed te
lenen om met ruimtelijke plannen tegemoet te treden. De reconstructie van de varkenshouderij
is zo'n aangrijpingspunt. Andere transformaties in de landbouw, die zich meer voordoen en
zullen voordoen (zie hoofdstuk 4) in de vorm van sluipende processen over een breed front,
laten zich niet goed tackelen door het toetsen van de afzonderlijke ‘puntbronnen’ van
verandering aan een kwaliteitsstelsel. Het aanleggen van de natuurontwikkelingsgebieden en
verbindingszones van de EHS vraagt om inzet van het landinrichtingsinstrumentarium, de
sluipende verstedelijking om een aanpak op planologisch niveau. Ook de landschappelijke
implicaties en mogelijkheden van het aanpassen van de waterhuishouding - zeespiegelrijzing,
bodemdaling, capaciteitsuitbreiding van de retentie in West-Nederland, bescherming van het
grondwater in zandgebieden etcetera - laten zich niet zonder een doordacht plan oplossen.

Helaas zijn er in het landelijk gebied vaak onvoldoende actuele plannen, zowel om de
uitvoering te sturen als om als toetsingskader te dienen. De planvormen die een belangrijke rol
zouden kunnen vervullen, zijn onvoldoende ontwikkeld. Bestemmingsplannen voor het
buitengebied zijn veelal verouderd en niet ingericht op een dergelijke toetsing. De
landinrichting heeft het afgelopen decennium aan kracht verloren en het Rurale
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Ontwikkelingsplan heeft geen ruimtelijke component. Voor het ‘waterprogramma’ moet nog
bedacht worden hoe waterplanning en planning van het landgebruik op zijn best in elkaar
geschoven kunnen worden.
Naast het gebrek aan sturende plannen moet daarenboven worden geconstateerd dat in het
landelijk gebied een duidelijke visie van de verschillende overheden op de rol van het
opdrachtgeverschap ontbreekt, en zijn er geen systemen van kwaliteitsborging opgezet. De
raad concludeert dat de veranderingsprocessen in het landelijk gebied om ruimtelijke plannen
vragen. Plannen die een kwaliteitssprong in zich dragen voor het betreffende gebied. Zulke
plannen ontbreken veelal, en de bestuurlijke infrastructuur en het klimaat om goede plannen te
maken is incompleet en deels afwezig. Het belang van het maken van deze plannen zou meer
moeten worden gevoeld. Los van deze cultuuromslag is er een direct verband tussen gebieden
waar de veranderingsdruk het hoogst is en het ontwikkelen van nieuwe plannen en
planvormen. De noodzaak is in die gebieden het dringendst.

...kwaliteitstoetsing waar nodig
Hiervoor is geconstateerd dat de planvorming voor het landelijk gebied niet goed is ontwikkeld.
Langs die weg kan kwaliteit dus vooralsnog niet worden bereikt. In grote delen van het landelijk
gebied zullen we ons derhalve nog moeten beperken tot toetsen, filteren en
toelatingsplanologie. Kortom: achteraf een plan verifiëren op zijn bijdrage aan
kwaliteitsvorming. Een deel van het programma van ‘onderop’ laat zich heel goed aan normen
of een kwaliteitsstelsel toetsen. Dit zijn vooral duidelijk omgrensde initiatieven in de sfeer van
de bouwaanvragen en in de milieusfeer. Juist op het lokale niveau kunnen initiatiefnemers
geneigd zijn om hun plannen - bijvoorbeeld door een goed ontwerp en andere inspanningen ter
verhoging van de kwaliteit - beter te laten aansluiten bij de kwaliteitsstelsel en het daarin
vastgelegde ambitieniveau. Zo kan toetsing een kwaliteitsimpuls betekenen waardoor de
ingreep een verrijking in plaats van een aantasting biedt die top-down plannen niet kunnen
opleveren. Wel speelt hier het legitimatieprobleem. Wie toetst, en namens wie, en wie wordt er
geadviseerd over het resultaat van de toets? Hoe zorg je er voor dat er geen
‘schaduwplanologie’ ontstaat.

Voor een mogelijk onderscheid in gebieden waar kan worden volstaan met toetsing, en
gebieden waarvoor met voorrang plannen moeten worden gemaakt of geactualiseerd, wordt in
‘Streekpost Den Haag’ (H+N+S, 1999) een eerste aanzet gegeven, te weten de volgende
matrix:

gebieden met hoge
veranderingsdruk

gebieden met lage
veranderingsdruk

hoge culturele
en/of natuurlijke
waarde

urgent plannen maken urgent gebiedsbeschrijvingen

lage culturele
en/of natuurlijke
waarde

voorlopig toetsen, zo spoedig mogelijk
kwaliteitsplanning

(toetsen)

In één kwadrant is zowel de veranderingsdruk als de waardering voor het bestaande hoog: hier
kunnen de heftigste confrontaties en opgaven worden verwacht. In de overige drie kwadranten
is een meer ontspannen benadering mogelijk. Voor de waardering kan worden geput uit
bestaande of in ontwikkeling zijnde inventarisaties. De veranderingsdruk kan worden
geïnventariseerd door beleidsvoornemens op alle ruimtelijk relevante terreinen te
inventariseren en op basis daarvan een inschatting te maken.

conclusie: kwaliteit als gezamenlijke opdracht voor maatwerk
Er moet een nieuwe verhouding worden gevonden tussen de gelegitimeerde top-down
bemoeienis van rijk en provincies ten behoeve van collectieve waarden en belangen van
(inter)nationaal en provinciaal niveau en de éven legitieme inbreng en creativiteit van
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individuele burgers en lokale besturen. De raad onderscheidde voor de kwaliteiten al een
nationaal/provinciaal en een lokaal domein, elk met eigen kwaliteitstermen en
verantwoordelijkheden. Tussen deze domeinen is een voortdurend spanningsveld aanwezig.
Kortom: als een bepaalde ontwikkeling op lokaal niveau daar als wenselijk wordt gezien, dan
kunnen er overwegingen van meer algemene aard zijn, andere kwaliteitsafwegingen gelden op
het hogere niveau, én andersom. Vooral het van bovenaf daadwerkelijk verantwoordelijkheid
leggen op lokaal niveau voor het bereiken van kwaliteit wordt vaak met enige omzichtigheid, zo
niet argwaan beoordeeld. Het spanningsveld is terug te voeren op de vraag wie zich
verantwoordelijk voelt c.q. verantwoordelijk is gesteld. Elementen van zowel de top-down als
de bottom-up benadering zijn nodig. Dit betekent dat de ‘harde’ delen van het inhoudelijke
streefbeeld, met daarin een aantal nationaal geformuleerde prioriteiten worden geïncorporeerd
in het proces, als randvoorwaarden bij de planvorming over ingrepen/activiteiten in het landelijk
gebied, ingrepen die er altijd op gericht moeten zijn om de kwaliteit ter plekke te verbeteren.
Mede tegen die achtergrond komt de raad tot de volgende 'lokale kwaliteitsbenadering' voor de
interactie tussen overheid en burgers:
1. een gemeenschappelijke basis leggen door (samen) de kwaliteit te beschrijven. Bestaande

kwaliteiten van nationaal/provinciaal belang concreet beschrijven in termen van objecten en
kenmerken, te ontwikkelen kwaliteiten in termen van algemene kwaliteitskenmerken.
Kwaliteiten van lokaal belang in beeld brengen door middel van een geïntegreerde
kwaliteitsmaat, waarbij in plaats van afzonderlijke elementen de som der delen sturend is.

2. besluiten op grond van kwaliteit. Uitgangspunt is dat in beginsel alles kan, mits het bijdraagt
aan de kwaliteit. Zo kan het innovatievermogen van ondernemers zich richten op het
versterken van kwaliteit in plaats van het ontduiken van regels. De eerste toets is die aan
het effect op de lokale kwaliteitsindex, daarna volgt toetsing aan het effect op
nationale/provinciale kwaliteiten.

3. borging. Maximale handelingsvrijheid op lokaal niveau - mogelijk gemaakt door de
gemeenschappelijke kwaliteitsbeschrijving - vergt ook borging: het naasthogere
bestuursniveau én andere betrokkenen op hetzelfde bestuurlijk niveau moeten kunnen
toetsen of bij het toelaten van ontwikkelingen inderdaad een bijdrage aan de kwaliteit wordt
geleverd c.q. dat de beschreven kwaliteit niet wordt aangetast. In het uiterste geval moet
ingrijpen mogelijk zijn.

Deze lokale kwaliteitsbenadering - verder uitgewerkt in hoofdstuk 5 - gaat uit van mondige,
adequaat georganiseerde burgers. De overheid zal hen in het proces van zelforganisatie,
meningsvorming en kennisverwerving moeten ondersteunen.
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4.1 mogelijkheden en beperkingen bij toekomstverkenningen

continuïteit en verandering
..... ‘Ik voorzie namelijk, dat door de nieuwe middelen van verkeer de automobielen en fietsen,
wij - niet binnen eenige jaren, maar binnen tientallen van jaren - een heele omwenteling in het
verkeer zullen zien, en als gevolg daarvan de opkomst van het platteland, bepaaldelijk
oprichting, meer dan tot dusver, van bedrijven ver van de stad, maar bovenal zullen wij zien dat
tal van personen die hun zaken in de steden hebben, ver van de steden op het platteland gaan
wonen. Daarmede zal te gelijk gepaard gaan het aankopen van grond langs de bestaande
wegen en het stijgen der grondprijzen langs de bestaande wegen’.
Deze historische woorden werden gesproken door ir. Lely op 19 december 1906 - bij de
behandeling van de begroting voor 1907. We kunnen nu vaststellen dat hij hier een goede kijk
had op de toekomst. Was hij visionair of had hij de signalen gewoon goed begrepen? En wat
betekent dat voor nu, wat zijn de belangrijke signalen en onzekerheden met betrekking tot de
toekomst van het landelijk gebied?

Bij het verkennen van de toekomst gaat het niet alleen om veranderingen maar óók om
continuïteit: hoeveel en welke verandering is te verwachten? En welke continuïteit? De
aandacht gaat vaak sterk uit naar het aspect van verandering. De mens heeft kennelijk de
onbedwingbare neiging om meer aandacht te schenken aan verandering dan aan continuïteit.
Deze vertekening heeft het gelukkige gevolg - en misschien onbewust ook wel de bedóeling -
dat iedere generatie en elk individu de indruk heeft te leven in het brandpunt van de tijden. Het
is dus van alle tijden dat mensen veronderstellen dat de verandering nog nimmer zo snel ging
en dat er sprake is van allerlei omslagen en keerpunten. Ook nú wordt dat veel gehoord. Maar
is dat wel zo? Met andere woorden: hoe anders zal het in 2010 werkelijk zijn, in vergelijking
met nu. De verkenning ‘Nederland 2030’ (RPD) stelt: ‘het Nederland van 2010 bestaat voor het
grootste deel al....’ In ieder geval zullen we in 2010 de resultaten zien van nu reeds genomen
beslissingen en van werk in uitvoering, zoals de spoorlijnen door de Betuwe en het Groene hart
en de gevolgen van het Europese landbouwbeleid. In veel gevallen is dat - in vergelijking tot
nu - meer van hetzelfde, hetgeen overigens nog wél tot grote verschuivingen kan leiden.

de beperkte ‘kenbaarheid’ van de toekomst
Er zijn niet alleen grenzen aan wat we kúnnen - de maakbaarheid van de samenleving - maar
ook aan wat we kénnen. Om échte veranderingen te kunnen voorzien worden we in de weg
gestaan door onze beperkingen, ons op het verleden en heden gebaseerde denkraam. Daarom
zijn we geneigd veranderingen vooral te denken in termen van extrapolaties, het doortrekken
van ontwikkelingslijnen die nú al zichtbaar zijn. Maar zo overzichtelijk hoeft de toekomst niet te
zijn. Dat hoeft overigens nog niet te betekenen dat er altijd sprake is van breuken met het
verleden: ‘onverwachte’ veranderingen kunnen ook het gevolg zijn van denkfouten die in het
verleden werden gemaakt bij het nadenken over de toekomst. De kennishuishouding zit vol
met gegevens over het verleden. Deze kennis weerspiegelt meer wat we in het verleden
belangrijk vonden dan wat voor de tóekomst van betekenis is. In situaties waar men bewust
een stap verder wil gaan dan het extrapoleren, verliest men zich niet zelden in wilde
fantasieën. Dan is de lijn van het extrapoleren toch te verkiezen, ook al omdat er zoals gezegd
meer continuïteit is dan veelal wordt verondersteld.
Maar dat zelfs het extrapolerende verkennen van de toekomst niet eenvoudig is, zelfs niet op
de vrij korte termijn, blijkt wel uit het stelselmatig niet uitkomen van voorspellingen van onder
andere gerenommeerde planbureaus als het CPB. Groeicijfers en andere ontwikkelingen
moeten telkens worden bijgesteld en ook op ander gebieden - bijvoorbeeld rond verkeer en
infrastructuur - blijken voorspellingen een beperkte voorspellende waarde te hebben. Hoe groot
de risico’s zijn als zonder meer van dit type voorspelling zou worden uitgegaan mag blijken uit
de situatie rond Schiphol, waar de veronderstelde groei - op basis waarvan zeer grote
investeringen werden geclaimd - inmiddels veel minder blijkt te zijn dan voorspeld.
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Conclusie: omdat bij toekomstverkenningen de klassieke wetenschappelijke cyclus van
verwondering, hypothesevorming en toetsing niet kan worden toegepast, biedt het bepalen van
het onmogelijke meer houvast dan het voorspellen van het waarschijnlijke.
gekende en ongekende veranderingen
Naast de soms al moeilijk in te schatten extrapolaties van de thans zichtbare ontwikkelingen
kunnen zich zoals eerder werd vastgesteld ook ándere - en dan vaak niet voorziene -
veranderingen voltrekken. En zo is er bij het vooruitzien naar 2010 dus sprake van diverse
onzekerheden. De vraag is of de aard en omvang van die onzekerheden (en daarmee dus de
te verwachten ontwikkelingen) zijn te voorzien. Mede bepalend daarvoor is het antwoord op de
vraag of we een ‘open’ dan wel een ‘gesloten’ periode tegemoet gaan. Enige zekerheid is er
echter ook. Het beleid dat nu vastgesteld en in uitvoering is, zou moeten resulteren in
veranderingen die vrij concreet zijn te beschrijven. Daarvan volgt een schets voor de situatie in
2010 (zie kader).

landbouw en landschap. Het platteland is in 2010 wat kleiner van omvang, maar wel vitaler
geworden. Het aandeel van de landbouw - die gezonder en duurzamer is geworden - in de
economie is er afgenomen. Er zijn meer economische dragers gekomen en het landelijk gebied is
aantrekkelijker geworden door meervoudig grondgebruik. Nederland loopt voorop in het
ontwikkelen en gebruiken van kennis van landbouw, natuur en visserij. Internationale afspraken
hebben geleid tot verlaging van de prijzen van een aantal landbouwproducten en een andere
financiering van het beheer van natuur en landschap.
natuur en recreatie. De kwaliteit van de natuur is nu stabiel en de maatschappelijke betekenis -

gebruik en beleving - is toegenomen. Door implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn heeft
het Europees netwerk van natuurgebieden een forse impuls gekregen. In Nederland is de
Ecologische Hoofdstructuur volledig begrensd en planologisch verankerd. De 510.000 ha
bestaand natuurgebied is uitgebreid met 125.000 ha nieuwe natuur, tweederde van de taakstelling
van 1990 tot 2018. Er zijn 15 Nationale Parken. Na 1990 is er in stedelijke gebieden 6.500 ha bos
bijgekomen, in het landelijk gebied nog eens 36.000 ha. Alle geplande landschapsbeleids- en
landschapsstructuurplannen zijn klaar. Landelijk is het net van fiets- en wandelroutes compleet
bewegwijzerd en een knelpuntenvrij vaarroutenetwerk is gereed.
verstedelijking. De verstedelijking is gestaag voortgegaan. Van 1996-2010 zijn in de

Kaderwetgebieden 300.000 nieuwe woningen gebouwd, waarvan 100.000 binnenstedelijk, in de
overige stadsgewesten resp. 160.000 en 65.000. Door alle claims op de ruimte bij elkaar opgeteld,
is heel wat gebeurd met het grondgebruik. Volgens de diverse structuurschema’s is sinds 1996
186.000 ha op de schop gegaan, een oppervlakte zo groot als 3/4 van de provincie Drenthe.
Hiervan heeft 61.000 ha een stedelijke bestemming gekregen en is 125.000 ha natuur-, bos- en
recreatiegebied geworden. De steden zijn leefbaarder geworden door een kwaliteitsimpuls. Door
de realisatie van bufferzones met aantrekkelijke natuur- en recreatiegebieden zijn stad en land
functioneel meer verweven, terwijl morfologisch het contrast tussen stad en land weer is versterkt.
infrastructuur. De mobiliteit is verder gegroeid met nog eens 50% sinds 2000. In het

rijkswegennet zijn belangrijke knelpunten in de Randstad verdwenen. Naast rekeningrijden zijn er
betaalstroken tussen de grote steden gekomen. Het openbaar vervoer is verbeterd. De HSL-Zuid
en -Oost zijn gereed, evenals de Betuwelijn - zonder Noord- en Zuidtak - en de IJzeren Rijn via
Venlo. In stadsgewesten begint regio-rail een grote rol te spelen en zijn ook snelle
fietsverbindingen aangelegd. Op het platteland speelt de eigen auto de belangrijkste rol. Daar-
naast zijn er diverse vormen van collectief vervoer gekomen, zoals regio-taxi’s en auto’s op
afroep.
milieu en water. Ondanks verdere groei van productie en consumptie is het milieu in 2010

schoner geworden, behalve de emissie van CO2. De afnemende vermesting en daling van de zure
depositie resulteert nog niet in het herstel van de soortenrijkdom in de natuur. Het blijft zaak alert
te zijn op sluimerende problemen als UV-straling, hormoonontregelende stoffen en genetisch
gemanipuleerde organismen. Watersysteembenadering en integraal waterbeheer zijn mede een
sturende factor in de ruimtelijke ordening geworden. Tegen verdroging is een forse inhaalslag
gemaakt: het areaal verdroogd gebied is 40% afgenomen.
sturing en beleid. De subsidiariteit in het beleid voor het landelijk gebied is in 2010 verder

ingevuld. De sturing is verhelderd. De EU - een gemeenschap ‘met verschillende snelheden’ - stelt
randvoorwaarden en stimuleert via co-financiering. Het rijk vervult een belangrijke intermediaire
rol en stuurt op hoofdlijnen. De provincies regisseren de uitvoering van gebiedsgericht beleid.
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Afspraken zijn neergelegd in bestuursovereenkomsten, gebiedscontracten en
uitvoeringsprogramma’s met concrete, toetsbare doelstellingen.

een open of een gesloten periode?
Hoe groot de kans is op grote, onvoorziene veranderingen wordt mede bepaald door de soort
tijd waarin we nu en straks leven. Er wordt verondersteld dat er ‘open’ en ‘gesloten’ perioden
zijn. Toevalsfactoren zullen in open perioden véél en in gesloten perioden weinig invloed
hebben. Gezien de gebruikelijke overschatting van het aspect van verandering zal ook al snel
worden verondersteld dat we nu in een open periode zitten. Maar al zou dat zo zijn, dan lijken
we verder toch nog met lege handen te staan bij het voorspellen wélke veranderingen zich
zullen voltrekken. Bovendien is de kijk op de toekomst - net als de kijk op het verleden - tot op
zekere hoogte een sociale constructie en daarmee tijdgebonden en cultureel bepaald. Waar bij
de constructie van het verleden historische feiten een rol spelen en die tijd zo de facto een
‘gesloten’ periode is, oogt de toekomst in vergelijking daarmee veel meer ‘open’. Dat is echter
in belangrijke mate het gevolg van gezichtsbedrog.
Het lijkt het meest waarschijnlijk dat we - voor zover dit met de huidige kennis en diagnose is
vast te stellen - een relatief gesloten periode tegemoet gaan: een periode waarin trendbreuken
wel mógelijk maar niet zeer waarschijnlijk zijn. Maar alleen achteraf kan dat met zekerheid
worden vastgesteld.

toeval en trendbreuken
Het toeval kwam hiervoor al even ter sprake, als een factor die vooral in open perioden een
belangrijke en onvoorspelbare rol zou kunnen spelen. Door te zeggen dat iets ‘toeval’ is, geeft
een mens toe dat een bepaalde factor of gebeurtenis niet in zijn denkraam past en daardoor
geen rol heeft gespeeld bij zijn constructie van de toekomst. Willen we veranderingen toch
enigszins zien aankomen, dan moeten we letten op de processen die trendbreuken kunnen
veroorzaken. Dat zijn processen die tot langdurige schaalvergroting leiden, zoals op dit
moment de expansie van de Europese Unie en de Informatie- en Communicatie Technologie,
of processen die langdurig en/of structureel schade (kunnen) toebrengen aan het huidige
wereldsysteem, zoals langdurige verstoring van de wereldhandel of de verlegging van
economische of demografische zwaartepunten.
De uitbreiding van Europa en de opkomst van ICT zijn inmiddels duidelijk zichtbaar en hebben
ook al geleid tot veranderingen en aanzetten daartoe. Grootschalige en langdurige verstoring
van het wereldsysteem of verlegging van economische of demografische zwaartepunten is
thans voor de komende 10 jaar niet voorzien, maar ook niet uit te sluiten.

verschillen in de snelheid van ontwikkelingen
Behalve de richting waarin ontwikkelingen zich zullen voltrekken en de factoren die daarbij een
rol spelen, is ook de snelheid van ontwikkelingen een belangrijke variabele. Sommige
ontwikkelingen gaan snel en andere lijken te blijven steken in de fase van hun aankondiging. Er
lijkt een samenhang te zijn tussen de snelheid en de oorzaak c.q. de veroorzaker van een
ontwikkeling. Ontwikkelingen die ‘autonoom’ en misschien ook onverwacht en ongepland zijn,
en waar de burgers zelf achter zitten, kunnen heel snel gaan: mobiliteitsgroei, vraag naar dure
huizen, computerisering, kassenbouw. Ontwikkelingen die daarentegen op grond van
collectieve overwegingen door het overheidsbeleid in gang worden gezet, gaan vaak
langzaam, in ieder geval langzamer dan gehoopt en gedacht.

conclusie
Sommige ontwikkelingen zijn redelijk te voorzien, omdat ze voortkomen uit voorgenomen
beleid of uit duidelijk waarneembare trends. Andere ontwikkelingen zijn moeilijker te voorzien,
vooral welke het resultaat zijn van interferentie met ontwikkelingen van andere deelgebieden.
In de volgende paragrafen vindt een verkenning plaats van een aantal voor het landelijk gebied
belangrijke sectoren, waarbij de samenhang met externe factoren onder de loep wordt
genomen.
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gebied. Dit probleem speelt uiteraard sterker in en rond de metropolitane gebieden in de VS en de
dichtbevolkte oostelijke Staten. In de jaren '80 is het instrument van Land Trusts ontwikkeld. Kern van
deze trusts is dat zij hetzij de volle eigendom dan wel bepaalde rechten op gronden overnemen (koop,
schenking) van boeren onder de garantie dat deze gronden ‘in perpetuity’ landbouwgrond blijven. De
constructie kan ook worden toegepast op natuurgronden (wildlife habitat).
Het instrument is een belangrijk middel om stedelijke ontwikkeling tegen te gaan en het landschap open
te houden. Trusts zijn altijd opgezet op locaal initiatief. Middelen voor de aankoop van rechten of het
volle eigendom zijn afkomstig van particulieren (fund raising), de Staat en de Federale overheid. Farm
Trusts richten zich op het behoud van landbouwgrond. Community Land Trusts richten zich op
natuurbehoud, en het behoud van culturele, economische en sociale bronnen in het landelijk gebied.
Zowel de trustorganisatie als de betrokken landeigenaren worden fiscaal gunstig behandeld.

Bron: Land Trust Alliance: www.lta.org

Ontwikkelingen binnen de landbouw, die elders in dit hoofdstuk nader uitgewerkt worden,
maken de economische levensvatbaarheid van agrarische bedrijven echter niet langer
vanzelfsprekend. Daarmee komt ook de vanzelfsprekendheid van agrarisch natuurbeheer als
middel om grote gebieden buiten natuurgebieden te beheren, in het geding. Alternatieven
dienen dan ook doordacht te worden om op toekomstige ontwikkelingen voorbereid te zijn. Hier
lijkt een (ook) rol weggelegd voor bestaande terreinbeherende organisaties, recreatie-
ondernemers en ook samenwerkingsverbanden van burgers bijvoorbeeld in de vorm van
Community Land Trusts (zie kader). Beheersvormen met een zekere mate van bedrijfsmatig
economisch rendement dienen ontwikkeld te worden om de kosten te kunnen beheersen.

aandachtspunten voor het beleid
Nu natuur de verantwoordelijkheid is van overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven
én individuele burgers, zal het beleid condities moeten scheppen om iedereen in staat te
stellen die verantwoordelijkheden ook wáár te maken. Daarvoor moeten randvoorwaarden
vervuld worden om actoren in staat stellen hun bijdrage te leveren. De overheid heeft daarin
een rol, variërend van een actieve inbreng in WTO en EU-verband tot het scheppen van
condities voor beheer en het faciliteren van burgers bij het leveren van hun inbreng in lokale
discussies.

De EU moet in de onderhandelingen in WTO-verband - maar óók intern - aandacht besteden
aan ruimte voor geïntegreerd plattelandsbeleid. Voor het realiseren van de overgang naar
duurzame productie, multifunctioneel grondgebruik en beheer van het landelijk gebied, is het
handhaven, verruimen en nader specificeren van de ‘green box’ noodzakelijk. De omvorming
van landbouwsubsidies tot betalingen voor omgevingsbeheer moet doorgezet kunnen worden.
Voor een kwalitatief hoogwaardig landelijk gebied moet - zeker voor de kortere termijn -
inkomenssteun in de vorm van betalingen voor omgevingsbeheer vooral terechtkomen bij dié
boeren die daaraan daadwerkelijk kunnen bijdragen; óók anderen dan boeren zouden voor
deze betalingen in aanmerking moeten kunnen komen. Zo wordt ook de kritiek van oneerlijke
concurrentie door subsidiëring via de exclusieve koppeling van plattelandsbeleid aan de
landbouw weggenomen.

Het Europees beleid zal de komende jaren worden bepaald door de Agenda 2000. De
implementatie daarvan in Nederland zal daarom voor het nationale beleid - met name van LNV
- ook van groot belang zijn. Dat vraagt om een goed en voortvarend beleid (zie het RLG-advies
‘LNV tussen Europa en de regio’, 1999). Ook beleidsontwikkelingen in EU-verband ten aanzien
van het omgaan met Genetisch Gemodificeerde Organismen (GGO's) vraagt aandacht.

Het rijk behoudt een eigen rol met betrekking tot de natuur. Realisering van de EHS heeft
haast, want dat wordt moeilijker naarmate de tijd verstrijkt. Daarvoor is een actiever
grondbeleid nodig (RLG, 1999/4). Na de gebiedsuitbreiding moet de aandacht zich richten op
kwaliteit - bijvoorbeeld het rendement voor de biodiversiteit - en op natuur búiten
natuurgebieden.
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2. behoud in ontwikkeling: de strategie van selectief vernieuwen: behoud van de essentiële
dragers van het bestaande met inpassing en toegevoegde waarde van het nieuwe dan wel
voor

3. geen behoud, alleen ontwikkeling: de strategie van volledige vernieuwing: voorgoed
opgeven van het oude (verantwoorden naar volgende generaties!) en inzetten op het
nieuwe

Het is belangrijk deze keuze - per project of situatie - als ‘cultuurdaad’ te zien en voor
Nederland als gehéél de strategie ‘behoud in ontwikkeling’ als algemene lijn aan te houden.

Met een goede benutting van de bestaande beleidsmogelijkheden kan nog veel worden bereikt.
Beleid gericht op identiteit en kwaliteit moet dóórwerken in de uitvoeringspraktijk en de
‘aandachtspunten voor de planvorming’. Maar gebiedsgebonden identiteit mag geen isolerende
of defensieve functie krijgen in relatie tot andere culturen - in eigen land en daarbuiten - en ook
niet in relatie tot de economische ontwikkeling, waarvoor identiteit juist meer als een básis
gezien moet gaan worden.

de kip met de gouden eieren niet slachten
Nederland heeft bijzondere, voor iedereen te herkennen waarden die bijdragen aan de nationale
en regionale identiteit van het landelijk gebied maar ook veel andere, schijnbaar gewóne
kenmerken zijn daarvoor van grote betekenis. Samen vormen zij de basis voor leefbaarheid:
ecologisch en cultureel maar uiteindelijk óók voor de sociaal-economische ontwikkeling. Want
identiteit en kwaliteit van het landelijk gebied is behalve voor recreatie en toerisme ook voor
ándere sectoren een voorwaarde voor vestiging of verdere ontwikkeling: de kip met de gouden
eieren!
Als ‘nut en noodzaak’ steeds smal en op de korte termijn wordt bekeken, eroderen de ecologische
en culturele aspecten van leefbaarheid en wel zodanig dat óók het fundament onder de
economische en sociale ontwikkeling wordt afgebroken. Met die beperkte benadering van
leefbaarheid zou de kip met de gouden eieren worden geslacht....

4.4 water

een schets van het speelveld
Water speelt in Nederland van oudsher een grote rol. Water is een van de belangrijkste
vormende krachten die het aanzien en de verscheidenheid van ons land hebben bepaald.
Eeuwenlang was de strijd tegen het water en de beheersing van watersystemen bepalend voor
onze manier van omgaan met water. De inrichting van grote delen van het land werd tot
midden vorige eeuw in hoge mate bepaald door de watersystemen. Onder invloed van de
technische vooruitgang die een aantal megaprojecten mogelijk maakte zoals de Deltawerken
en de Flevopolders, raakte het besef van de betekenis en de sturende kracht van water
enigszins op de achtergrond. Die (tijdelijke) vervreemding van het water als medebepalende
factor voor onze leefomgeving heeft o.a. geleid tot de bekende problemen van verdroging en
verontreiniging. Ook de ruimte die het water kreeg toebedeeld nam sterk af door inpoldering,
bedijking, aanleg van infrastructuur en dergelijke. Bij de planning van stedebouw en
landgebruik speelde water steeds minder een rol: water werd volgend, alles kon overal.
Sedert midden jaren tachtig is onder invloed van knelpunten zoals verdroging en
verontreiniging van grond- en oppervlaktewateren een eerste kentering opgetreden in het
denken over water en waterbeheersing. Dit heeft geleid tot een integraler, mede op kwaliteit
gericht waterbeheer. Momenteel is de strategie van Integraal Waterbeheer breed omarmd. In
de negentiger jaren werd Nederland geconfronteerd met een aantal extreme rivierhoogwaters
en recordneerslag in diverse delen van het land. De (bijna)overstromingen die hiervan het
gevolg waren, brachten het inzicht terug dat we anders met water zouden moeten omgaan; dat
de (financiële) grenzen van de techniek en de beheersbaarheid van de systemen waren bereikt
of zelfs overschreden…..
Nieuwe adagia voor modern waterbeheer zijn nu: ‘Ruimte voor water’ en ‘Herstel van
veerkrachtige systemen’. Een basis voor een dergelijke nieuwe benaderingswijze werd gelegd
in de regeringsbeslissing 4e Nota Waterhuishouding. De medio dit jaar te verschijnen Vijfde
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gevolgen zal hebben voor de ordening en de perspectieven van de verschillende functies in het
landelijk gebied.

In de samenleving en politiek zal de hernieuwde aandacht voor water leiden tot een andere
hiërarchie in de besluitvorming. De introductie van een ‘watertoets’ bij ruimtelijke plannen,
functieveranderingen of andere fysieke ingrepen kan hiervan een concrete expressie zijn. Hoe
dan ook zullen vrijwel alle maatschappelijke functies en sectoren hun ontwikkelingsstrategie
mede moeten gaan baseren op de mogelijkheden die het watersysteem daarvoor laat. De tijd
dat overal alles kon, lijkt voorbij. Enerzijds kan dat beperkingen met zich meebrengen,
anderzijds zullen er ook nieuwe perspectieven ontstaan die bijdragen aan een duurzamere
ontwikkeling van economie en samenleving.

aandachtspunten voor het beleid
De komende decennia zijn belangrijke veranderingen voorzien in de functieverdeling over en
het gebruik van het landelijk gebied. Daarbij gaat het niet alleen om veranderingen binnen de
groene functies, maar ook - in dit verband zeker zo belangrijk - om de situering en realisatie
van aanzienlijke stedelijke uitbreidingen, aanleg van omvangrijke bedrijventerreinen en
grootschalige infrastructurele werken. Volgens de berekeningen van het ministerie van VROM
zal de komende jaren over circa 880.000 ha. sprake zijn van meer of minder ingrijpende
functieverandering (Rekenen met Ruimte, VROM, 19/5/00). Zelfs als dit getal niet realistisch is
(wat volgens diverse critici het geval is) dan nog zal duidelijk zijn, dat er voor belangrijke delen
van het Nederlandse landoppervlak belangrijke veranderingen op stapel staan. Daarbij kan
veel gewonnen worden, maar ook veel verloren als een adequate doorwerking van de beoogde
omslag in het omgaan met water achterwege blijft.
De verschillende bestuurslagen, het rijk voorop, zou bij de formulering en uitwerking van de
betreffende ruimtelijke plannen een voortrekkersrol moeten vervullen om de noodzakelijke
vernieuwing van de uitgangspunten van het waterbeheer concrete invulling te geven. De 5e
Nota R.O. kan en moet daarbij een sleutelrol spelen.

Ten aanzien van de ruimtelijke planning van kapitaalintensieve functies of werken van
strategisch betekenis zou vooraf een toets moeten plaatsvinden van de consequenties op korte
en lange termijn voor het watersysteembeheer. De raad herinnert in dit verband aan de in zijn
eerdere advies over het waterbeleid (‘Overvloed en schaarste, water als geld’ RLG98/5)
gedane aanbeveling van een twee sporen benadering uitgaande van een ‘geen spijt-beleid’:
anticiperen c.q. aanpassingen doorvoeren waar mogelijk en opties open houden waar nog
onzekerheden bestaan. Het langs deze weg afwegen van voorgenomen ruimtelijke ingrepen
kan in belangrijke mate bijdragen aan een duurzamer inrichting en gebruik van het landelijk
gebied. Een zekere prioriteitstelling van water en waterbeheer bij functietoekenning is dan wel
vereist. Een nauwere koppeling van waterbeheer en ruimtelijke planning in geïntegreerde
plannen voor ruimtegebruik en waterbeheer op het niveau van deelstroomgebieden, zoals
eerder door de raad gesuggereerd in zijn advies over Grondbeleid (RLG 99/4) zou hieraan
mede invulling kunnen geven.

Belangrijk aandachtspunt voor het beleid is ook de zorg voor behoud en waar mogelijk herstel
van de natuurlijke samenhang binnen en tussen watersystemen. Herstel van de natuurlijke
relaties van watersystemen - zowel intern (oppervlaktewater - grondwater) als extern met
andere nauw verbonden watersystemen - kan in belangrijke mate bijdragen aan herstel van de
noodzakelijke veerkracht. Een bewuste afstemming hierop van andere (beleids)beslissingen
kan de effectiviteit van het beleid en duurzaamheid van de ontwikkeling bevorderen en de
maatschappelijke kosten van de ingreep op de korte of langere termijn beperken.

Afwenteling van problemen bij inrichting, beheer of gebruik dient te worden tegengegaan.
Daarvoor is een goed inzicht van de problematiek voor bestuurders noodzakelijk en een zeker
kennisniveau en begrip van de werking van watersystemen bij de bevolking essentieel. Alleen
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langs die weg kan de noodzakelijke omslag in het omgaan met water op termijn
geïnternaliseerd worden binnen de Nederlandse samenleving.
Nuancering van de technocratische mythe dat Nederlanders het water volledig zouden
(kunnen) beheersen, en van het ‘recht’ op een permanent optimale waterbeheersing zouden
hierbij speciale aandachtspunten moeten zijn. Deze inmiddels diep gewortelde misverstanden
liggen ten grondslag aan vele vormen van onzorgvuldig en weinig duurzaam omgaan met onze
watersystemen en van ongebreidelde schadeclaims bij het optreden van de negatieve
gevolgen daarvan.
In zijn algemeenheid lijkt een nadere uitwerking en praktisering van een ethische gedragscode
voor het omgaan met onze natuurlijke omgeving, watersystemen inbegrepen gewenst, juist in
deze tijd van welvaart en consumentisme.

Op langere termijn lijkt een nader beraad over de wijze waarop de waterschappen als
functioneel bestuursorgaan worden samengesteld in de rede te liggen. De huidige nauwe
relatie van bestuurders met hun ingezetenen kan in potentie een belemmering vormen voor
een adequaat (objectief) beleid en beheer op basis van een systeemgerichte
stroomgebiedsbenadering. Overigens behoeft hierbij de positie van het waterschap als vorm
van functioneel bestuur op zich niet ter discussie te staan; de raad beschouwt de
waterschappen als een waardevolle en doelgerichte vorm van bestuur.

Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat gebieden die in de toekomst meer of minder frequent
een functie zullen krijgen voor het waterbeheer (buffering, retentie, calamiteuze polders) vaak
wel een multifunctioneel gebruik zullen kennen. Nadere studie naar de werkelijke
mogelijkheden hiervoor en de eventueel daarmee gemoeid zijnde kosten lijkt echter dringend
gewenst, omdat dergelijke vormen van meekoppeling in de praktijk doorgaans op onverwachte
problemen blijken te stuiten. Overigens hoopt de raad hierover medio 2001 een nader advies
uit te brengen.

4.5 recreatie en toerisme

schets van het speelveld
Recreatie en toerisme zijn niet beperkt tot het landelijk gebied en spelen zich ook af in
bijvoorbeeld vermaakscentra en steden. Maar het landelijk gebied is wel een belangrijke en
blijvende recreatieve bestemming. Wat zoekt men daar? Negatief geformuleerd kan het
gewoon gaan om eruit te zijn, om afstand te nemen van het gewone en dagelijkse. Maar
daarmee zoekt men dus naar wat in de dagelijkse, meestal stedelijke omgeving wordt gemist,
de karakteristieken die voor sommige mensen ook de prikkel zijn om in het landelijk gebied te
willen wonen. Daarbij is al dan niet bewust het andere ritme van het landelijk gebied - ’de lof
der traagheid’ - een belangrijke overweging. Recreatie in het buitengebied is bepaald geen
achterhaalde zaak of een herinnering aan de tijd dat kansarmen en bleekneusjes voor hun
‘herschepping’ of om gezondheidsredenen tegen wil en dank de natuur in moesten. Eerder is
het een veelvormige, volwassen groeisector, zowel in maatschappelijk als in economisch
opzicht, en dus een belangrijke ‘speler’ in het landelijk gebied. En belangrijke spelers eisen
ruimte: in de vorm van natuurgebieden, bedrijfsontwikkeling, voorzieningen en infrastructuur,
maar ook in de vorm van kwaliteit en mogelijkheden van medegebruik van het gehele landelijk
gebied. Agrarische ondernemers, natuurbeheerders en gemeenten zullen daarmee rekening
moeten houden.

Recreatie is geen luxe. Ieder mens heeft de behoefte aan ontspanning en recreatie, aan
andere activiteiten en omstandigheden dan normaal, het onderbreken van drukke woon- en
werksituaties. Zo kan men afstand nemen ván of energie opdoen vóór de dagelijkse
beslommeringen, kan men zich uiten en ontwikkelen, anderen ontmoeten, identiteit koesteren
en integreren, gezond blijven. Natuur, welke en waar dan ook, is dan belangrijk: voor het



50

bieden van dat andere, voor ruimte na beperking, voor stilte na lawaai, rust na drukte of actie
na stilzitten.

Een lichamelijk fitte, geestelijk gezonde en sociaal actieve bevolking vertegenwoordigt een
aanzienlijk economisch belang. Een groene woonomgeving en bereikbare natuur vormen één
van de belangrijkste vestigingsfactoren voor burgers en bedrijven en de prijzen van onroerend
goed worden daardoor aantoonbaar beïnvloed. Gemeenten profileren zich niet voor niets met
hun groene karakter en recreatiemogelijkheden. De recreatief-toeristische bedrijfstak zelf is ook
een economische factor van belang. Het aantal arbeidsplaatsen is 283.000 en groeit sterker
dan gemiddeld. Van elke 20 banen wordt er één in de recreatief-toeristische sfeer gecreëerd en
de totale omzet is meer dan fl 40 miljard. Van de vrijetijd die buitenshuis wordt doorgebracht,
wordt ca. 70% aan recreatief-toeristische activiteiten besteed, zoals wandelen, fietsen, varen,
sportieve recreatie, kamperen en toeristische bezoeken. Vakanties worden door Nederlanders
voor 44% in eigen land doorgebracht. Kortdurende dagrecreatie speelt zich veelal in de
woonomgeving af, terwijl langere dagtochten, weekends en vakanties worden doorgebracht in
aantrekkelijke landschappen/bij natuurgebieden, aan de kust en in attractieparken.

factoren die de ontwikkeling van recreatie en toerisme bepalen
In 2030 zijn er tussen de 16,0 en 18,5 miljoen inwoners. De vergrijzing zet door, terwijl het
aandeel jongeren stabiel blijft. Sterke bevolkingstoename vindt plaats in Flevoland, de
Randstad, delen van Gelderland en Noord-Brabant. In de perifere regio's vindt geen groei
plaats. De individualiseringstrend zet door: rond 2010 leeft 42% in één- of tweeper-
soonshuishoudens en heeft gedeeltelijk een complex en druk leefpatroon. De vraag naar
nieuwe natuurgebieden met recreatiemogelijkheden (ook dichtbij huis) en openstelling van
bestaande natuurgebieden stijgt, evenals de vraag naar een betere ontsluiting van het
platteland.

De mobiliteit neemt ongekende vormen aan en het einde van de toename is niet in zicht. De
auto is nummer één. Nederland heeft veruit het grootste aantal auto's per vierkante kilometer
ter wereld. Aan de totale mobiliteit van de Nederlandse bevolking levert het vrijetijdsverkeer
een aanzienlijke bijdrage. Zo'n 40% van alle in Nederland afgelegde kilometers heeft een
sociaal-recreatief karakter. Wel is het zo dat bij dit autogebruik de gemiddelde bezetting per
auto hoog is. Openbaar vervoer is vaak geen alternatief (geen lijnen, beperkte rijtijden). We
willen en kunnen, ook in onze vrijetijd, overal snel naar toe. Naar familie, vrienden, musea, het
strand, een koopweekend in Londen, een vakantie in Nepal.

Van rijkere huishoudens (hoger opgeleiden, vaste baan, redelijk tot goed inkomen,
tweeverdieners) is de koopkracht verbeterd; bij huishoudens met een bijstandsuitkering of een
minimuminkomen is geen koopkrachtverbetering opgetreden. Hierdoor is het verschil tussen de
beschikbare hoeveelheid geld dat in de vrijetijd kan worden besteed bij beide groepen
gegroeid. Zonder een daartegen gericht inkomensbeleid zal deze trend zich naar verwachting
voortzetten.
Laagopgeleiden (laagbetaalden) recreëren meer in een bekende omgeving dichtbij huis. Beter
opgeleiden (beter betaalden) gaan meer op zoek naar avontuur, natuur en cultuur zowel
dichtbij huis als verder weg. De waardering voor fitheid en gezondheid neemt toe, hetgeen leidt
tot meer actieve recreatievormen. Door een hoger opleidingsniveau is men in het algemeen
mondiger en veeleisender en is de kennis over de eigen omgeving groter.

te verwachten ontwikkelingen
Recreatie en toerisme vormt een belangrijke en expanderende sector. In de afgelopen jaren
was de groei van de werkgelegenheid 2,9% per jaar; de verwachting is dat die groei zich
voortzet. In verschillende delen van ons land zijn recreatie en toerisme de belangrijkste bron
van werkgelegenheid en inkomensvorming. Dat geldt voor zowel binnensteden als voor het
platteland.
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Er is een toenemende belangstelling te verwachten voor recreatie en toerisme in het landelijk
gebied, zowel bij de Nederlandse als de buitenlandse consument. In een periode van
schaalvergroting en mondialisering stijgt de behoefte aan regionale identiteit en aan beleving
van geschiedenis, authenticiteit en natuurlijkheid. Ook de leeftijdsopbouw van de bevolking
(ontgroening en vergrijzing) zal op de korte termijn leiden tot een grotere vraag naar recreatie
en toerisme. Tegelijkertijd is de consument steeds kritischer en stelt hogere eisen aan de
kwaliteit van de geleverde diensten, mede onder invloed van de stijgende algemene welvaart.
De buitenlandse toerist interesseert zich niet meer alleen voor Nederlandse grote steden, maar
ook voor hetgeen zich daarbuiten aanbiedt. Daarnaast is, met het vervagen van de
landsgrenzen in de EU en de opkomst van grensoverschrijdende regio’s, een toename van
toeristen uit grensgebieden te verwachten.

Bovenstaande nieuwe ontwikkelingen en voorkeuren vragen van de ondernemers in de
recreatief-toeristische sector aanpassingen van hun producten. Sommige sectoren en gebieden
voldoen niet aan de kwalitatieve maatstaven die noodzakelijk zijn om continuïteit te behouden.
Kleinschaligheid, versnippering en gebrek aan ondernemerschap zijn vaak een handicap. Het
recreatief-toeristische product moet worden gezien als een keten van publieke en private
voorzieningen en elementen. Dat geldt voor de aanwezigheid van elementen, zoals paden (en
wegen), aantrekkelijke natuur en landschap, horeca-gelegenheden en rust, maar ook voor
afstemming van openingstijden en gezamenlijke marketing. Samenwerking tussen overheden
en bedrijfsleven in deze keten is van cruciaal belang. Een interessant signaal is dat in de
toekomstvisie van de Recron er sprake is van de bereidheid natuur te beheren conform de
regels en vergoedingen die de overheid heeft voor natuurbeheersorganisaties.

aandachtspunten voor het beleid
Het beleid van de rijksoverheid beperkt zich steeds meer tot hoofdlijnen en laat de uitwerking
en invulling over aan de ‘markt’ en de regionale en lokale overheden. In het kader van
gebiedsgericht beleid en ‘regionale enveloppen’ biedt dat ook goede kansen voor
resultaatgerichte samenwerking. Het recreatief-toeristische beleid kan, zeker op lokaal en
regionaal niveau, veel effectiever worden wanneer aansluiting wordt gezocht bij het beleid voor
natuur, bos, landschap, landbouw en volkshuisvesting. Al deze beleidsvelden hebben elkaar op
de een of andere manier nodig en versterken elkaar bij gezamenlijk optrekken. Ook de
achterliggende werkelijkheid grijpt zo in elkaar. Daarbij is een eigenstandige en eenduidige
inzet van de sector recreatie en toerisme wel noodzakelijk. Wat betreft het deel van deze
sector dat zich manifesteert in het landelijk gebied moet deze niet uitsluitend gezien worden als
een afgeleide van de behoeften van de landbouw (in welke zin dan ook) en de natuur, omdat er
dan te weinig sprake is van klantgerichtheid. De nadruk die wordt gelegd op de markt als
ordenend instrument kent echter ook grenzen. De overheid zal moeten blijven zorgen voor de
aanwezigheid, in velerlei vorm, van een ruimtelijke en kwalitatieve basis waarop m.n. de
recreatie kan plaatsvinden en waarop recreatieondernemers kunnen werken.

Het recreatief-toeristische bedrijfsleven zou niet alleen moeten investeren in het directe eigen
bedrijf, maar ook in de omgeving die het in veel gevallen mogelijk maakt om daar bedrijven in
de recreatief-toeristische sfeer te exploiteren. Dat investeren moet breed worden uitgelegd: het
hoeft niet alleen te gaan om financiële investeringen, maar ook om (bestuurlijke)
samenwerking teneinde een gebied kwalitatief op peil te houden/te verbeteren zodat de
recreatief-toeristische dienst die wordt geboden, kan blijven voortbestaan.

De potenties van toerisme en recreatie als economische dragers van de toekomst van het
platteland zijn veel groter dan op dit moment is gerealiseerd, maar moeten ook niet worden
overschat. Zij vormen geen volledig substituut voor de veranderingen in de landbouw.
Bovendien kan toenemende recreatiedruk spanning veroorzaken in termen van leefbaarheid,
ecologische draagkracht en kwaliteit van het recreatief-toeristische product. Een zorgvuldige
monitoring en begeleiding is noodzakelijk.
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2 duurzaamheid en
volksgezondheid

> landbouw < 3 maatschappelijke
betekenis

^
4 fundering in

markten

1. rekening houden met de veranderende internationale positie is essentieel. Dit houdt ook in
dat het competatieve vermogen gestoeld wordt op die factoren waarin Nederland sterk is:
agro-industrie, clusters, logistiek en een breed assortiment. Voor de primaire sector gaat het
om kennis, vakmanschap, innovatievermogen, flexibiliteit en resistentie. De Nederlandse
landbouw moet zich blijven verbijzonderen ten opzichte van andere landbouwstelsels die
bijvoorbeeld kunnen voortbouwen op goedkope grond, goedkope arbeid etc.

2. duurzaamheid spreekt voor zich, alhoewel: behalve duurzaamheid uit natuur- en milieu-
oogpunt moet óók gedacht worden aan duurzaamheid in bedrijfsmatige én
maatschappelijke zin. De relatie met volksgezondheid wordt nog belangrijker dan nu al het
geval is. De Nederlandse landbouw zal zich in dat opzicht (moeten) profileren.

3. met maatschappelijke betekenis wordt onder meer verwezen naar de - actuele en potentiële
- dragende rol van de landbouw bij het instandhouden van onze cultuurlandschappen en de
daarin besloten waarden. De landbouw draagt ook bij aan de openheid, verscheidenheid,
beleving en toegankelijkheid van het landelijk gebied.

4. fundering in markten is essentieel. Daarbij moeten mechanismen worden ontwikkeld
waarmee de toegang tot nieuwe, veelbelovende markten kan worden gerealiseerd en
verzekerd.

Deze vier ‘piketpaaltjes’ zijn elk voor zich alom bekend en over het algemeen onomstreden.
Wat tot nu toe evenwel te weinig gebeurt, is deze als totaliteit te bezien en ze systematisch op
elkaar te betrekken. Alle randvoorwaarden zijn tegelijk van belang en kunnen elkaar bovendien
beïnvloeden. Twee voorbeelden: (1) de markten die interessant voor de Nederlandse landbouw
zijn die waarvoor op een duurzame wijze is te produceren en waarin in termen van
volksgezondheid (schone, betrouwbare producten) een competitief voordeel is te verwerven;
(2) als het dichtstbevolkte land ter wereld er in slaagt om de maatschappelijke betekenis van de
landbouw te optimaliseren én te economiseren, levert dat kennis op die internationaal weer is
te vermarkten.
de maatschappelijke betekenis: de samenhang met het landelijk gebied
Van de vier randvoorwaarden die het speelveld bepalen heeft de ‘maatschappelijke betekenis’
voor de landbouw een heel bijzondere betekenis. In de eerste plaats vormen de
omstandigheden waarin landbouwproducten worden geproduceerd steeds meer een deel van
het product zelf; de kwaliteit van het product wordt erdoor bepaald en door het ‘open’ karakter
van het landbouwbedrijf gebeurt dat op een zichtbare, dus maatschappelijk goed
controleerbare wijze. De productiewijze vormt een deel van het product. Deze essentiële
samenhang van de landbouw met het landelijk gebied, wordt nog te weinig onderkend, ook in
het beleid. Daarnaast is er de bijdrage van de landbouw aan de kwaliteit van het landelijk
gebied, die steeds belangrijker wordt als license to produce nu de zekerheid van onze
voedselvoorziening steeds minder afhankelijk wordt van de landbouw in Nederland en er ook
vele alternatieve bestemmingen zijn voor het gebruik van de grond. Dit alles benadrukt dat de
ontwikkeling en de toekomst van vooral de grondgebonden landbouw in Nederland niet los
gezien kan worden van de ontwikkeling en de toekomst van ons landelijk gebied als geheel.

landbouw en landelijk gebied
Door zijn geschiedenis, aard en ruimtebeslag is de landbouw geen willekeurige economische
activiteit. De landbouw is op uiteenlopende manieren verbonden met de gehele samenleving. In de
eerste plaats is er natuurlijk het feit dat de productiewijze deel uitmaakt van het product zelf en dat
daarmee de zorg voor de kwaliteit het landelijk gebied deel uitmaakt van het product. Daarnaast is
de landbouw als één van de functies van het landelijk gebied een onlosmakelijk deel van die
totaliteit en zo ook afhankelijk van de keuzen en afwegingen op dat integratieniveau. Anderzijds is
de aanwezigheid en kwaliteit van de landbouw in belangrijke mate bepalend voor de kwaliteit van
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maatschappelijk te bewijzen - hetzij via de traditionele economische lijn dan wel op basis
van ándere toegevoegde waarden - op straffe van functie-wijzigingen ten koste van de
landbouw.

een punt apart: de opvolgingsproblematiek
Op bedrijfsniveau is ook de opvolgingsproblematiek een bepalende factor. De huidige jaarlijkse
terugloop van 3% zal zeker aanhouden, waarbij vooral in de sectoren die thans het meest
onder druk staan is een grotere uitval mogelijk is. Een dramátische versnelling - bijvoorbeeld
als gevolg van de krappe arbeidsmarkt of het verzilveren van de hoge grondprijzen - kan niet
worden uitgesloten, maar ligt ook niet voor de hand. De markt kan vermoedelijk ook geen
onbeperkt aanbod van grond met een agrarische bestemming aan, terwijl de mogelijkheden
voor boeren om op geschikte voorwaarden aanvullende inkomsten van buiten het bedrijf te
verkrijgen, toenemen. Niettemin zal er sprake zijn van significante effecten, zeker over een
periode van 10 jaar. Door de geleidelijke terugloop zal in een aantal bedrijfstakken een
‘herstructurering via de markt’ plaatsvinden, waarbij dan overigens wel geleiding door de
overheid geboden is.

De leeftijdsopbouw van het totaal van de zelfstandige agrarische ondernemers zal een
bepalende factor zijn voor de structuurontwikkeling. De relatie met de bedrijfsopvolging is
hierbij natuurlijk van belang. Hoeveel bedrijfsbeëindigers hebben ook een opvolger? Gegevens
hierover zijn onzeker. Berekende schattingen over bedrijfsopvolging blijken slechts voor 65%
te worden gerealiseerd (Van der Ploeg,1999). Berekende schattingen van CBS/LEI geven aan
dat van de 100.857 zelfstandige ondernemingen 60% een bedrijfshoofd heeft dat ouder is dan
vijftig jaar (dus ongeveer 60.000 bedrijven). Van 20% is het bedrijfshoofd zelfs ouder dan 65
jaar (cijfers 1998). Aannemend dat het aantal bedrijven met een beoogde opvolger alleen maar
zal afnemen (1996:43% en dalende trend), kan er van worden uitgegaan dat de komende tien
jaar in ieder geval 12.000 bedrijven zullen worden beëindigd. Op een periode van 20 jaar
zullen er, bij extrapolatie van de huidige cijfers, zelfs 36.000 bedrijven zijn die zullen worden
beëindigd omdat het huidige bedrijfshoofd stopt en er geen opvolger is. Over deze cijfers valt
verder op te merken dat vrijwel de helft van de ondernemingen graasdierbedrijven zijn
(49.000), voor het overgrote deel melkveehouderij. Driekwart van deze bedrijven heeft een
bedrijfshoofd ouder dan 50 jaar. De komende tien á twintig jaar lijken er dus heel veel
voornamelijk kleinere graasdierbedrijven, waaronder veel melkveehouderijbedrijven, te
verdwijnen. Bij deze ontwikkeling valt aan te tekenen dat de prognoses onzeker zijn, met name
ten aanzien van de opvolgingssituatie. Indien berekende schattingen voor 65% worden
gerealiseerd (Van der Ploeg, 1999), zou het gaan om beëindiging bij 23.000 bedrijven over een
periode van 20 jaar. Dit gegeven kan worden gecombineerd met de studie naar inkomens
onder agrarische gezinnen (LEI-DLO, 1999). Daaruit blijkt onder meer dat relatief veel
gezinnen op bedrijven met een 50-plusser als hoofdondernemer en geen opvolger een
inkomen onder de minimumgrens hebben (64%). Dit percentage is nog hoger in de
grondgebonden sectoren (79% akkerbouw, 75% melkveehouderij). Met deze bedrijven wordt
dus weinig verdiend. Dankzij redelijke neveninkomsten daalt het percentage bedrijven onder de
minimumgrens sterk. Deze bedrijven kunnen vaak economisch blijven voortbestaan omdat zij
weinig rente en aflossing verschuldigd zijn. In hoeverre deze lage inkomens ook tot (gevoelens
van) armoede leiden, is niet eenduidig vast te stellen: omgaan met inkomen en beleving van
armoede zijn zeer persoonsgebonden (Vinkers en De Hoog, 2000).
De weinig rooskleurige inkomenspositie kan een extra aanleiding zijn het bedrijf te beëindigen,
omdat dan het vermogen dat in het bedrijf zit vrijkomt (Jansen en Lammerts, 1999). Vraag is of
deze gronden - zoals tot nu toe veelal gebeurt - in handen zullen komen van andere agrariërs,
of dat de vooruitzichten en daarmee de mogelijkheden om deze aankopen te financieren voor
de grondgebonden landbouw dermate verminderen, dat andere kopers aantreden.

de bestaande en te verwachten trends tot 2010
Bij de navolgende trends in de periode tot 2010, waarop partijen zich waar nodig en mogelijk
zouden moeten instellen, past de kanttekening dat zij met name de primaire productie betreffen
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in akkerbouw loopt
door schaal- en
andere beperkingen
teelt van
bulkproducten voor
wereldmarkt terug.
Behoefte aan groter
sortiment, veilig en
controleerbaar
voedsel voor lokale
markt, siergewassen
en hoogwaardige
industriële
grondstoffen groeit.

1. groot deel stopt als zelfstandig en
specifiek akkerbouwbedrijf; grond naar:

- blijvers varkenshouderij (voer/mest)
- sierteelt
- niet-landbouwdoelen
- stille reserve
2. deel blijvers *) moet overschakelen op

actieve landschapszorg of andere
(neven) activiteiten, als aanvulling op
bedrijfsstrategie van:

- nieuwe producten w.o. industriële, uit-
gangsmateriaal, contractteelt
- omslag naar vollegrondstuinbouw en
sierteelt
3. vestiging ‘vrij’

*) Het aantal zal per regio verschillen.
Bovendien is ook in het algemeen de
máte waarin dit ‘nodig’ is nog onzeker en
afhankelijk van de ontwikkeling van de
lokale en internationale markten. De vorm
waarin de landschapszorg wordt vergoed,
zal zich ontwikkelen, waarbij een deel ook
via prijsvorming tot stand zou kunnen
komen (producten die landschappelijke
aspecten als kwaliteitskenmerk voeren).

welvaart in binnen-
en buitenland: vraag
naar
sierteeltgewassen.
Rekening houden
met buitenlandse
concurrentie.

1. groeit
2. doorgaande modernisering en product-

vernieuwing;
3. vestiging búiten landschappelijke

aandachtsgebieden ‘vrij’

in varkenshouderij
komt door
combinatie factoren
mbt markt, milieu en
welzijn een eind aan
huidige opzet. De
keuze is tussen
bedrijfsbeëindiging
of
bedrijfsverándering.

1. aanzienlijk deel stopt
2. blijvers kennen een ‘nwe grondgebon-

denheid’:
- door aan-/ afvoer van voer en mest
- en/of door actieve landschapszorg
- anders *)
3. vestiging op deze nieuwe basis vrij,

binnen de algemene randvoorwaarden
van het R.O.-beleid

*) Bij technologische oplossingen voor
mestafzet is strenge certificering nodig
en wordt geen alternatief geboden voor
de import/aanvoer van veevoer. Dat geeft
druk op de maatschappelijke aan-
vaardbaarheid van deze
oplossingsrichting.
Overigens: ook bij gesloten kringlopen is
technologische bewerking van mest van
belang.

pluimveehouderij
als bij de
varkenshouderij
maar met meer
ruimte voor
aanpassingen.

1. stabiliseert
2. stevige aanpassing w.b. milieu- en

welzijnsaspecten en mestafvoer *)
3. vestiging nadrukkelijk(er) gereguleerd

door (restrictief) RO-beleid

*) Technologische oplossingen voor
mestafzet e.d. lijken kans te maken,
vooral tegen de achtergrond van een
toenemend maatschappelijk draagvlak
door modernisering, ook w.b. de
ethische, kwaliteits- en milieu- aspecten.

glastuinbouw: teelt
van algemene
producten naar
zuiden. Voor
handhaving positie
thuisvoordeel
uitbuiten: kennis,
kapitaal, handel en
sterke thuismarkt.

1. stabilisatie of lichte groei
2. doorgaande modernisering en product-

vernieuwing
3. vestiging bepaald door restrictief

ruimtelijk beleid, met naast regionale
wellicht ook lokale concentraties *)

*) In de ruimtelijke ontwikkeling speelt
naast een sturend R.O.-beleid ook de
ruimte- en prijsdruk in met name het
westen een rol. Als gecombineerd
resultaat is een algemene oostwaartse
beweging zeer waarschijnlijk.

De melkveehouderij zal de akkerbouw verdringen, mits deze sector de opgaven waarvoor
men staat als gevolg van het terugdringen van het mestoverschot weet op te vangen. De
melkveehouderij zal meer grond nodig hebben om te kunnen extensiveren. Het proces van
akkerbouwgrond die wordt omgezet in weidegrond tekent zich al af in Noord Nederland.
Onherroepelijk leidt het mestbeleid, welke vorm dit ook zal krijgen, tot hogere kosten en deze
zullen goedgemaakt moeten worden met een hogere prijs voor de melk of andere inkomsten
die activiteiten rond het boerenbedrijf (verbreding) dan wel op andere wijze worden verkregen.
Een hogere melkprijs is in beginsel mogelijk door de juiste productstrategieën van de
verwerkende industrie. Deze moet zich daarvoor richten op producten met een hogere
toegevoegde waarde. De vraag is of dat voldoende zal worden gehaald. Daarnaast zijn
melkverwerkende bedrijven voor hoogwaardige producten niet per sé gebonden aan de
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Nederlandse melkveehouders, tenzij de herkomst uit Nederland medebepalend wordt voor de
hogere toegevoegde waarde. Kortom: als herkomst Nederland een kwaliteitskenmerk wordt.
Een andere factor die met name van belang is voor de melkveehouderij, is de richting die het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid op gaat. De zuivelsector is nog niet hervormd, zoals de
akkerbouw dat wel is. Quota, richtprijs en interventieprijzen blijven nog tot 2006 van kracht
(met een evaluatie in 2003) en bieden tot die tijd enige garanties ten aanzien van het niveau
van inkomen. Het loslaten van quota in combinatie met verlaging van de richtprijs zal de
structuur van de sector volkomen veranderen. De vraag is voorts of in de tijd beperkte
compensaties voor de gedaalde melkprijs in 2006 nog mogelijk zijn in WTO-kader (zoals dat
tijdens de Uruguay Ronde wel het geval was voor granen). Immers, in de volgende
onderhandelingsronde van de WTO zal dit element (de ‘blue box’) zeker ter discussie worden
gesteld. De melkveehouderij kan er in ieder geval niet van uitgaan dat na 2006 de richtprijs, en
daarmee de opbrengstprijs voor melk, op het relatief hoge niveau ( tussen de 65 en 75 cent de
afgelopen 10 jaar) zal blijven die deze vele jaren heeft gehad. Dit vooruitzicht draagt bij aan de
moeilijke financiële positie van de melkveehouderij. Dit vooruitzicht kan in positieve zin worden
beïnvloed als de EU tot een breder beleid tot ondersteuning van het platteland weet te komen,
waarvan ook de Nederlandse melkveehouderijgebieden zouden kunnen profiteren. De
onzekerheden hierover zijn echter vooralsnog groter dan over de afbraak van het bestaande
steunregiem.

De huidige reguliere akkerbouw in Nederland heeft geen goede economische vooruitzichten.
Daarvoor bestaat een aantal, bekende, argumenten. De bulkproductie zoals die thans
plaatsvindt van granen, suikerbieten en zetmeelaardappelen staat onder druk door de
verdergaande vermindering van de Europese prijssteun en de invoerbescherming. Daarnaast
is er voor de wat langere termijn toenemende concurrentie te verwachten van
productiegebieden in Midden- en Oost-Europa. Verder wordt de sector geconfronteerd met
hoge grondkosten, zowel voor eigendom als pacht. De mogelijkheden om bestrijdingsmiddelen
te gebruiken wordt verder beperkt door strengere gebruiksvoorschriften of intrekking van
toelatingen, hetgeen leidt tot hogere kosten en/of lagere productievolumes. In de recente
discussie over het intrekken van toelatingen werd door belanghebbende partijen zelfs gesteld
dat teelten verloren kunnen gaan als toelatingen zouden worden ingetrokken. Ook de
suikerbietenteelt ontkomt in de toekomst niet aan indringende wijzigingen als ook daar het
marktregiem wordt veranderd.
Akkerbouwbedrijven zullen deels van de grote teelten overstappen op de intensievere
vollegrondstuinbouw. Omdat het in de vollegrondstuinbouw veelal om producten gaat die in
weinig verwerkte vorm bij de consument komen, kan hiermee veel meer worden ingespeeld op
marktontwikkelingen. Poot- en consumptie-aardappelen zijn teelten die meer
toekomstmogelijkheden hebben, mits wordt overgestapt op kwaliteitsproductie en de
ontwikkeling en teelt van het uitgangsmateriaal daarvoor.

Het is zeer wel denkbaar dat de intensieve varkenshouderij op zulk een wijze wordt
aangepast dat sprake is van een acceptabele maatschappelijke en ruimtelijke inpassing, dat
sprake is van een ‘nieuwe grondgebondenheid’. Daarmee wordt gedoeld op landbouwvormen
die binnen Nederland toekomst hebben doordat zij ecologisch, ethisch en sociaal aan de
omstandigheden ter plaatse zijn gebonden.
Pilot-projecten in het kader van de Reconstructiewet, zijn in dit opzicht richtinggevende bakens.
In dit kader moet ook het convenant ‘Opschaling biologische varkenshouderij’ worden
genoemd. De betekenis van de varkenshouderij als tak van gemengde bedrijvigheid mag niet
uit het oog worden verloren. Juist in de coulissenlandschappen van Oost Nederland kan de
aldus ingepaste varkenshouderij een belangrijke economische drager zijn en blijven.
Tegen deze achtergrond meent de raad dat de overheid geen beleidsinstrumenten moet
ontwikkelen en instandhouden die gericht zijn op symptoombestrijding, omdat deze
instrumenten teveel gericht zijn op het oplossen van problemen die voortkomen uit de huidige
structuur van de sector. Zij werken niet bevorderend voor een diepgaande heroriëntatie van de
varkenshouderij. De versnelde ontwikkeling van megabedrijven is zorgelijk en ook de gedachte
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aan concentratie van de intensieve veehouderij op industrieterreinen correspondeert niet met
de vereiste 'nieuwe grondgebondenheid' en met 'de zorg en het vertrouwen' welke in
toenemende mate door de consumenten worden verlangd (RLG 98/7).

De glastuinbouw is een zeer intensieve vorm van landbouw. Het is de sector met de hoogste
kapitaalintensiteit, de inzet van arbeid per bedrijf is hoog en zowel de productie, opbrengst en
toegevoegde waarde zowel per hectare als bedrijf zijn zeer hoog. De export van
glastuinbouwproducten (sierteelt, glasgroenten) bedroeg in 1998 ongeveer 12 miljard gulden.
Economisch gezien is de glastuinbouw daarom van groot belang. Het ruimtebeslag van de
sector is gering, zeker in vergelijking met andere landbouwsectoren. In Nederland staat zo'n
11.000 hectare glas (1993). Dat betekent niet dat glastuinbouw in ruimtelijk opzicht geen
problemen oplevert. Juist het ruimteprobleem is een groot probleem van deze sector, naast de
noodzaak tot het verder terugdringen van de milieuvervuiling. Voor dat laatste bestaat een
beleidsprogramma. In het Westland, de grootste glasconcentratie ter wereld, neemt het
ruimtetekort dermate grote vormen aan dat de glastuinbouw daar niet van blijft gevrijwaard.
Wonen en recreëren/groen vragen meer ruimte. Glaslocaties worden elders gezocht, maar
daar blijkt een toenemende weerstand tegen deze vorm van intensieve landbouw. Het
vastleggen van nieuwe locaties wordt in zijn algemeenheid wel als wenselijk gezien, maar dan
niet in de eigen regio. Daar ziet men het vaak als een bedreiging voor de eigen leefkwaliteit of
is er concurrentie van andere bestemmingen. Een industrieterrein is immers niet hetzelfde als
een tuinbouwlocatie. Ook de toename van het verkeer (werknemers, transport) wordt vaak als
een ongewenste belasting gezien.
Het lijkt erop dat de overheid een expliciete keuze moet maken over de aard van en de visie
op glastuinbouw: een economische activiteit die plaatsvindt in het landelijk gebied en daarmee
verbonden blijft of een activiteit die meer en meer een industrieel karakter krijgt (meet-, regel-
en procestechnieken, gesloten systemen, afvalverwerking e.d.). De keuze voor het één of het
ander kan grote gevolgen hebben voor de locatiekeuze voor de glastuinbouw en de
noodzakelijke inspanningen om deze bedrijven in te passen in het omringende landschap.

De biologische landbouw neemt een aparte plaats in binnen de grondgebonden landbouw.
De biologische landbouw kan in zijn algemeenheid als een duurzame vorm van landbouw
worden beschouwd en wordt om die reden in steeds bredere kring als een vorm van landbouw
gezien die de toekomst heeft. De biologische landbouw groeit snel en breidt zich uit over meer
deelsectoren van de landbouw. Terecht heeft de overheid al instrumenten ontwikkeld om
nieuwe biologische bedrijven in de beginfase te steunen en de afzetketens te versterken.
Het economische belang van deze sector is nu weliswaar nog beperkt. De omvang van de
biologische landbouw is nog niet groot (ruim 1% van zowel het landbouwareaal als van de
bedrijven), maar dat is geen goede graadmeter van het belang van deze ontwikkeling. Het
aantal biologische bedrijven groeit sterk en de inkomensvooruitzichten zijn beter dan in de
reguliere landbouw (LEI-DLO,1999). De ontwikkeling van de vraag naar biologische producten,
zowel hier als in de ons omringende landen en de organisatie van de afzet zijn in hoge mate
bepalend voor de mogelijkheden van de biologische landbouw. De vooruitzichten voor de groei
van de vraag zijn goed onder invloed van een groeiend bewustzijn bij de consument over
voeding en de crises die zich hebben voorgedaan (waaruit de negatieve gevolgen van de
huidige productiemethoden duidelijk zijn gebleken). Van belang is op dit moment de potentie
van de biologische landbouw voor m.n. die sectoren van de landbouw waar doorgaan met de
reguliere landbouw voor individuele bedrijven op grenzen stuit.

In landbouw-Nederland is verbrede landbouw een bekend begrip geworden, maar ook een
omstreden begrip. Het gaat om boerenbedrijven die hun traditionele functie, namelijk productie
van agrarische producten, weten te verenigen met andere functies. Agro-toerisme,
natuurbeheer, zorg en eindproducten ‘van eigen huis’ zijn de meest bekende, maar er zijn ook
andere vormen van verbreding. Boeren proberen de keten van boer naar consument te
verkorten om zo dichter bij de consument te staan en de marges uit keten weg te strepen, dan
wel zelf te innen. Zij organiseren telersverenigingen om sterker te staan ten opzichte van
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inkooporganisaties en om innovaties gezamenlijk te bestuderen en door te voeren. De drang
om het eigen bedrijf voort te zetten ondanks steeds minder goede economische vooruitzichten
van de reguliere agrarische activiteit is vaak de drijfveer achter de zoektocht naar andere,
aanvullende inkomensbronnen. Het is een vorm van risicospreiding door de ondernemer. Van
der Ploeg (1999) schat de omvang van de verbrede landbouw op 2,4 miljard gulden. Het gaat
hierbij steeds om aanvulling op het basisinkomen dat uit de agrarische activiteiten wordt
verkregen.
Uitspraken en inzichten over het belang van verbrede landbouw zijn moeilijk hard te maken.
De bestaande systemen voor datavergaring en interpretatie zijn daar niet op ingesteld.
Agrariërs zijn niet geïnteresseerd om de vragen die hierover worden gesteld serieus te
beantwoorden. De basis voor het opbouwen van serieus beleid blijft o.a. hierdoor zwak.
In discussies over verbrede landbouw speelt ook een definitie-kwestie: De kern lijkt te zijn dat
niet de verschillende agrarische economische activiteiten naast elkaar moeten worden gelegd
en beoordeeld op hun bijdrage aan rendement en inkomen, maar dat het geheel van
activiteiten dat op een boerenbedrijf wordt ontplooid om dat bedrijf gaande te houden in
ogenschouw moet worden genomen. De vraag wat de aard is van die activiteiten doet dan
minder ter zake.

een gedifferentieerde bedrijfsontwikkeling met twee uitersten
Voor álle sectoren en bedrijven geldt als algemene voorwaarde dat - hoe zij zich ook (willen)
ontwikkelen - de ontwikkeling in elk geval moet plaatsvinden in de richting van een duurzame
landbouw, daarbij invulling gevend aan het begrip 'nieuwe grondgebondenheid'. In 2010 zullen
de nog bestaande landbouwbedrijven maatschappelijk geaccepteerd en gewaardeerd zijn,
doordat zij - verticaal én horizontaal - op hun omgeving zijn afgestemd. De bedrijven die dat
niet (tijdig) waren, verloren hun bestaansrecht. Met verticale en horizontale afstemming wordt
hier gedoeld op:

- verticale afstemming: de productie en afzet van producten;
- horizontale afstemming: de inpassing in de fysieke en sociale omgeving.

De dubbele afstemming van bedrijven op hun omgeving, dus in verticale en in horizontale zin,
levert een grote variatie aan bedrijven op die zich beweegt tussen twee ‘polen’:
1. Aan het ene eind van de schaal staan de bedrijven die zich maximaal oriënteren op de

verticale lijn - met een efficiënte productie van nieuwe, hoogwaardige of anderszins
concurrerende producten - en die de horizontale afstemming beperken tot wat minimaal
nodig is om zich als bedrijf blijvend te vestigen in het betreffende gebied en op de
betreffende plek.

2. Aan het andere eind van de schaal staan de bedrijven die zich sterk oriënteren op de
horizontale lijn en die een belangrijke en hoogwaardige bijdrage leveren aan
omgevingsbeheer en/of aan andere maatschappelijke producten (gericht op de individuele
of de collectieve ‘vraag’), naast het in beperktere mate voortbrengen van
landbouwproducten.

De schaaluitersten laten zien dat er een gedifferentieerd beleid en een goede coördinatie nodig
is. Essentieel is dat niet alleen het belang wordt erkend van de bedrijven die een belangrijke
bijdrage (kunnen) leveren aan de economische doelstellingen, maar óók dat van de bedrijven
die een belangrijke bijdrage (kunnen) leveren aan andere maatschappelijke doelstellingen.
Een belangrijke prikkel voor afstemming op de ‘omgeving’ is ook de ontwikkeling in het kader
van Agenda 2000, die ‘good agricultural practice’ voor álle bedrijven als basisvoorwaarde stelt.
Deze norm moet nog worden vastgesteld en vertaald naar sectoren en regio’s. Het gaat om
minimumeisen aan bedrijfsvoering voor dierenwelzijn, kwaliteit, milieu en omgevingsbeheer:
inspanningen waarvoor de ondernemer in beginsel niet wordt betaald of gecompenseerd.

de keuze waar de grondgebonden bedrijven voor staan
Alle bedrijven zullen hebben te voldoen aan de minimale voorwaarden voor afstemming. Dat
laat op bedrijfsniveau ruimte voor nadere keuzen in de bedrijfsstrategie en de nadruk die
daarbij aan de verticale of horizontale afstemming wordt gegeven. De grondgebonden
landbouw zal in Nederland - gezien de Europese en mondiale verhoudingen en
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marktontwikkeling - onder druk komen te staan, óók als wordt ingezet op verbreding,
kwaliteitsproducten, biologische landbouw of op andere manieren om de toegevoegde waarde
te verhogen. Dat betekent nog niet dat bedrijven aan die druk ten onder zullen gaan, maar het
vormt wél een overweging om nadrukkelijker - dat wil zeggen bóven de basisverplichtingen - in
te zetten op de horizontale lijn. Met het nastreven van maatschappelijke doelen kunnen
inkomsten gegenereerd worden die - mede afhankelijk van de geografische omstandigheden -
voor veel van deze bedrijven op den duur een voorwaarde sine qua non kunnen zijn. Deze
inkomsten - via vergoedingen, productprijs of andere ‘markt’-mechanismen verkregen - zullen
vooral samenhangen met de inrichting, het beheer, de kwaliteit en het medegebruik van het
landelijk gebied. De keuze voor de grondgebonden landbouw is met andere woorden of men
zich geheel richt op het op de ‘klassieke’ wijze leveren van een bijdrage aan de economie van
ons land of dat men zich richt op méérdere markten, ook het leveren van producten die zich
richten op de inrichting van ons land en de sociaal-culturele aspecten van onze maatschappij
en de markten die daarmee samenhangen.

Tussen deze bedrijfsstrategieën in de grondgebonden landbouw is het onderscheid - ook in
2010 - niet absoluut. Wel zijn de accenten duidelijk herkenbaar en dat verheldert de positie van
de landbouw in de maatschappij en maakt meer gerichte beleidsinspanningen mogelijk. Tussen
de twee schaaluitersten die allebei duurzaam zijn, ontwikkelen zich vele - qua markt en
specialisatie uiteenlopende - bedrijfstypen. Daarmee komt een diversificatie op gang die zich in
latere jaren nog verder zal uitbreiden. In de figuur hieronder worden de uitersten in de
bedrijfsoriëntatie bij de grondgebonden landbouw en de glijdende schaal daartussen
geïllustreerd.

Illustratie van de uitersten in bedrijfsoriëntatie bij grondgebonden bedrijven, en de glijdende schaal
daartussen:
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Er is, zo blijkt uit het voorgaande, aanleiding om te veronderstellen dat een deel van de
grondgebonden landbouwbedrijven zich - op grond van de internationale marktontwikkeling én
het ontstaan van nieuwe, meer lokale markten voor bijzondere producten en diensten - mede
zal gaan oriënteren op activiteiten en producten die niet behoren tot het klassieke
landbouwbedrijf. Een sterke oriëntatie op de horizontale afstemming dus, in de termen van de
vorige paragraaf uitgedrukt. De activiteiten die behoren bij deze vorm van bedrijfsverbreding
zullen gebonden zijn aan het landbouwbedrijf, zowel geografisch als anderszins.

Maar ondernemers kunnen ook aanvullende inkomsten zoeken búiten het eigen
landbouwbedrijf, al of niet in loondienst. Het bedrijf wordt dan op part-time basis voortgezet,
hetgeen een vorm is die behalve voor deze deeltijd-boeren ook openstaat voor
gepensioneerden of anderen die daarvoor tijd en interesse hebben. Deze bedrijfsvorm
completeert het overzicht van de mogelijke bedrijfsstrategieën zoals dat eerder ook in het
advies ‘LNV tussen Europa en de regio’ werd gegeven:
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beheer van het cultuurlandschap
Een vitale agrarische sector kan een belangrijke rol spelen bij het behoud van waarden in het
landelijk gebied, met name die welke vanouds fysiek en cultureel samenhangen met het
cultuurlandschap. In het verleden waren er geen anderen die voor het beheer van deze
waarden in aanmerking kwamen en was de agrarische sector de énige speler op dit veld. Maar
nu is dat niet altijd en overal meer het geval. De agrarische sector speelt in het landelijk gebied
niet meer de dominante rol van vroeger, terwijl er een versterking van de niet-agrarische
functies plaatsvindt. Tegelijk met de verkleining van de relatieve betekenis en met de
omvorming van traditionele agrarische bedrijfsvormen en sectoren beginnen de andere
functies van het landelijk gebied - zoals natuur en landschap, recreatie, waterberging, nieuwe
bedrijvigheid en wonen - een steeds vooraanstaander rol te spelen in de te maken afwegingen.
De maatschappij in het algemeen wordt steeds meer ‘vragende partij’ waar het gaat om de
kwaliteit en inrichting van het landelijk gebied, ook van het cultuurlandschap dat daarvan zulk
een belangrijk deel uitmaakt. Als boeren de gevraagde kwaliteit niet kunnen ‘leveren’ kan - in
tegenstelling tot vroeger - ook aan andere uitvoerders en beheerders van het cultuurlandschap
worden gedacht.
Zoals de boeren van de toekomst in bepaalde gevallen ook activiteiten búiten het
landbouwbedrijf kunnen hebben, is het eveneens mogelijk dat anderen van buiten de landbouw
zich gaan bezighouden met het beheer van het cultuurlandschap. Dit verschijnsel tekent zich
nu al af en neemt verschillende vormen aan: van een totale overname van bedrijf en beheer -
zoals door Natuurmonumenten in het Jisperveld - tot de inschakeling van vrijwilligers op het
boerenbedrijf, onder meer via de provinciale stichtingen Landschapsbeheer.

De hoeveelheid te beheren grond is aanzienlijk. Uit LEI-gegevens blijkt dat ongeveer 40.000
bedrijven met een bedrijfshoofd van 50 jaar of ouder zonder bedrijfsopvolging 322.000 hectare
landbouwgrond bezitten (en 137.000 hectare gepachte grond, cijfers 1997). Bij een
leeftijdsgrens van 55 jaar zijn deze cijfers 223.000 resp. 88.000 hectare. De komende tien jaar
kan dus 223.000 hectare landbouwgrond, oplopend naar 322.000 hectare binnen een periode
van vijftien jaar, op de markt beschikbaar komen, veelal weidegrond.
Deze cijfers zijn echter met enige onzekerheid omgeven. De bedrijfsopvolging lijkt op grond
van historische gegevens vaak overschat te zijn en tegelijk kan vastgesteld worden dat bij een
bedrijf waarvan wel een opvolger is aangegeven bij nadere (economische) afweging toch
afgezien wordt van voortzetting. Deze factoren kunnen per saldo leiden tot een zowel lager als
hoger grondaanbod.

aandachtspunten voor het beleid
In het beleid zal het besef van de ‘maatschappelijke betekenis’ van de landbouw moeten
doorwerken in alle sector-georiënteerde acties. Het beleid zal in samenwerking met de sector
de omstandigheden moeten creëren die de landbouw in staat stelt die maatschappelijke
betekenis wáár te maken.
De overheid houdt bemoeienis met elk der bedrijfstakken, variërend van inkomenssteun tot
een rol bij certificering en het instellen en garanderen van kwaliteitsstandaarden. Voor de
melkveehouderij zijn nieuwe zekerheden nodig omdat uiterlijk 2006 de zekerheden vervallen
die het huidige systeem van quota, richtprijs en interventieprijzen biedt. Na aanpassing kan de
varkenshouderij een belangrijke economische drager zijn en blijven in het landelijk gebied.
Instrumenten die structurele oplossingen bieden zijn nodig, geen beleidsinstrumenten ter
bestrijding van symptomen die voortkomen uit de huidige structuur van de sector. Die zijn niet
bevorderend voor een diepgaande heroriëntatie van de varkenshouderij. De ontwikkeling van
de biologische landbouw verdient blijvende aandacht van het beleid.
Op bedrijfs - én streekniveau kan de grondgebonden landbouw kiezen uit het op de ‘klassieke’
wijze leveren van een bijdrage aan de economie én het zich richten op méérdere markten, die
samenhangen met inrichting, het beheer, de kwaliteit en het medegebruik van het landelijk
gebied. De gemaakte keuzen zullen leiden tot een breed scala aan bedrijfsstrategieën. De
schaaluitersten zullen in de praktijk (d.w.z. fysiek in het landelijk gebied maar óók politiek op de
agenda) geprofileerd aanwezig zijn en de aandacht van de overige bedrijven wegtrekken. Het
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beleid dient zich echter niet deze (extreme) schaaluitersten als uitgangspunt te nemen en
daardoor een keurslijf te creëren waarin alleen deze schaaluitersten kunnen gedijen. Het beleid
zal de voorwaarden voor alle vormen van bedrijfsvoering moeten scheppen. Onder meer
zullen de bestaande systemen van datavergaring en interpretatie ook moeten worden ingesteld
op het volgen en voorspellen van ontwikkelingen op het punt van bedrijfsvoering.

Het beleid heeft maar een beperkte grip op de ontwikkelingen in het landelijk gebied.
Prijsvorming op de wereldmarkt en handelsafspraken zijn dominant evenals landbouw-
ontwikkelingen in de Europese Unie. De bedrijven zullen hierop moeten reageren en de rol van
het beleid concentreert zich op het stellen van randvoorwaarden, het (mede) bepalen wáár
wélke ontwikkeling plaatsvindt, het versnellen van de meest gewenste ontwikkelingen, het op
elkaar afstemmen van de diverse ontwikkelingen en voor het borgen van regelingen of
mechanismen.

Het areaal landelijk gebied dat via het (economisch) beleid voor de produktielandbouw te
beïnvloeden is, wordt steeds kleiner. In sommige gebieden reageert 30 tot 40 % van de
landbouwgrond beperkt of niet meer op klassieke economische impulsen omdat de grond
gebruikt wordt door part-time boeren, natuurorganisaties, gepensioneerde particulieren of
anderen die daarvoor tijd en interesse hebben. Beleid zal, indien beïnvloeding nodig is,
instrumenten uit andere sectoren moeten gebruiken.

Als de overheid geen structurele financiering wil of kan uittrekken voor het beheer van het
cultuurlandschap, zal zij een zódanig 'marktarrangement' moeten helpen opzetten en borgen
dat het beheer via prijsvorming mogelijk is en/of nieuwe beheersconstructies als 'Community
Land trusts' mogelijk maken. Zoals de boeren van de toekomst in bepaalde gevallen ook
activiteiten búiten het landbouwbedrijf kunnen hebben, is het eveneens mogelijk dat anderen
van buiten de landbouw zich gaan bezighouden met het beheer van het cultuurlandschap.

4.7 overige economische activiteiten

schets van het speelveld
De 'overige economische activiteiten' zijn geen restpost in het landelijk gebied maar zijn een
belangrijke economische motor. De huidige economische betekenis van de grondgebonden
landbouw is beperkt, hoewel de grondgebonden landbouw als grondgebruiker van groot belang
is, zeker op regionaal niveau.
Gemiddeld levert landbouw, inclusief agrarische dienstverlening 12% van de totale
werkgelegenheid op het platteland (LEI, 2000). Op het platteland is niet-agrarische
dienstverlening de belangrijkste economische activiteit (ruim 60% van de werkgelegenheid),
waarbij recreatie en tourisme ongeveer 4% voor hun rekening nemen. Industrie en handel zijn
goed voor ongeveer een kwart van de werkgelegenheid. Regionale verschillen in het relatieve
aandeel van landbouw zijn beperkt: in het overgrote deel van de Nederlandse gemeenten is het
aandeel in werkgelegenheid van het gehele agro-complex veelal onder de 25%. Het aandeel
van de primaire landbouw is veelal lager dan 10%. Overigens is het aandeel van de landbouw
in de totale nationale werkgelegenheid ongeveer 3,5% (CBS 1999).

Veel bedrijvigheid is geografisch gelokaliseerd ín, maar niet functioneel gebonden áán het
landelijk gebied. Niet het bedrijfsprodukt maar andere factoren - zoals de beschikbaarheid van
fysieke ruimte, aantrekkelijkheid van de werk- en woonomgeving, arbeidsmarkt - zijn voor deze
bedrijven belangrijke overwegingen voor vestiging in het landelijk gebied. Op het platteland
neemt het aantal bedrijven sneller toe dan in het stedelijk gebied. Het gaat om bedrijven voor
financiële dienstverlening, informatica-bedrijven, kunstenaarsateliers, transportbedrijven,
opslagbedrijven, distributie-centra e.a. Deze bedrijvigheid is deels verweven met woonfuncties
en agrarische functies in het landelijk gebied, deels los daarvan op industrieterreinen.
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Samenhang in bedrijvigheid kan de economische kracht versterken: bedrijven die elkaar
versterken, trekken andere, soortgelijke bedrijven aan. Lokale vestigingsfactoren, waaronder
het imago van de streek, kunnen ontwikkelingen mogelijk maken zoals die bij Wageningen
(Food Valley). Een visie op de gewenste ontwikkeling kan voorkomen dat potenties, in de vorm
van te bieden ruimte of te ontwikkelen imago, verloren gaan door een ongerichte economische
ontwikkeling. Een lange termijn visie kan ook anticiperen op het creëren van de voorwaarden
die nodig zijn om bij economische teruggang bedrijvigheid vast te houden.

Steeds meer agrarische bebouwing zal op termijn vrijkomen, waardoor de inpasbaarheid van
andere economische activiteiten aandacht blijft vragen. De vestiging van bedrijven die belang
hebben bij een kwalitatief goede leefomgeving, biedt perspectieven voor het beheer van het
landelijk gebied. Op het eigen terrein, dat meer kan omvatten dan de bedrijfsruimten, is beheer
mogelijk. Uit overwegingen van leefomgevingskwaliteit voor de werknemers of uit imago-
overwegingen kan ook in het beheer voorzien of geparticipeerd worden van andere gebieden,
al of niet grenzend aan het eigen terrein.

4.8 wonen in het landelijk gebied

schets van het speelveld
Wonen in het landelijk gebied is voor velen aantrekkelijk. Prognoses gaan tot 2030 uit van een
woningtoename van 240.000 tot 850.000 woningen in het landelijk gebied: tussen de 23 en
37% van de totale groei van het aantal woningen, afhankelijk van het gekozen scenario. Er zijn
echter grenzen, ook natuurlijke uiteindelijk. In een ver doorgevoerde vorm is het niet alleen
kwalitatief maar ook logistiek een onverstandige gedachte, of in elk geval een doodlopende
weg. Als het gehéle landelijk gebied zou worden verkaveld, zou voor een gemiddeld
huishouden van twee personen een oppervlak van 25 x 100 meter beschikbaar zijn. Er zou dan
een onvoorstelbare hoeveelheid infrastructuur en onderhoud nodig zijn om al deze woonkavels
met elkaar te verbinden én met de (nog steeds gewenste) centra voor werk, winkelen en
vermaak.

Woningbouw leidt tot suburbanisatie, opgevat als de geleidelijke verstedelijking van het
platteland, zich uitend in een voortgaande uitbreiding van dorpen, in de bouw van nieuwe, vaak
luxueuze en verspreid liggende wooneenheden en in de omzetting van agrarische gebouwen in
woonhuizen, alsook bebouwing langs doorgaande wegen. Suburbanisatie is - als men dat écht
zou willen - van overheidswege in beginsel te sturen in plaats en omvang, door middel van de
ruimtelijke ordening. De wil daartoe lijkt echter beperkt en gemeenten hebben - anders dan rijk
en provincies - vaak ook alle (eigen)belang bij suburbanisatie.
De basis voor vestiging in het landelijk gebied is een aantrekkelijke omgeving. Die waarde
wordt dan geconsumeerd in de vorm van suburbanisatie die al dan niet ‘ijl’ wordt genoemd.
Daarbij wordt er vanuit gegaan dat ondanks de ‘landelijke’ hekken, hagen en andere
voorzieningen nog iets te zien blijft van datgene wat de drijfveer was tot deze bewoningsvorm.

Het aantal min of meer complete, op zichzelf staande kleine kernen in het landelijk gebied, dat
wil zeggen kernen die qua voorzieningen en economische activiteiten in zekere mate compleet
zijn, is geleidelijk afgenomen en zal ook tussen nu en 2010 verder teruglopen. Dit moet gezien
worden als een onvermijdelijk effect van de schaalvergroting die zich op elk terrein voordoet.
In die zin is het geen op zichzelf staande verandering. Het hoeft ook niet als een algemeen
probleem te worden benaderd. Een belangrijk deel van de bewoners veroorzaakt deze
ontwikkeling feitelijk zelf met hun koop- en activiteitenpatroon. Dat groeit immers mee met de
algemene ontwikkelingen als schaalvergroting en mobiliteitsgroei. Er ontstaat een nieuw
patroon van voorzieningen en het gebruik daarvan en daaromheen moet zich een nieuw
evenwicht instellen.
Een aandachtspunt is de positie van die bijzondere groepen die beperkingen ondervinden om
zich op dat patroon in te stellen: doordat zij door hun aard beperkt mobiel zijn (ouderen,
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jongeren) of omdat zij door bijzondere omstandigheden beperkt mobiel zijn (stille armoede).
Dat vraagt om een doelgroepenbeleid. In plaats van het voorzieningenpatroon kunstmatig op
peil te houden - hoewel incidenteel niet uitgesloten - kan ook het mobiliteitsprobleem van deze
groepen worden opgelost of kunnen voorzieningen mobiel of op afstand toegankelijk gemaakt
worden.

Een bijzondere situatie doet zich voor waar de bestaande bebouwing voor een deel bewoond
gaat worden door weekendbewoners. In combinatie met de tegelijk optredende achteruitgang
van het (plaatselijke) voorzieningen-niveau kan dat deze gemeenschappen voor een probleem
stellen. Dat is echter geen reden om de voorzieningen op een kunstmatige wijze van
overheidswege in stand te houden of om instroombeperkingen op te leggen. Hier is sprake van
een opgave om nieuwe vormen van gemeenschapszin te ontwikkelen en om te leren omgaan
met de veranderde situatie, een opgave die zich in de geschiedenis meer dan eens heeft
voorgedaan.

toegankelijkheid van het landelijk gebied
Het zal hoe dan ook drukker worden in het landelijk gebied: met nieuwe vormen van
bedrijvigheid, verspreid of geconcentreerd op industrieterreinen en langs wegen, en met
nieuwe bewoners en ook met tweede huizen, boten en voorzieningen van of voor stedelingen.
De manier waarop de veranderingen in de eigendomsverhoudingen worden vormgegeven is
een punt van aandacht. Worden de ‘nieuwe eigendommen’ voorzien van hekken, hagen,
opgaande beplanting, bordjes, honden en particuliere bewaking? En hoe worden open delen
van het landelijk gebied daarmee doorsneden, visueel en anderszins?
Kwaliteit, openheid én toegankelijkheid is en blijft voor bezoekers van het landelijk gebied van
groot belang, maar uiteindelijk óók voor degenen die deze kenmerken benutten als ideale
woonomgeving of als bron van inkomsten, zoals recreatieondernemers. Bij hen ligt daarom -
als keerzijde van hun persoonlijk of bedrijfsmatig genot - ook de plicht om bij te (blijven)
dragen aan de kwaliteit en toegankelijkheid van het landelijk gebied ‘voor algemeen gebruik’.
Dat kan vertaald worden naar openstelling en toegankelijkheid van bijvoorbeeld (nieuwe)
recreatieterreinen en landgoederen en in de fase daarvóór ook naar de locatiekeuze, het
ontwerp en de inrichting daarvan. Uiteraard moet daarnaast ook voor de huidige agrarische
beheerders kwaliteit, openheid en toegankelijkheid een blijvend punt van aandacht zijn. En al
even vanzelfsprekend is het dat ook onze spaarzame natuurgebieden zoveel mogelijk
toegankelijk zijn. Daarbij moet gewaakt worden voor onbedoelde en onnodige effecten op de
toegankelijkheid (en hoe die wordt beleefd) van allerlei rasters, onder meer voor begrazing,
alsmede voor de afschrikking door de grazers zelf. Waar fysieke toegankelijkheid tenslotte echt
niet mogelijk is, moet worden bezien in hoeverre ‘visuele toegankelijkheid’ het nadeel kan
beperken.

leefbaarheid
Vragen naar de leefbaarheid van het landelijk gebied levert een breed scala aan antwoorden
op (zie o.a. Leefbaarheidseffectrapportage Opsterland, 1999). Soms zijn de antwoorden
uitwisselbaar met die uit een stedelijke omgeving: bijvoorbeeld het gevoel van onveiligheid of
het ontbreken van voldoende werkgelegenheid. Maar vaak ook gaat het om zaken en
problemen die specifiek gerelateerd zijn aan wonen in het landelijk gebied. Bewoners
beoordelen en waarderen situaties heel verschillend: wat voor de één een groot probleem is,
betekent voor een ander niets. De verschillen in beoordeling nemen toe doordat de bewoning
van het landelijk gebied heterogener wordt. Het geïsoleerde begrip leefbaarheid is niet te
differentiëren naar stad of land, maar is een afgeleide van wensen, ideeën van de
gemeenschap in een bepaalde tijd.

de dichtheid van voorzieningen in het landelijk gebied
De aanwezigheid van voorzieningen is voor het dagelijkse leven van groot belang. Letterlijke
bereikbaarheid van voorzieningen, of dit nu een arts, apotheek, kinderopvang, school of
thuiszorg is, maar ook de bank of een levensmiddelenwinkel, maakt veel uit. De ijlheid van de
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bewoning in het landelijk gebied is een belangrijke factor. Aanwezigheid van publieke
voorzieningen wordt berekend op basis van het aantal mensen dat er gebruik van maakt/zal
maken. Dit om de kosten per eenheid laag te houden. In stedelijke gebieden worden per
definitie gemakkelijk hoge dichtheden behaald. Als dichtheden de basis voor berekening
vormen, dan wordt het dekkingsgebied van een voorziening in het landelijk gebied altijd groot.
Dat betekent dat men op grotere afstand van voorzieningen woont. En dat levert altijd
drempels voor de toegankelijkheid op.

economische zelfstandigheid en kinderopvang
Ook vrouwen in het landelijk gebied worden geacht meer deel te nemen aan het arbeidsproces. Zij zijn
daartoe bereid. Maar kinderopvang wordt stukken minder aantrekkelijk als daarvoor dagelijks twee keer
kilometers extra voor moeten worden afgelegd (vaak ook nog in andere richting dan de werkkring) omdat
kinderopvang georganiseerd wordt op basis van een aantal bewoners in een verzorgingsgebied. Dat leidt
tot grote verzorgingsgebieden in het landelijk gebied. De opvang dan maar zelf in de buurt regelen is
immers geen zekerheid biedend alternatief: steeds meer vrouwen werken.

Bron: een gesprek tussen Katholieke Plattelandsvrouwen Nederland en RLG

Het lijkt er op dat veel beleid gericht is op de stedelijke situatie en geen rekening houdt met
andere bewoningsdichtheden. Het aanbieden van voorzieningen in gebieden met een lagere
bewoningsdichtheid leidt tot hogere kosten per ‘eenheid voorziening’. De hogere kosten worden
direct doorberekend of indirect doordat de lokale overheden bijdragen in de kosten. In het
overheidsbeleid zit soms de impliciete afweging dat het voorzieningenniveau in het landelijk
gebied lager kan zijn dan in de stad, vanwege de lagere bevolkingsdichtheid. Consequentie is
dat bepaalde delen van het landelijk gebied niet of nauwelijks bewoonbaar zijn voor mensen
die afhankelijk zijn van bepaalde voorzieningen als thuiszorg, ouderenzorg, consultatiebureaus
e.d.
mobiliteit levensvoorwaarde voor bewoners landelijk gebied
De mobiliteit van de bewoners van het platteland is een zeer bepalende factor voor het gebruik
en de aanwezigheid van voorzieningen. Mobiliteit wordt vaak als oorzaak én gevolg gegeven
voor het feit dat voorzieningen zich concentreren in grotere dorpen en steden. Inderdaad
schept mobiliteit de mogelijkheid om voorzieningen, zowel publieke als private, te concentreren
en een groter verzorgingsgebied te creëren én om (alleen) boven-lokale voorzieningen te
benutten en daarmee van economisch draagvlak te voorzien. De individuele keuzen als
consument van goederen en diensten bepaalt voor een belangrijk deel de blijvende
aanwezigheid van voorzieningen: de lokale winkel kan niet alleen leven van de boodschappen
die de consument in de stad vergeten is mee te nemen. De gevolgen van die keuzen worden
niet altijd overzien, zo lijkt het, want net zo makkelijk wordt het verlies aan voorzieningen
betreurd.
In de Leefbaarheidseffectrapportage Opsterland (1999) is dit anders geformuleerd: ‘De
leefwereld van bewoners heeft zich losgemaakt van de schaal van het dorp. Op het gebied van
werk, scholing en voorzieningen hebben de dorpen aan de bewoners steeds minder te bieden,
mede als gevolg van een sterk veranderende en bovendien gedifferentieerdere schaal. Die
ontwikkeling heeft er toe geleid dat veel kleine dorpen voor hun bewoners nog slechts betekenis
hebben vanwege het gemeenschapsleven en de kwaliteit van de plek.(...). De effecten van
dorpsuitbreiding op het draagvlak van voorzieningen wegen in veel gevallen niet op tegen de
effecten van een complex van andere factoren zoals gezinsverdunning, toenemende mobiliteit,
afnemende sociale dorpsbinding en de geografische verwijding van het dagelijkse
activiteitenpatroon.’

mobiliteit in Engeland
Het mobiliteitsprobleem in het landelijk gebied is zeker geen specifiek Nederlands probleem. Sterker nog,
hoe groter de aaneengesloten landelijke gebieden en hoe meer deze perifeer liggen, hoe groter dit
probleem wordt. Aandacht voor de mobiliteit van groepen bewoners in het landelijk gebied blijft
noodzakelijk. In Engeland bestaan ten minste twee programma's die de ontwikkeling van lokale
transportsystemen voor landelijke gebieden beogen te bevorderen.
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Het Rural Transport Development Fund biedt leningen voor de introductie van nieuwe en verbeterde
transportsystemen. The Rural Transport Partnership Scheme beoogt om door middel van
samenwerkingsverbanden tussen lokale ondernemingen voor personenvervoer inzicht te krijgen in de
transportbehoefte in een gebied en oplossingen te vinden en door te voeren om aan die behoefte te
voldoen.

Bron: Countryside Agency, England. www.countryside.gov.uk

Het steunen op mobiliteit kent twee nadelen. Het eerste is dat voor diegenen die minder mobiel
zijn - veelal ouderen en jongeren - de toegang tot allerlei voorzieningen wordt bemoeilijkt. Met
de vergrijzing van de bevolking neemt het aantal personen dat hiermee geconfronteerd wordt
alleen maar toe. Jongeren zullen daarentegen meer geneigd zijn naar die plekken te verhuizen
waar voorzieningen wel aanwezig zijn. Een tweede nadeel is de toename van het autoverkeer
in het landelijk gebied als gevolg van het feit dat er voor voorzieningen langer gereisd moet
worden. Dat staat in contrast moet het algemene beleid om de automobiliteit terug te dringen.

armoede in het landelijk gebied
Een aspect van de sociaal-culturele en economische kwaliteit van het landelijk gebied is het
vóórkomen en de beleving van armoede. In welke mate komt het voor, zijn er bepaalde
gebieden waar het meer voorkomt dan in andere en wat zijn de oorzaken en de gevolgen?
Inzicht in het voorkomen van armoede wordt veelal verkregen door te kijken naar het niveau
van besteedbaar inkomen per jaar. Aanvullende criteria zijn de vermogenspositie van
huishoudens en de duur van de periode dat het inkomen laag is. Naarmate de periode langer
duurt wordt de armoede nijpender. Tezamen vormen deze criteria een objectieve maatstaf
voor financiële armoede. Er bestaan echter ook methoden waarbij de beleving van de armoede
een rol speelt (subjectieve armoede). Behalve structurele armoede kan er in het landelijk
gebied soms ook sprake zijn van acute financiële nood, zoals gebleken is in de
varkenshouderijgebieden.
In 1997 hadden 983.000 huishoudens (15,5% van de huishoudens) in Nederland een laag
inkomen. De helft daarvan zijn alleenstaanden, waaronder veel bejaarden. Het aantal
huishoudens op en rond het sociaal minimum bedroeg in 1997 ongeveer 665.000. De meeste
lage inkomens hebben weinig tot geen vermogen, uitgezonderd zelfstandigen. De helft van de
zelfstandigen met een laag inkomen heeft een vermogen, een kwart zelfs meer dan 270.000
gulden. Een deel hiervan is boer of tuinder.

regionale verdeling van de armoede
Armoedeconcentraties komen overal in het land voor, maar in Rotterdam, Den Haag,
Amsterdam en de provincies Groningen en Friesland in het bijzonder. In de 100 armste
gebieden (postcodegebied) van Nederland heeft meer dan 33,5% een inkomen onder de lage-
inkomensgrens. 25 van die gebieden bevinden zich op het platteland, in Groningen en
Friesland.
Het armoedepercentage is in de arme plattelandsgebieden in de meeste gevallen lager dan in
de controlegroep van arme postcodegebieden in de grote steden. De arme plattelandsgebieden
zijn ook heterogener dan de armste gebieden in de grote stad, in die zin dat er frequenter hoge
inkomens voorkomen. In de rurale armoedegebieden wonen relatief weinig ontvangers van een
werkloosheids- of bijstandsuitkering, maar is daarentegen sprake van een
oververtegenwoordiging van zelfstandige ondernemers en arbeidsongeschikten. Het grotere
aandeel van zelfstandigen is voor een deel te verklaren uit de aanwezigheid van boeren met
een laag inkomen en voor een ander deel uit het lage winstinkomen van overige zelfstandigen.
Daarnaast is er op het platteland als geheel sprake van een relatief sterke vergrijzing doordat
jongeren naar de steden trekken, hetgeen de economische activiteit doet afnemen.
De bereikbaarheid van de ‘arme’ gebieden op het platteland, gemeten naar de afstand tot
snelwegen en spoorwegstations, is beduidend geringer dan in de steden. Dit geeft aan dat het
om de meest perifere gebieden van Nederland gaat. De vraag of dit ook tot fysiek isolement
leidt, is niet eenduidig te beantwoorden. Vast staat dat het autobezit op het arme platteland
(80% à 90%) tweemaal zo hoog is als in de arme gebieden in de grote stad. Het is ook hoger
dan in de meer welvarende plattelandsgebieden.
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betekenis van armoede
In de rurale geografie wordt aan plattelandsarmoede vaak een geheel andere betekenis
verleend dan aan armoede in een grootstedelijke context. Waar de laatste vaak verbonden
wordt aan een gebrek aan sociale integratie, verloedering van de fysieke omgeving,
criminaliteit en conflicten tussen klassen en etnische groepen, hebben gedepriveerde landelijke
gebieden eerder te lijden aan fysiek isolement en een gering bevolkingstal, waardoor er
onvoldoende draagvlak is voor het in stand houden van essentiële voorzieningen. Dit laatste is
typisch voor plattelandsarmoede, het ontbreken van een aantal essentiële voorzieningen als
basisschool, halte openbaar vervoer en winkel. Het ontbreken hiervan is zowel gevolg als
oorzaak van de ‘armoedige’ toestand van een streek.
Inwoners van de arme delen van het platteland waarderen hun inkomenspositie - vergeleken
met inwoners van de stad - minder als ‘arm’ (SCP, 1999). Van de huishoudens met een laag
inkomen vond in arme plattelandsgebieden 22% het inkomen ontoereikend, tegenover 33% in
arme grootstedelijke gebieden. De norm voor subjectieve armoede ligt op het platteland lager,
men heeft een positievere inkomenswaardering. Argumenten die hiervoor worden aangedragen
liggen soms in het sociaal-culturele (‘men is eerder tevreden met wat men heeft’ en
‘gehechtheid aan de eigen omgeving’), soms in het financiële (‘minder kosten voor
levensonderhoud door eigen voorziening in voedsel’ en ‘op het platteland is het leven
goedkoper’). Dit laatste is in ieder geval vastgesteld voor de woonlasten. Ook speelt het
sterkere sociaal vangnet een rol en kan de informele economie meer hulpbronnen verschaffen
in vergelijking tot de stad. De benutting van recreatieve en culturele voorzieningen en de
frequentie van sportbeoefening wijken in de arme plattelandsgebieden niet erg af van hetgeen
in de arme stedelijke gebieden gebruikelijk is. Niet onderzocht is in hoeverre er een verband
bestaat tussen de acceptatie van financiële armoede op het platteland en de positieve
waardering voor de leefomgeving, zoals ruimer wonen, rust, aantrekkelijkheid van de
omgeving en grotere sociale veiligheid.

aandachtspunten voor het beleid
Bebouwing hoeft niet altijd en overal te worden uitgesloten. De afweging is niet - of in elk geval
niet alleen - die van ‘wel of niet bouwen in het landelijk gebied’. Waar het vooral om gaat is hoe
en waar gebouwd wordt en of dat zó kan plaatsvinden dat de kwaliteit - die de
aantrekkingskracht van het landelijk gebied vormt, ook als woonomgeving - intact blijft of wordt
versterkt. Want als die kwaliteit aan dat bouwen ten onder gaat resteert er alleen maar verlies.
De recente regeling ‘ruimte voor ruimte’ (zie kader) lijkt een interessante test-case: voor de
locatie en de omvang van de kavels, de kwaliteit van de bebouwing en de inpassing, de
invloed van de uitbreiding (ook sociaal en economisch) op de bestaande kernen alsook de
precedentwerking.

ruimte voor ruimte
In het kader van de ‘Regeling beëindiging veehouderijtakken’ is er - naast een vergoeding voor de
beëindiging van de productie - in de concentratiegebieden ook een financiële vergoeding mogelijk voor
de sloop van bijbehorende bedrijfsgebouwen. De betrokken provincies hebben de verantwoordelijkheid
voor de (voor)financiering voor de sloopregeling. De benodigde middelen worden verkregen uit de
opbrengst van de uitgifte van extra bouwkavels, al dan niet ter plaatse van de gesloopte stallen.
Overeengekomen is dat er zo maximaal 6500 extra woningen kunnen worden gerealiseerd. Provincies en
gemeenten zijn verantwoordelijk voor de plaats waar de nieuwe woningen worden gebouwd. De
mogelijkheden zijn ter plaatse van de sloop of aansluitend aan bestaande bebouwing. In het eerste geval
ontvangt de boer de waardestijging van de grond en geen sloopsubsidie, in het tweede geval gaat de
waardestijging van de grond naar de provincie die daarmee vervolgens een sloopsubsidie aan de boer
betaalt. Streek- en bestemmingsplannen zullen moeten worden aangepast, waarbij algemeen geldende
randvoorwaarden uit het ruimtelijk beleid beperkingen opleggen.

Uitbreiding van de woonfunctie kan positieve en negatieve effecten op de lokale situatie
hebben. Verlies van identiteit, eenheid en schoonheid door de aanbouw van ondoordachte
nieuwbouwwijken aan kleine woongemeenschappen waren tot nu toe vaak het gevolg. Verlies
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van sociale cohesie door een relatief grote instroom van nieuwe bewoners die andere doelen,
prioriteiten en leefstijlen hebben dan de bestaande bewoners is een ander mogelijk gevolg. Het
kan leiden tot beperkingen voor de landbouw in het omliggend gebied. Anderzijds kunnen
nieuwe kwaliteiten worden geïntroduceerd in het gebied, indien daarmee bij het ontwerp
terdege rekening wordt gehouden. Voor zover bestaande gebouwen (boerderijen, landhuizen)
een nieuwe bewoner krijgen kan dit tot behoud en herstel leiden. Woonboerderijen zijn niet per
definitie een achteruitgang, juist als de ingrepen die worden gepleegd vergeleken worden met
ingrepen op en aan boerderijen/erven bij modernisering van de landbouw.

Meer bewoners is niet zonder meer een oplossing voor het probleem van het lokale lage
voorzieningenniveau: door de hoge mobiliteit worden vaak bovenlokale voorzieningen benut.
Wel kunnen sociaal-culturele activiteiten een bredere basis en een impuls krijgen. Indien veel
ouderen juist landelijk willen gaan wonen en dit zich concentreert, is een extra verhoging van
de zorgvraag te verwachten. De vraag naar woningen in het landelijk gebied, vaak door relatief
kapitaalkrachtigen, kan de positie van lokale vragers op de woonmarkt bemoeilijken.
Voorrangsregelingen zouden hier soelaas kunnen bieden maar worden vaak opgeheven.
Versterking van de woonfunctie zal wel de economische situatie kunnen versterken. Nieuwe
bewoners kunnen de vraag naar bepaalde diensten en producten lokaal versterken. Er wordt
geld dat elders wordt/ is verdiend lokaal weer besteed. Kanttekening hierbij is wel dat sommige
nieuwe bewoners een grotere leefkring kennen. Daardoor lekt een deel van dit consumptie-
effect weer weg. Nieuwe bewoners brengen ook nieuwe eigendomsverhoudingen met zich mee
die de toegankelijkheid van het landelijk gebied kunnen beïnvloeden.

Plattelandsarmoede zoals die nu voorkomt, zal verminderen door verdergaande suburbanisatie
en door verbetering van het voorzieningenniveau. Wel zal plattelandsarmoede in de meest
perifere gebieden niet vanzelf verminderen. Daar is overheidszorg nodig om essentiële
voorzieningen bereikbaar te maken, zodat deze gebieden aantrekkelijk worden/blijven voor
nieuwe (draagkrachtige) bewoners en bedrijven. Een gericht armoedebeleid voor het platteland
lijkt niet noodzakelijk, gezien de spreiding van het probleem over het hele land.

5 conclusies en aanbevelingen: keuzen, afstemming, integratie

In het voorgaande hoofdstuk kwamen de thans zichtbare en de tot 2010 te verwachten
ontwikkelingen in het landelijk gebied aan de orde, in de vorm van beschrijvingen van
ontwikkelingen in de groene sectoren alsmede de ontwikkelingen aangaande bewoning,
bebouwing, mobiliteit en leefbaarheid. Het landelijk gebied heeft essentiële waarden voor de
samenleving - collectieve, sociaal-culturele en economische waarden (zie hoofdstuk 2) - en de
onderscheiden functies van het landelijk gebied dragen daaraan bij. In dit hoofdstuk wordt
geconcludeerd dat er naast sectorbeleid voor die functies ook invulling gegeven zal moeten
worden aan het verder integreren van functies en het daarop gerichte beleid. Daarnaast wordt
bepaald wat het uitgangspunt dient te zijn voor de ordening en integratie van functies (5.1).
Vervolgens worden aanbevelingen geformuleerd voor de beoogde afstemming en integratie
(5.2).

5.1 conclusies

CONCLUSIE 1: verdere afstemming en integratie is onontkoombaar

Bij de ontwikkeling van het landelijk gebied gaat het om een harmonieus samengaan van de
collectieve, de sociaal-culturele en de economische waarden. Er vinden diverse ontwikkelingen
tegelijkertijd plaats die elkaar en het landelijk gebied als totaliteit beïnvloeden. Daarom zal
behalve beleid voor de afzonderlijke functies ook een geïntegreerd beleid voor het totaal nodig
zijn.
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Bestuurlijke inspanningen moeten elkaar niet tegenwerken maar elkaar zo mogelijk versterken.
Er zijn grenzen aan de inspanningen die door de diverse geledingen van het bestuur zijn te
leveren en het is dus zaak om te voorkomen dat er veel energie wordt gestoken in dubbel werk
en onnodige reparatie, compensatie en concurrentie, terwijl er problemen zijn die dringend om
een oplossing vragen. Iets dergelijks geldt voor de inzet van financiële middelen. Want zelfs nu
ons land een periode van hoogconjunctuur beleeft en er meer algemene middelen zijn te
besteden, zullen de middelen voor het landelijk gebied gelimiteerd blijven. Dat moet een extra
stimulans zijn om deze middelen verantwoord en doelmatig te besteden: niet alleen zodanig
dat een investering in de ene sector niet de ontwikkelingen in de andere sectoren frustreert,
maar dat investeringen zo mogelijk óók het landelijk gebied in zijn totaliteit versterken. Bij een
puur sectorale inzet van middelen is de kans relatief groot dat er storende effecten op andere
sectoren optreden en dat er weinig of geen meerwaarde is voor het landelijk gebied als geheel.

verdere integratie onontkoombaar
In de eerste plaats is optimale benutting van de ruimte geboden, voor zowel stad als platteland.
De groeiende behoefte aan ruimte voor wonen, mobiliteit en bedrijvigheid speelt zich af in een
omgeving die tegelijk ook drager is van natuur- en cultuurhistorische waarden, die recreatie- en
uitloopruimte is van grote groepen burgers, die water bergt en die een keur aan nog
ongebruikte potenties in zich heeft, kortom: een ruimte waarin niet zonder meer alles kan.
Naast ondergronds bouwen, slimme verbindingen, compact parkeren, efficiënt gebruik van
industrieterreinen, opsplitsen van wooneenheden, flexibele bouw en optimaal gebruik van
voorzieningen (transport) is ook in het landelijk gebied efficiënt en waar mogelijk - onder meer
ten aanzien van landbouw, recreatie, waterconservering en natuur - multifunctioneel
ruimtegebruik noodzakelijk. Er is steeds minder ruimte voor monofunctionaliteit. Oplossingen
zullen daarom steeds meer in functiecombinaties gezocht moeten worden.
In de tweede plaats is een betere beleidsintegratie nodig. De functies van het landelijk gebied
hangen zodanig met elkaar en met de totaliteit van het landelijk gebied samen, dat niet met
sectorbeleid kan worden volstaan. Nu het sectorale beleid voor de afzonderlijke functies de
grenzen van zijn mogelijkheden bereikt en de markt taken overneemt, ligt de echte opgave in
de integrátie van beleid. Gebiedsgerichte integratie, gebaseerd op specifieke
gebiedskenmerken, is daarbij de eerste stap die soms al gezet is. Ook is al ervaring opgedaan
met functie-gerichte integratie in de vorm van verweving. Die benadering beperkt zich echter
vooral nog tot grondgebonden functies als landbouw, natuur en recreatie. De weg ligt open
voor nieuwe vormen van integratie die sociaal-culturele kwaliteit, collectieve waarden en
plattelandseconomie integreren.
In de derde plaats is voor een efficiënt en waar mogelijk multifunctioneel ruimtegebruik en voor
een geïntegreerd beleid voor de diverse gebruiksfuncties van het landelijk gebied, een daarop
afgestemde inzet van financiële middelen en bestuurlijke inspanning nodig. De algemene
noodzaak om te streven naar doelmatigheid en synergie krijgt hiermee een bijzondere nadruk
en inhoud, met name wat betreft het integratieniveau waarop synergie wordt nagestreefd en de
doelmatigheid wordt beoordeeld.

Geïntegreerd beleid voor het landelijk gebied is niét de optelsom van bestaand beleid maar
vooral de creatieve en innoverende integratie van bestaand beleid. Die integratie, die zowel
binnen de overheden als daarbuiten moet plaatsvinden, zal dieper moeten gaan dan de huidige
integratie: niet alleen méér beleidsvelden onderling integreren (verbreding) maar ook intenser
integreren en bestaande kansen intensiever opsporen en benutten (verdieping). Bij een meer
geïntegreerd beleid kunnen de sectorbelangen elkaar versterken in plaats van elkaar
bestrijden, hoewel keuzen vóór het één en ten koste van het ánder ook dan blijven voorkomen.
Overigens hoeft de bepleite beleidsintegratie niet het volledige rijksbeleid voor het landelijk
gebied te omvatten. In termen van de ‘lagen-benadering’ (substraat, infrastructuur, occupatie)
betreft de beoogde integratie met name de occupatielaag, en daarbinnen selectief díé
onderdelen welke samenhangen met wat echt specifiek is voor het landelijk gebied.



•

•

•

•

•

•



77

proces - moet aan een aantal toetsbare eisen voldoen (bijv. betrokkenheid van burgers, markt)
om een goed eindproduct in de vorm van operationele doelen te waarborgen. Het rijk moet -
als randvoorwaarde - in die lokale planvorming die elementen inbrengen waarvoor zij
verantwoordelijk is.
De operationele doelen dienen toetsbaar te zijn door een heldere presentatie die beoordeling
door derden (andere bestuurslagen maar ook burgers) mogelijk maakt, dus inzichtelijk te zijn
en ontvankelijk voor discussie. Die beoordeling, met enige afstand uitgevoerd en met
inachtneming van de eigen verantwoordelijkheid van het lokale bestuur, vormt de grondslag
voor bijvoorbeeld het toekennen van gelden.

�

nationale beleidsdoelen
(middellange termijn)

sectoraal én integraal;
vastgelegd in SGR,SVV, NMP,VIJNO e.a.;
met uitwerking en uitvoering door provincies

�

algemene doelen
(lange termijn) v

operationele doelen
(korte termijn)

�

lokale beleidsdoelen
(korte en middellange termijn)

integraal;
geformuleerd via een lokale geïntegreerde

kwaliteitsbenadering

�

De beleidsopgave voor dit moment is om - in het licht van de algemene, lange termijn doelen
voor het landelijk gebied - een adequaat antwoord te formuleren op de ontwikkelingen die zich
in het landelijk gebied voordoen (zie hoofdstuk 4): een antwoord waarbij in aanvulling op het
bestaande sectorbeleid wordt gekomen tot ruimtelijke en beleidsmatige integratie op met name
lokaal niveau en waarvoor de kaders en de ruimte worden gegeven op nationaal niveau.

CONCLUSIE 3: een nieuw uitgangspunt kiezen voor ordening en integratie van functies

De veelheid van ontwikkelingen, wensen en aanspraken met betrekking tot het landelijk gebied
leidt onvermijdelijk tot spanningen. Tot nu toe werd op spanningen tussen verschillende
functies vooral gereageerd door ruimtelijke scheiding en het aangeven wat wel en niet is
toegestaan in een steeds verder uitdijende regelgeving. Dat leidt tot verstarring en is niet vol te
houden naarmate de claims groter worden en de groene ruimte krimpt. Er is geen ruimte meer
voor monofunctionaliteit. Oplossingen zullen daarom steeds meer in functiecombinaties
gezocht moeten worden, hetgeen leidt tot een nieuw uitgangspunt voor de ruimtelijke ordening
in het landelijk gebied: dat ontwikkelingen zijn toegestaan, mits zij de kwaliteit van het
‘landschap’ versterken. Gestreefd zal moeten worden naar een economisch weerbaar landelijk
gebied met behoud en versterking van zijn uiteenlopende kwaliteiten. Het landschap - in de
betekenis van het gehéél van collectieve waarden - is de basis van beide aspecten en kan
daarom als uitgangspunt worden gehanteerd voor de ontwikkeling van het landelijk gebied:
voor de aard, omvang en richting van de ontwikkelingen die in dat speciale stukje Nederland
mogelijk en gewenst zijn. Het landschapsbegrip moet dan in een brede betekenis worden
gebruikt. In plaats van ruimtelijke scheiding in compartimenten en het aangeven welke
economische activiteiten wel en niet zijn toegestaan, moet het ‘landschap’ met zijn
mogelijkheden en beperkingen als uitgangspunt worden genomen. Immers, wat de
karakteristieke ordening ook is, het landschap draagt altijd ontplooiingsmogelijkheden in zich
en kan zo dienen als een raster waarnaar het gebruik van de ruimte zich plooit.

Het landschap vormt het uitgangspunt voor de ontwikkeling van het landelijk gebied: de
aaneenschakeling van verschillende landschappen die elk een onmisbaar deel van het
ecologische, culturele en economische kapitaal van Nederland zijn. De verscheidenheid van
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bijlage 1adviesaanvraag van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij
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bijlage 2
samenstelling van de werkgroep

Ten behoeve van de voorbereiding van dit advies heeft de raad een kleine werkgroep ingesteld
die bestond uit de raadsleden:

Prof. dr. Th.A.M. Beckers
B.J. Krouwel
P. Nijhoff
Prof. dr. J.D. van der Ploeg (voorzitter)

Een deel van dit advies is gebaseerd op het interimadvies “Landelijk gebied in 2010”, dat door
de gehele raad is voorbereid.

Het secretariaat werd gevoerd door drs. F.J. van der Valk (tot 15-2-2000), ing. C.H.R. Wichers,
dr. B.H. van Leeuwen
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bijlage 3
'Streekpost Den Haag' H+N+S Landschapsarchitecten
Essay in opdracht van de Raad voor het Landelijk Gebied
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bijlage 4
verslag van een discussie naar aanleiding van ‘Streekpost Den Haag’
20 december 1999 in De Reehorst, Driebergen

Aanleiding
De werkgroep die het eindadvies heeft voorbereid wilde met een beperkt aantal personen
nader ingaan op het essay ‘Streekpost Den Haag’ dat in opdracht van de Raad voor het
Landelijk Gebied is geschreven door bureau H+N+S Landschapsarchitecten (Utrecht).

Aanwezigen: Ir. A. Bal en Ir. P.W.H.L. van den Brand (beiden VROM), J. van den Endt (LNV),
Dr. Ir. J.T.Mommaas (KUB), H.Lörzing (landschapsarchitect), Ir. D.F.Sijmons (H+N+S
Landschapsarchitecten), Prof. Dr. Th.A.M.Beckers, P.Nijhoff, B.J.Krouwel (leden
raadswerkgroep), Prof. Dr. Ir. J.D. van der Ploeg (voorzitter raadswerkgroep en dagvoorzitter),
Dr. B.H. van Leeuwen, Drs. F.J. van der Valk en Ing. C.H.R.Wichers (secretariaat).

Na een korte inleiding vraagt de voorzitter stellingname van aanwezigen over het essay.
Daarna is ruimte voor discussie over elkaars stellingnames.

Mommaas: De vrijetijdsindustrie is steeds meer een markt van belevenissen. De
vrijetijdsconsument, veelal stedeling, kiest in deze markt. Het landelijk gebied is steeds meer
een onderdeel van deze markt aan het worden. De consument kiest niet voor stad óf voor land,
maar kiest dán voor een landelijke ervaring (de bossen van de Veluwe, een fietstocht door
Oost-Twente), dán voor een stedelijke ervaring (theaterbezoek in Amsterdam). Het essay van
H+N+S geeft een verdieping van het interim-advies, vooral wat betreft de invulling van
kwaliteit in het landelijk gebied. Uit dat interim-advies blijkt enige huiver voor economische
ontwikkelingen, versus esthetisering. Hij meent echter dat esthetisering een bron begint te
worden van economisch gewin: belevingen en ervaringen zijn meer en meer ‘te koop’. In het
afwegingskader voor kwaliteit in het landelijk gebied moet een duidelijke plaats ingeruimd
worden voor de consument. De vraag is hoe dat vormgegeven kan worden, anders dan via de
markt, waar de consument als vrager optreedt.

Lörzing: In de Startnota 5e nota RO worden natuur en stedelijke gebieden duidelijk afgebakend
middels contouren. De vraag is alleen wat er in het tussenliggende gebied gaat gebeuren.
Landschap vormt geen belang op zich. Landbouw was lang zeer bepalend voor het landschap,
nu in toenemende mate ook de natuur. Welke nieuwe bepaler staat op? Volgens hem is dat de
consument, die als groep, in al zijn verscheidenheid, zijn wensen neerlegt ten aanzien van
wonen, werken en recreëren. Daarmee worden vormen van verstedelijking losgelaten op het
landelijk gebied. Het is echter onzeker wat de resultante is van deze ontwikkeling. Want wat is
het beeld dat de consument heeft van een mooi landschap? En leidt zijn handelen tot realisatie
van dit beeld? Het gevaar van een soort nostalgische eenheidsworst (de vertrutting van het
landelijk gebied) is groot; het is aan de overheid te waken over landschappelijke verschillen en
waarden.

Opgemerkt wordt dat landelijk gebied op deze wijze sterk bekeken wordt vanuit de stedelijke
behoeften. Waar blijft de aandacht voor degenen die er thans wonen en werken. Tevens wordt
opgemerkt dat niet het idee moet postvatten dat er nu opeens hele nieuwe ontwikkelingen
gaande zijn.

Vervolgens wordt, mede naar aanleiding van de opmerking van de heer Lörzing over de rol
van de consument, stilgestaan bij het begrip kwaliteit. Kwaliteit is nauwelijks te definiëren.
Filosofen hebben daar moeizame pogingen toe ondernomen, maar daarmee is zeker nog geen
beleidsdoel geformuleerd. De aandacht van de moderne, urbane mens voor het landelijk
gebied is sterk en lijkt voort te komen uit het besef dat het landelijk gebied onder grote druk
staat. Er is een tegenstrijdigheid tussen de hang naar behoud van landschappelijkheid die ons



91

nog rest en de behoefte aan ontwikkeling. Het zoeken naar kwaliteit in het ontwerp van het
landschap lijkt dan een uitkomst.
Beleidsmatig wordt er gekozen om een pas op de plaats maken, want door de dynamiek is er al
te veel verknoeid.

Door het ontbreken van een hanteerbare invulling van het begrip kwaliteit in het beleid voor het
landelijk gebied zal de Vijfde Nota hierop ook geen uitsluitsel geven. Hooguit zal de nota de
opdracht bevatten dat lagere overheden gebiedsgewijze ontwikkelingsvisies neerleggen, die
waarden en kwaliteiten meenemen. Voor het rijksniveau zou er in die situatie ruimte zijn voor
het opstellen van een soort procesbewaking, door het opstellen van een soort checklist van
zaken die bij de opstelling van die ontwikkelingsvisies aan de orde moeten komen. Kwaliteit
van de output door kwaliteit van het proces.

Is het belang dat de Nederlandse consument thans hecht aan het landelijk gebied een gril of is
de vervlechting van stad-land al lang gaande? De beelden bij mensen zijn gelijk, iedereen leeft
stedelijk, met de zelfde informatie van de krant, de televisie, internet etc. De drijvende kracht is
nostalgie en romantiek omdat er al zoveel vernield is. Waar dynamiek is, moeten we, meer dan
vroeger, zorgen voor kwaliteit. In de ontwerp-opgave moeten we daar rekening mee houden.
Ook zal daarin rekening moeten worden gehouden met de media/recreatieve complex dat sterk
groeit in de moderne maatschappij, meent een van de aanwezigen. Dit leidt echter tot de
reactie dat in de ontwerp-opgave tegelijkertijd ervoor gewaakt moet worden niet in het Venetië-
scenario te vervallen. Een gebied moet niet alleen teren op datgene dat het heeft, dus niet
teren op oude roem en schoonheid, omgeven met een toeristisch randje. Daarbij kan een
kwaliteitsbeschrijving dienstig zijn waarin alle functies en waarden zijn opgenomen. Dit kan niet
op nationaal niveau, datgene wat van kwaliteit wordt geacht kan voor een groot deel op
gemeentelijk of provinciaal niveau worden vastgesteld.
In dit verband wijst een van de deelnemers erop dat het zorgen baart dat er geen enkel
scenario bestaat voor de toekomst van akkerbouwgebieden, noch in economisch, noch in
ruimtelijk opzicht. Vanwege sociale en landschappelijke verantwoordelijkheden is het nodig dat
er intensief wordt nagedacht over de toekomst voor deze gebieden (denk bijvoorbeeld aan de
Hoeksche Waard).
De eenzijdige waardebepaling van het landschap vanuit de landbouw heeft geleid tot grote
ingrepen en wijzigingen van het landschap. Het landelijk gebied is er als het ware door
vervaagd. Een intensievere betrokkenheid van andere actoren bij de bepaling en beoordeling
van kwaliteit in het landelijk gebied zal leiden tot een andere waardering en tot andersoortige
ingrepen. Gebruik de dynamiek om het landelijk gebied te verbeteren.
Wie betaalt voor kwaliteit, er van uitgaande dat het inbouwen van kwaliteit in
ontwikkelingsplannen extra geld kost? (NB: dat dit niet gemakkelijk ligt blijkt uit het Utrecht City
Project: uiteindelijk wilden twee van de vier partijen in het project niet substantieel bijdragen in
de kosten van het inrichten van de openbare ruimte rond dit grote bouwproject. De PPS-
constructie faalde hier).

Voorts wordt ingegaan op de verantwoordelijkheden t.a.v. het bereiken van kwaliteit in het
landschap van verschillende bestuursniveaus. Het overlaten aan alleen lagere overheden van
de bepaling wat van kwaliteit is, leidt tot de opmerking dat een zekere selectiviteit noodzakelijk
is. Bepaalde gebieden in Nederland zijn dermate uniek uit landschappelijk/natuur oogpunt dat
behoud daar voorop staat. Een andere beoordeling over de kwaliteit van het gebied door een
lagere overheid kan en mag daar niet aan af doen. Die gebieden kennen overigens vaak een
vorm van wettelijke bescherming. Deze gebieden tezamen vormen echter maar een klein
gedeelte van het landelijk gebied van Nederland. Er blijft een substantieel deel van het
landelijk gebied waar lagere overheden een grote rol moeten hebben bij het bereiken van een
kwaliteitsslag in het landelijk gebied.

Tot slot wordt opgemerkt dat de huidige belangstelling voor stedelijke architectuur moet worden
uitgebreid met die voor landschapsarchitectuur. Dat is nodig omdat het landschap weliswaar
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een belang vormt, maar zelf, in tegenstelling tot landbouw en natuur (nog) geen stem kan laten
horen.



93

bijlage 5
geraadpleegde literatuur

Anonymus
Het gaat prima met het platteland. In: Agrarisch Dagblad, 12-6-1999

Anonymus
Alleen plaats voor de stadsboer. In: Algemeen Dagblad, 16-10-1999

Anonymus
EU-landbouwbeleid hard aan vernieuwing toe. In: Agrarisch dagblad, 05-11-1999

Architecture International Rotterdam (AIR) (1999)
De toekomst van de Hoeksche Waard
Rotterdam, 1999

Batie, Sandra S. (2000)
Green Payments as foreshadowed by EQIP
Center for Agriculture in the Environment
www.farmlandinfo.org/cae/wp/wp98-8.html

BestuursAkkoord Nieuwe Stijl BANS. (1999)
Overheden over toekomst
Den Haag, 1999

Bol, N. en M. van Vliet
Tragedy of the commons in de ruimtelijke ordening. In: Rooilijn, nr. 1995/2

Broekhuizen R. van, J.D. van der Ploeg (red.) (1997)
Over de kwaliteit van plattelandsontwikkeling. Opstellen over doeleinden, sociaal- economische impact en
mechanismen
Wageningen, 1997

Buck Consultants International (1998)
Intensivering ruimtegebruik op bedrijventerreinen in het Groene Hart
Nijmegen, 1998

Cate, R. ten (red.) (1998)
Het lage(n) land: een oproep vanuit de vakwereld
Nirov, Den Haag, 1998

Centraal Bureau voor de Statistiek (1999)
Statistisch Jaarboek 1999
Voorburg/Heerlen, 1999

Centraal Planbureau (1997)
Economie en fysieke omgeving. Beleidsopgaven en oplossingsrichtingen 1995-2020
Den Haag, 1997

Countryside Agency (1999)
Tomorrow's countryside- 2020 vision
www.countryside.gov.uk, 1999

Countryside Agency (2000)
Countryside Character Initiative
www.countriside.gov.uk/what/cci1.htm

Department of the Environment, Transport and the Regions DETR (1999)
Rural England, A discussion document
London (UK), 1999

DLO-Staringcentrum (1998)
De Recreatievogel, een visie op de ruimtelijke ontwikkeling van de recreatie
Wageningen, 1998



94

DLO-Staringcentrum (1998)
Multifunctionele Landbouw.
Ruimtelijke verkenning van de landelijke behoefte op gemeenteniveau
Wageningen, 1998

ETIN Adviseurs (1999)
Sociaal Economische Verkenning voor Noord-Brabant 2000
Tilburg, 1999

Gradus, R.H.J.M. en N.H.J.M. Huppertz
Het meten van armoede. In: Economisch Statistische Berichten, 30-9-1999

Hidding, M. C.
Leefbaar platteland. In: Tijdschrift voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek van de landbouw 12 (1997) 2

Huigen, P.
Mist, mest en Mak. In: Rooilijn, nr. 1998/6

ISW/LVKK (1999)
Kleine dorpen: Vitaal platteland
Verslag van een themadag op 25-9-1999
Wageningen, 1999

Janssen U., R. Lammerts (1999)
Leefbaarheid op het platteland. Sociale en culturele ontwikkelingen over de periode 1989-1998. Een
literatuuronderzoek.
Verwey-Jonkers Instituut, Utrecht, 1999

Kastje, J., J. Lagendijk, R. Wouters (red) (1999)
Landbouwen aan een Groen Europa. Het Europese landbouwbeleid ter discussie
Groen Links, Utrecht, 1999

Knol, F.A. (1999)
Plattelandsarmoede
Werkdocument no. 52
Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, 1999

Kol, J., B. Kuijpers
De landbouw wordt duur betaald. In: Economisch Statistische Berichten, 08-10-1999

Kooij, P. (1999)
Mythen van de groene ruimte
Inaugurele rede LandbouwUniversiteit Wageningen, 10 juni 1999

Land Trust Alliance (1999)
Land Trusts: The Front Guards of Land Protection
www.lta.org/whatlt.html

Landbouw-Economisch Instituut (1997)
Regionale grondbalansen tot 2015. Een verkenning van de agrarische grondmarkt op basis van drie
langetermijnscenario's van het CPB.
Den Haag, 1997

Landbouw-Economisch Instituut (1998)
Het landelijk gebied economisch bezien
Den Haag, 1998

Landbouw-Economisch Instituut (1999)
Agrarische gezinnen en hun inkomens. Is er sprake van armoede?
Den Haag, 1999

Landbouw-Economisch Instituut (1999)
Atlas ontwikkeling landbouw
Den Haag, 1999



95

Landbouw-Economisch Instituut (1999)
Landbouw-economisch Bericht
Den Haag, 1999

Landbouw-Economisch Instituut (2000)
Het platteland op de kaart. Sociaal-economische verkenning.
Den Haag, maart 2000

LandbouwUniversiteit Wageningen (1999)
Leefbaarheidseffectrapportage Opsterland
Wageningen, januari 1999

Landbouw-Economisch Instituut/ Centraal Bureau voor de Statistiek (1999)
Land- en tuinbouwcijfers 1999
Den Haag, 1999

Latesteijn, H.C. van (1999)
Land use in Europe
A methodology for policy-oriented future studies
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Den Haag, 1999

LNV, VROM en IPO bakenen rol in landelijk gebied af
Persbericht 4-11-1999

Mansvelt, J.D., M.J. van der Lubbe (1999)
Checklist for sustainable landscape management : final report of the EU concerted action AIR3-CT93-1210: The
landscape and nature production capacity of organic - sustainable types of agriculture.
Elsevier, Amsterdam 1999.

Milieufederaties Drenthe, Groningen en Friesland (1999)
Tijd om te kiezen. Investeer in de stille kracht van de Noorderruimte. Een manifest
Leeuwarden, 1999

Ministère de l'Aménagement du Terrotoire et de l'Environnement (1999)
Agriculture, monde rural et environnement: Qualité oblige
Paris, 1999

Ministerie van Economische Zaken (1997)
Ruimte voor economische dynamiek. Een verkennende analyse van ruimtelijk-economische ontwikkelingen tot
2020
Den Haag, 1997

Ministerie van Economische Zaken (1999)
Nota Ruimtelijk Economisch Beleid. Dynamiek in netwerken
Den Haag, 1999

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (1999)
LNV Beleidsprogramma ‘Kracht en Kwaliteit’ 1999-2002
Kamerstukken 26 446, nr. 1, vergaderjaar 98-99

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie Noord en Landelijk Centrum Opbouwwerk (1999)
Een leefbaar platteland, dat werkt...
Verslag van een werkconferentie van 4 juni 1999
Groningen, 1999

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Nota Belvédère. Beleidsnota over de relatie cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting
Den Haag, 1999

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (1999)
De ruimte van Nederland. Startnota ruimtelijke ordening 1999
Den Haag, 1999

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (1999)
Balans Ruimtelijke Kwaliteit 1999, Beeld op hoofdlijnen
Den Haag, 1999

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (2000)



96

Rekenen met ruimte
Notitie VROM, gevoegd bij antwoord op vragen van het lid Van Gent
aan de minister van VROM (Ingezonden 4 mei 2000)

Opdam, P.F.M. (2000)
Over leven in netwerken
Inaugurele rede Wageningen Universiteit 20 april 2000

Platform Biologica (1999)
EKO-monitor 1999 nr. 6
www.platformbiologica.nl/ekomonitor

Ploeg, J.D. van der (1999)
De virtuele boer
Van Gorcum, Assen, 1999

Provincie Groningen (1999)
Kies voor de toekomst van Groningen.....de kaarten op tafel
Groningen, 1999

Provincie Noord-Brabant (1999)
Structuurvisie Plus. Vormgeven aan landelijke gemeenten in Brabant
Den Bosch, 1999

Provincie Noord-Brabant (1999)
Ruimtelijke Regiovisie Breda-Tilburg. Duurzaam groen en rood
Den Bosch, 1999

Provincie Utrecht (1998)
De toekomst verkend
Koepelnotitie Fysieke Leefomgeving
Utrecht, 1998

Raad voor het Landelijk Gebied (1997)
Tien voor de toekomst: advies t.b.v. de beleidsagenda voor het landelijk gebied in de 21e eeuw
RLG, Amersfoort, 1997/2

Raad voor het Landelijk Gebied (1998)
Grote projecten: als het moet, dan ook goed: advies over grootschalige ingrepen en de kwaliteit van het landelijk
gebied
RLG, Amersfoort 98/4

Raad voor het Landelijk Gebied (1998)
Zorg en vertrouwen: de basis voor voedselproductie in de 21e eeuw
RLG, Amersfoort 98/7

Raad voor het Landelijk Gebied (1998)
Natuurbeleid dat verder gaat: advies over voortgang en vernieuwing van het natuurbeleid
RLG, Amersfoort 98/8

Raad voor het Landelijk Gebied (1999)
Made in Holland: advies over landelijke gebieden, verscheidenheid en identiteit
RLG, Amersfoort 99/2

Raad voor het Landelijk Gebied (1999)
Geleid door Kwaliteit: interimadvies over landelijke gebieden en de 5e Nota Ruimtelijke Ordening
RLG, Amersfoort, 1999

Raad voor het Landelijk Gebied (1999)



97

Grondbeleid voor groene functies: advies over een gericht grondbeleid voor de realisering van ruimte voor groene
functies
RLG, Amersfoort 99/4

Raad voor het Landelijk Gebied (2000)
LNV tussen Europa en de regio: de nieuwe opgaven
RLG, Amersfoort 2000/1

Reijnders, L., G. Kuneman en M. van Kuik
De boer in het nauw. In: Voorlopig, maandelijkse bijlage Hervormd Nederland. Augustus 1999, 31e jg. no. 8

Stichting Natuur en Milieu, Vereniging Milieudefensie en Vogelbescherming (1998)
Een heldere blik op Nederland. Keuzes voor de ruimtelijke inrichting
Utrecht, 1998

Stolwijk, H.
Liberalisatie leidt niet naar het paradijs. In: Agrarisch Dagblad, 30-10-1999

Sociaal Cultureel Planbureau en Centraal Bureau voor de Statistiek (1999)
Armoedemonitor
Den Haag, 1999

TREK Brabant (1998)
Een bredere weg naar een kansrijke toekomst
Rosmalen, 1998

Tweede Kamer (1991)
Vierde nota Ruimtelijke over de Ordening Extra (VINEX)
Deel 3, Kabinetsstandpunt
Kamerstukken 21 879 nrs. 5-6, vergaderjaar 90-91

Tweede Kamer (1998)
Actualisering Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra (VINAC)
Deel 3, Kabinetsstandpunt
Kamerstukken 25 180 nrs. 3-4, vergaderjaar 97-98

United States Department of Agriculture USDA (1997)
National Plan for Small Farms
www.reeusda.gov/agsys/smallfarm/nationalplan.htm

Vaart, J.H.P. van der (1999)
Boerderij en platteland in verandering. Een onderzoek naar herbestemming van boerderijen in Friesland.
Proefschrift Fryske Akademy, Ljouwert 1999

Vinkers, J. en K. de Hoog (2000)
De beleving van armoede in agrarische gezinsbedrijven
Wetenschapswinkel Wageningen, mei 2000

VROMRaad (1998)
Woonverkenningen 2030
Den Haag, 1998

VROM-raad (1999)
Sterk en mooi platteland. Strategieën voor de landelijke gebieden
Den Haag, 1999

Wetenschappelijke raad voor het Regeringsbeleid (1998)
Europese integratie en de Nederlandse ruimtelijke ordening
Den Haag, 1998

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (1998)
Ruimtelijke Ontwikkelingspolitiek
Den Haag, 1998

ZLTO (1999)
Ondernemende agrariërs in markt en maatschappij op weg naar 2010



98

Startdocument ZLTO-visie
Tilburg, 1999


