
Verslag van de themabijeenkomst  
'Het belang van samenhang' 

1. Aanleiding en programma 
 
Op 1 januari 1997 werd de Raad voor het Landelijk Gebied ingesteld en op 25 januari van dat jaar door de 
minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Van Aartsen geïnstalleerd. 
In augustus 1997 publiceerde de raad zijn eerste twee adviezen: 'Tien voor de toekomst' en 'Stad en land in 
groen verband'. Met deze adviezen stelde de raad een inhoudelijke en ruimtelijke 'agenda' voor het landelijk 
gebied: als een leidraad voor het beleid maar ook voor zijn eigen advieswerk. In de jaren die volgden werd 
geadviseerd over diverse aspecten van het landelijk gebied en het ómgaan met het landelijk gebied, steeds in 
het licht van de langere termijn én de structurele spanning tussen stad en land. 

In augustus 2000 publiceerde de raad opnieuw een advies over de inhoudelijke en ruimtelijke ontwikkeling 
van het landelijk gebied: 'Het belang van samenhang'. De concrete aanleiding werd gevormd door de 5e Nota 
Ruimtelijke Ordening en de LNV-nota's over het agrocomplex en het natuurbeleid. Maar tevens wilde de raad 
aan het eind van zijn eerste zittingsperiode het voortschrijdend inzicht vastleggen en daarmee een tweede 
piketpaal slaan. 
Het advies riep enthousiasme en herkenning op, maar ook veel vragen. Dat gegeven was, samen met het 
afsluiten van de eerste zittingsperiode, aanleiding om een bijeenkomst te beleggen. In deze bijeenkomst wil 
de raad zijn belangrijkste relaties en sleutelpersonen stilstaan bij de betekenis van het advies voor de korte en 
langere termijn - en de problemen die zich bij de praktische uitwerking zullen voordoen - en tevens kort 
vooruitzien naar de voortzetting van het raadswerk na 1 januari 2001. 

Programma 
 
16.30 uur - Inleiding door de voorzitter van de raad, prof. H.J.L. Vonhoff 
 
16.45 uur - Presentatie n.a.v. het advies door prof.dr. Th.A.M. Beckers: 
Het belang van samenhang 
 
17.10 uur - Paneldebat o.l.v. Tracy Metz met als thema: 
Als de lokale geïntegreerde kwaliteitsbenadering in de 5e Nota de ruimte krijgt, wat moet er dan nog 
gebeuren om het in de praktijk te laten werken?  
Deelnemers: 
B.A.Th.F. Assink, ondernemer en voorzitter van de stuurgroep 'Landstad Deventer' 
mw.drs. H.L. Blok, burgemeester van Brummen en lid RLG 
drs. W.T. van Gelder, Commissaris van de Koningin in Zeeland en  
voorzitter Comité (2) van de Regio's 
prof.dr. M.A. Hajer, hoogleraar politicologie en onderzoeker van lokale projecten 
mw. M. Veraart, akkerbouwer en voorzitter Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt 
 
18.20 uur - Reactie van mw. G.H. Faber, staatssecretaris van LNV: 
Visie op de lokale geïntegreerde kwaliteitsbenadering en de overige aspecten van 'Het belang van 
samenhang'  
 
18.40 uur - Afsluiting door de vice voorzitter, mw. Mr. F.G. Van Diepen; drankje en buffet 
 
20.00 uur - Einde  

  



2. Inleiding prof. H.J.L. Vonhoff 
 
Welkom bij deze themabijeenkomst over het belang van samenhang, naar aanleiding van het gelijknamige 
advies, en toch ook een beetje naar aanleiding van de aanstaande afsluiting van de eerste zittingsperiode van 
de raad. In de eerste vier jaar van het bestaan van de raad zagen veel denkbeelden het licht. Vaak kwamen 
zij in latere adviezen weer terug: in een andere, vaak bredere context en in een verder ontwikkelde vorm. 
 
In het eerste advies 'Tien voor de toekomst' - van augustus 1997 - werd stilgestaan bij de aard en het belang 
van het landelijk gebied en de belangrijkste agendapunten voor de toekomst benoemd. De algemene punten 
van toen lijken nu al erg voor de hand te liggen:  
• benoem en bescherm de onvervangbare waarden in het landelijk gebied 
• los de milieuhypotheek af en sluit geen nieuwe meer 
• geef het landelijk gebied een bredere functie en draagvlak. 
Maar ook de meer specifieke punten klinken inmiddels bekend: 
• verbind internationale met regionale oriëntatie 
• verhef diversiteit tot strategie voor landelijk gebied, ook in de landbouw 
• maak landelijk gebied tot speerpunt van identiteit 
• benut de inbreng van de bewoners van het landelijk gebied 
• investeer in mensen en kwaliteit. 
Deze agendapunten zijn de rode draden die door de latere adviezen lopen, lijnen die gelukkig ook steeds 
meer zichtbaar worden in het beleid en de maatschappij. 
 
In het advies 'Stad en land' - ook van augustus 1997 - maakte de raad duidelijk dat het landelijk gebied de 
stad nodig heeft en dat omgekeerd ook de stad het landelijk gebied nodig heeft. Zij hebben altijd bij de gratie 
van elkáár bestaan en hebben elkaar ook nodig voor hun verdere ontwikkeling. De begrippen identiteit en 
verscheidenheid ondergingen een eerste uitwerking en mede tegen die achtergrond opperde de raad als 
ontwikkelingsscenario 'stedenland plus', met een regiogebonden invulling van de 'plus'. 
Verscheidenheid en identiteit werden uitgewerkt in 'Made in Holland' van februari 1999. In dat advies werden 
deze begrippen ook geïllustreerd met de persoonlijke voorbeelden van de leden van de raad. Door middel van 
'behoud in ontwikkeling' moet de omgeving waardevol én levend blijven, geen dode huls worden. Vanuit 
respect voor de identiteit en verscheidenheid kan het bestaande als ondergrond, bron en inspiratie dienen. 
 
De opgave om behoud en vernieuwing af te wegen was niet nieuw. In het advies over 'Nieuw land' van 
oktober 1997 concludeerde de raad dat de aanleg van nieuw land voor bijvoorbeeld de luchtvaart thans geen 
verantwoorde keuze is, en zeker niet gezien de onzekerheden die er zijn bij het inschatten van de 
toekomstige verkeersontwikkelingen en -behoeften en de grote bedenkingen bij de haalbaarheid en 
financierbaarheid.  
U weet hoe het de kleinkinderen van Lely vergaan is, al zal het advies van de raad daarbij hooguit een lontje 
zijn geweest, en dat na de grote klappen dan ook snel vergeten is. 
De vraag hoe meer in het algeméén met grote infrastructurele projecten om te gaan, kwam later aan de orde 
in het advies 'Grote projecten'. Het tweede deel van de titel van dit advies geeft de strekking goed weer: 'als 
het moet dan ook goed'. Dus eerst het nationale belang goed afwegen op nationaal niveau en daarna de 
projecten goed vormgeven en uitvoeren op meer regionaal niveau. 'Goed' wil in dit verband zeggen: goed 
voor de totale kwaliteit van het gebied waarin de ingreep zich moet afspelen én goed in de betekenis van het 
tijdig en volledig betrekken van de regio bij de realisering van die kwaliteit, d.m.v. tracering, vormgeving en 
uitvoering. Zowel het principe als het inpassingbudget haalden het regeerakkoord, maar realisering is nog 
blijven steken. 
 
In het advies 'Overvloed en schaarste, water als geld' van mei 1998 verkende de raad de mogelijke 
implicaties van klimaatverandering, zeespiegelrijzing en bodemdaling voor de inrichting en het gebruik van het 
landelijk gebied. Het lijkt nu misschien wel zo dat het onderwerp allang in de belangstelling stond, maar dat 
was allerminst het geval. Het advies heeft velen de ogen geopend en degenen die al wakker waren in hun 
opvatting bevestigd. Het advies vormde mede de aanleiding voor het instellen en de opdracht van de 
Commissie waterbeheer in de 21e eeuw. 
De notie van het vasthouden, tijdelijk opvangen en strategisch inzetten van water kwam in juni 1999 wederom 



aan de orde in 'Voor een open toekomst', het advies over het ontwikkelingsperspectief voor het 
IJsselmeergebied, maar dan gericht op een concreet gebied. Eerder was aan het IJsselmeer al een sleutelrol 
in het waterbeheer toebedeeld en dat werd - samen met de andere relevante functies van het gebied - nader 
uitgewerkt. Het belang van een nat en open IJsselmeergebied werd nog eens onderstreept. Het advies moet 
doorwerken in de interdepartementale beheers- en ontwikkelingsvisie voor het gebied, maar naar die visie 
wordt nog reikhalzend uitgezien. 
 
In oktober 1998 adviseerde de raad voor het eerst over de voedselproductie in ons land. In het advies 'Zorg 
en vertrouwen' stelde de raad vast dat vertrouwen van de maatschappij in de kwaliteit en de herkomst van het 
voedsel de hoeksteen van de voedselproductie vormt. De zorgsystemen en -garanties in de primaire 
productie en de keten moeten daarom zodanig zijn dat zij dat vertrouwen wekken en schragen. 
 
Kort daarna, in november 1998, adviseerde de raad over het natuurbeleid, dit met het oog op de wettelijk 
voorgeschreven herziening van het natuurbeleidsplan. De natuur had bij eerdere gelegenheden al aandacht 
gekregen: bij een advies over kustvisserij en in het advies 'Vaste waarden, nieuwe opties', een nadere 
beschouwing van natuur en recreatie, en met name de samenhang daartussen.  
In het advies 'Natuurbeleid dat verder gaat' pleitte de raad voor een 'verbreding zónder verdunning' van het 
bestaande natuurbeleid en voor vormen van uitvoering die meer aansluiting vinden bij de wensen en 
mogelijkheden op het lokale uitvoeringsniveau. Een lijn die doorloopt naar het advies dat vandaag centraal 
staat, maar eerder al doorwerkte naar het advies 'Grondbeleid voor groene functies' van december 1999. 
Daarin wordt immers vastgesteld dat de ontwikkeling van groene functies - waaronder niet in de laatste plaats 
het natuurbeleid - wordt belemmerd door de ontwikkelingen op de grondmarkt en de beperkingen die de staat 
zich oplegt bij het beïnvloeden daarvan. Constaterend dat er meerdere wegen zijn die naar het gewenste 
resultaat kunnen leiden, formuleerde de raad ook meerdere concrete mogelijkheden en schetste effectieve 
combinaties. 
 
De positie van het ministerie van LNV kwam in maart 2000 aan de orde in het advies 'LNV tussen Europa en 
de regio'. Dat advies gaat overigens niet alleen over LNV, maar over het Néderlandse landelijke gebied 
tussen Europa en de regio. De internationale context waarbinnen ons land opereert moet doorwerken naar de 
organisatie van het bestuur: in taakverdeling en rolopvatting, maar óók in structuren en de schaal daarvan. 
Wéér een aspect dat terugkomt in 'Het belang van samenhang'. 
 
Het omgaan met ruimte en kwaliteit was al bij verschillende gelegenheden aan de orde gekomen, toen dat in 
mei 1999 nadrukkelijker en voor álle functies van het landelijk gebied werd uitgewerkt in 'Geleid door 
kwaliteit', een interim-rapport op weg naar het advies 'Het belang van samenhang'. Er werd een algemene 
notie neergelegd waarin het landschap uitgangspunt voor de ontwikkeling vormt en ontwikkelingen zijn 
toegestaan mits zij de kwaliteit van het landschap versterken. Een lokale afweging staat daarbij centraal, 
omgeven door nationale randvoorwaarden en de nodige zorgvuldigheidseisen. Eind maart 2000 verscheen 
nog een tweede interim-rapport te weten 'Het landelijk gebied in 2010' waarin de ontwikkeling en samenhang 
van functies centraal stond.  
Op basis van de beide interim-rapporten en tevens puttend uit diverse van de hiervoor genoemde adviezen, 
verscheen in augustus van dit jaar 'Het belang van samenhang'. Over dit advies, dat de aanleiding vormde tot 
deze bijeenkomst, zal de heer Beckers nader tot u spreken.  

  



3. Inleiding prof.dr. Th.A.M. Beckers 
 
'Het platteland in de verdrukking' stond er boven een artikel in Binnenlands Bestuur naar aanleiding van ons 
advies 'Het belang van samenhang'. Een wel erg defensieve titel als we kijken naar de boodschap en 
ambities, die we hebben geprobeerd te verwoorden in dat advies. Ook in andere nota's en adviezen is er 
sprake van onderdruk, overdruk of gewoon druk. De Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor de 
Financiële Verhoudingen formuleren het in een overigens voortreffelijk advies als volgt: 'door autonome, 
sociaal-economische ontwikkelingen en door vanwege de overheid ingezette veranderingen staat het 
platteland in verschillende opzichten onder druk. De bestaande economische, sociale en ruimtelijke structuren 
en evenwichten worden aangetast of ondergaan tenminste een ingrijpende verandering', aldus de tekst. 
Ook de RLG beschrijft en analyseert in het licht van de toekomst een aantal onomkeerbare structurele en 
culturele veranderingen in het landelijk gebied, maar onderkent daarin tevens een aantal kansen tot 
kwaliteitsverbetering. Juist periodes van transities, tijdens welke routines in het denken en doen op de proef 
worden gesteld, bergen de mogelijkheden in zich van nieuwe arrangementen. Daarbij vragen we aandacht 
voor de zeer sterke differentiatie binnen ons land. We kunnen eigenlijk niet van het landelijke gebied spreken, 
maar van de landelijke gebieden. Er bestaat geen gemiddelde situatie. De ontwikkelingen in Midden-Drenthe 
verschillen nogal van die in Midden-Limburg, Midden-Zeeland en Midden Delfland.  
De raad pleit in zijn advies voor conceptuele en beleidsmatige vernieuwing. Ik wil proberen die in enkele 
vereenvoudigde slogans weer te geven, waarvan ik er twee zal aanstippen en drie wat uitvoeriger wil 
toelichten. 

1. Van kennen naar verkennen 
Lange tijd hebben we gemeend dat de toekomst niet alleen maakbaar, maar ook kenbaar is. Inmiddels zijn 
niet alleen politici bescheidener geworden in hun ambities, ook wetenschappers zijn dat. De toekomst ligt 
deels vast in processen, die al op gang gekomen zijn. Onze risico-maatschappij heeft anderzijds nog veel 
onbekende, onzekere en onvoorspelbare verrassingen in petto. De wetenschap wordt uitgedaagd om risico- 
en gevoeligheidsanalyses uit te voeren. Bij dergelijke complexe vraagstukken is interdisciplinaire 
samenwerking geboden. 

2. Van plannen naar ontwikkelen 
De raad is van mening dat in het verlengde van de beperkte maakbaarheid en kenbaarheid van de toekomst 
een meer dynamische beleidsontwikkeling nodig is, niet gericht op afbakenen en consolideren, maar op 
vernieuwen en versterken. Begrippen als ruimtelijke ordening en bestemmingsplan verwijzen in feite naar een 
statisch en stabiel maatschappij-beeld, terwijl de harde werkelijkheid van de ruimtelijke ontwikkeling vol 
tegenspraak en veranderende omstandigheden zit. Ik denk, dat het bestemmingsplan zou vervangen moeten 
worden door een lokaal strategisch ontwikkelingsplan. De Reconstructiewet en de Rurale 
Ontwikkelingsplannen zijn goede aanzetten op weg naar meer integraal beleid. 

3. Van top-down sturen naar bottom-up ontwikkelen 
De raad pleit voor nieuwe verhoudingen tussen de drie lagen van overheidsbeleid, met minder confectiewerk 
vanuit Den Haag en meer maatwerk door de regio's. Ze wordt daarin gesteund door het recente advies van 
de Raden voor het Openbaar Bestuur en de Financiële Verhoudingen over decentralisatie, met de mooie titel 
De kunst van het overlaten; maatwerk in de decentralisatie. Het beleid voor plattelandsvernieuwing kent 
volgens deze raden drie opgaven: 
• het bevorderen van samenhang 
• het evenwichtig afwegen van belangen 
• het verwerven van draagvlak. 
Beide raden en de RLG zijn het erover eens dat gebiedsgericht werken onontkoombaar is. Onze raad doet 
concrete voorstellen over een nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden tussen het rijk, de provincies en 
de gemeenten. Niet alleen moeten structuren en instrumenten worden aangepast, ook is een 
cultuurverandering nodig: op basis van 'trust', het vertrouwen dat men heeft in de eigen verantwoordelijkheid 
en het zelf-organiserend vermogen op regionaal en lokaal niveau, en in de daarin aanwezige kennis en 
creativiteit. Mijn onderzoek naar het verloop van het reconstructieproces in Brabant laat bijvoorbeeld zien, dat 
het vanuit de nationale overheid gehanteerde instrumentarium onvoldoende flexibel, gedifferentieerd en 
integraal is om vooruit te kunnen lopen op de toekomst en om in te kunnen spelen op het regionale draagvlak 



voor werkelijk duurzame plattelandsontwikkeling. Daardoor dreigen het momentum en het draagvlak voor 
noodzakelijke veranderingen te worden aangetast. Ook elders in Nederland, zoals in de Gelderse Vallei of 
Nederweert, wordt dit knelpunt gesignaleerd. De kunst van het overlaten en de kunst van het loslaten moeten 
blijkbaar nog geleerd worden. 

4. Van sectoraal naar integraal beleid 
Integraliteit is een essentieel begrip in ons advies. De ruimteclaims concurreren om dezelfde schaarsere 
ruimte, terwijl meervoudig en intensief ruimtegebruik noodzakelijk zijn. De traditionele functies van het 
landelijk gebied (landbouw, natuur, recreatie, wonen) zijn steeds meer met elkaar verbonden en van elkaar 
afhankelijk. Het is verheugend om te zien hoe in maatschappelijk opzicht de klassieke 
belangentegenstellingen tussen landbouw, natuur en recreatie worden doorbroken en overbrugd en er 
interessante co-producties en allianties van onderop ontstaan. De civil society is nog steeds actief en steeds 
vaker lopen de maatschappelijke actoren sneller in de gewenste richting dan overheden. Ook de bestuurlijke 
inspanningen moeten syn-energetisch zijn, moeten gericht zijn op het voorkomen van het stapelen van beleid, 
dubbel werk en het verhinderen van interne concurrentie binnen het overheidsapparaat. De raad is van 
mening dat de inzet van gemeenschapsgelden dient te worden gebonden aan voorwaarden van integraliteit 
en duurzaamheid. Ze vindt dat bij grote projecten en herstructureringen en bij inzet van het gemeentefonds 
een integratietoets moet worden gehanteerd. Subsidies kunnen meerdere waarden tegelijk dienen. 
Aanbevolen wordt om de aanpak bij de Investeringsimpuls Stedelijke Vernieuwing (ISV) - waarbij gelden uit 
meerdere beleidsterreinen bij elkaar worden gebracht en kruiselings kunnen worden besteed - ook toe te 
passen in het landelijk gebied, zoals bij de reconstructie van de zandgronden. Ook de ROB en de RFV 
bepleiten een brede doeluitkering aan gemeenten voor plattelandsontwikkeling, waarbij in navolging van de 
ISV-systematiek een onderscheid wordt gemaakt tussen rechtstreekse en niet-rechtstreekse gemeenten. De 
rol van de provincie daarbij is te toetsen of de activiteiten passen in bredere rijkskaders, niet leiden tot 
concurrentievervalsing of tot afwenteling van externe effecten. Tot slot een kritische noot bij het gebruik van 
het begrip integratie. In de ogen van velen betekent het, dat alles met alles samenhangt en dat alles met alles 
verzoend kan worden. Het tegendeel is waar. Juist een integrale benadering vereist normatieve keuzes en 
sterke samenstellende delen. Lang niet alle belangen zijn even sterk gearticuleerd en geïnstitutionaliseerd op 
de verschillende schaalniveaus. Wanneer het waar is, dat de functie van het landelijk gebied steeds meer 
verschuift van productie naar consumptie, in de vorm van wonen, toerisme en recreatie, dan valt het op dat de 
burger-consument slechts beperkt aanwezig is in de gedachten- en besluitvorming. Hier ligt een belangrijke 
maatschappelijke ontwerpopgave. 

5. Van een functioneel-rationele denk- en handelwijze naar een kwaliteitsbenadering 
Uit het voorgaande is duidelijk geworden, dat in de visie van de raad rijksbemoeienis niet moet ontaarden in 
het definiëren van vastomlijnde ontwikkelingssporen, die als keurslijf gaan functioneren, maar dat 
ontwikkelingssporen slechts pogingen zijn om greep te krijgen op een werkelijkheid, die in feite veel 
gedifferentieerder is. Daarom koos de raad voor kwaliteit als hoeksteen van de ontwikkeling van het landelijk 
gebied en het landschap, inclusief het water, als ordenend principe. Dat is geen eenvoudige zaak. Want over 
kwaliteit valt net als over smaak, te twisten. Kwaliteit is geen vanzelfsprekend en intrinsiek kenmerk van 
ruimte, maar een toegekende betekenis, die in de tijd of naar sociaal-economische en culturele achtergrond 
kan verschillen. Boeren definiëren 'natuur' anders dan ecologen of recreanten.  
Kwaliteit als basis voor besluitvorming vereist een adequate beschrijving en analyse van de aanwezige en na 
te streven waarden. Daarvoor is objectiveerbare informatie nodig. Op basis daarvan kan de huidige en 
gewenste situatie normatief worden gewaardeerd. Dat kan niet vanachter bureau, tekentafel of vergadertafel. 
Het is wezenlijk om daarbij de ervaringskennis te betrekken, die op ruime schaal voorradig is binnen 
professionele en vrijwilligersorganisaties. Daarbij zijn leerprocessen minstens net zo belangrijk als 
besluitvormingsprocessen. Gebiedsgericht werken impliceert wellicht ook regionale kennisnetwerken, die de 
wetenschappelijke en ervaringskennis bundelen. De door Feddes en Sijmons gesuggereerde Q-teams 
zouden daaraan gekoppeld kunnen worden. 

Als raad zijn we uiteraard geïnteresseerd in de receptie en de mate van acceptatie van onze voorstellen. Het 
zijn dan wel strategische adviezen voor de langere termijn, maar om de steven van het schip van staat te 
doen wenden, moeten loodsdiensten als de RLG al op de kortere termijn proberen bij te sturen. Het interim-
advies Geleid door kwaliteit is al meer dan een jaar geleden verschenen en heeft zeker een rol gespeeld bij 



de voorbereiding van de Vijfde Nota. Hoe zit het met de doorwerking in een tweetal recente 
beleidsdocumenten van het ministerie van LNV de nota Voedsel en groen en de nota Natuur voor mensen, 
mensen voor natuur (NBL 21). Het meest verwant aan de gedachten van de raad is de eerste nota. Dat heeft 
waarschijnlijk ook te maken met de aard en reikwijdte van dat beleid. 

Doorwerking van het advies in de nota 'voedsel en groen' 

Algemene benadering 
In de nota wordt dezelfde benadering gekozen als in het advies 'belang van samenhang', zoals blijkt uit de 
cursieve delen in het volgende citaat van blz. 43: 
'De grondgebonden landbouw vervult een scala aan maatschappelijk gewenste functies. Daarom zal deze in 
kwalitatieve en kwantitatieve zin een bijdrage moeten leveren aan de kwaliteit van de gehele 'groene ruimte'. 
Het planologisch vastleggen van gebieden waar de (grondgebonden) landbouw met voorrang 
ontwikkelingsmogelijkheden wordt geboden, biedt echter geen meerwaarde. Wel is een zo helder mogelijke 
planologische scheiding tussen de stedelijke grondmarkt en die voor landbouw, bossen en natuurterreinen 
van belang. Over de Randstad wordt veel gesproken in termen van ruimtedruk. De vraag is echter naar de 
wijze waarop de kwaliteit van de Randstad kan worden verbeterd. Het gaat niet meer om ruimteclaims, maar 
om functies. Vaststaat dat bij verdergaande economische groei de eisen aan de milieukwaliteit en de eisen 
die potentieel ten koste daarvan gaan tegelijkertijd zullen toenemen: meer infrastructuur, meer wonen, meer 
werken. De discussie over de Randstad in termen van het verdelen van conflicterende functies, zal in dit 
verband leiden tot afname van de kwaliteit van de afzonderlijke functies. Immers, elke functie bedreigt de 
andere. Ook een discussie in termen van compensatie versterkt het monofunctionele denken. Het kabinet 
redeneert hier vanuit het concept van de Deltametropool (een visie op de Randstad): de uitdaging is in te 
spelen op de sterke behoefte aan suburbane woon-werkmilieus van hoge kwaliteit met veel groen. Daarbij is 
de uitdaging (ongebruikelijke) functies met elkaar in combinatie te brengen, bijvoorbeeld wonen, werken, de 
verbetering van infrastructuur en groene verbindingen. Het Groene Hart en de Randstad moeten groener 
worden - ' groen' begrepen als ecologische kwaliteit. De ontwerp-opgave moet zijn gebaseerd op de uitdaging 
de ecologische kwaliteit van het Groene Hart te versterken. Ecologie houdt niet op bij de grens van het 
natuurgebied, maar strekt zich uit over natuur, landbouw en stad. Een voorbeeld: stedelijke ecosystemen 
kennen een grotere biodiversiteit dan sommige landbouwgebieden. Bij de ontwerp-opgave voor de gehele 
Deltametropool moeten wij ons ontworstelen aan de strijd om de hectares. Niet alle grond die nu een 
agrarische functie heeft, hoeft en kan deze in de toekomst behouden. Het gaat erom zowel hoogwaardige 
stedelijke milieus als hoogwaardige landelijke milieus te creëren in een harmonieuze samenhang…. 
Hoogwaardige stedelijke milieus en hoogwaardig landelijke milieus zullen we als één geheel moeten 
beschouwen. Deze opgave is gebaseerd op een netwerk van multifunctionele gebieden met een hoge groene 
kwaliteit die op hun beurt onderdeel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur. De Deltametropool is dan 
gebaseerd op het versterken van de multifunctionaliteit van de groene ruimte en het vergroenen van de 
stedelijke ruimte.' 
De ambities van de nota zijn dus hoog en hoopgevend. Maar tot nu toe is deze benadering echter nimmer in 
praktijk gebracht: segregatie van functies was de norm. Het is dan ook nog niet zeker dat deze benadering in 
de toekomst wél kan en zal worden toegepast. Immers, de nota staat nog ver af praktische 
beleidsmaatregelen en instrumenten en het risico is niet denkbeeldig dat het voorlopig slechts een 'heilig 
streven' blijft. 
Als we de nota leggen naast het advies 'Het belang van samenhang' kunnen op voorhand enkele risico's en 
kansen worden benoemd: 

Risico's 
• In de nota wordt uitgesproken dat landbouwhervormingen eerder nodig zijn dan in 2006, zoals nu 
voorgenomen, met name ten aanzien van suiker en zuivel. Hoe integraal zal dat worden, in hoeverre zal/kan 
rekening gehouden worden met effecten op ecologische en sociale doelen (blz. 57). 
• De verdere uitbreiding van de EU: hoe integraal kan/zal de EU daar mee omgaan. Worden de nieuwe 
landen opgezadeld met sectoraal landbouwbeleid of ander sectoraal beleid? Of is een integrale benadering al 
mogelijk? (blz. 57). 

Kansen 



• Voor kennis en innovatie wordt geld beschikbaar gesteld via een Agro-Innovatiefonds, met geld van 
Stimuleringskader, vrijvallende onderzoeksgelden en ICES KIS. De naamgeving suggereert monofunctionele 
toepassing: hoe beperkend zal het woord Agro worden bij de toekenning van gelden? 
In de nota wordt echter ook gesteld (blz. 47) dat de publieke middelen waar mogelijk breed van karakter 
zullen zijn, omdat de betreffende innovatieprogramma's vaak raakvlakken zullen hebben met beleidsterreinen 
van andere departementen. Juist omdat de agrosector zich ontwikkelt als een sector vergelijkbaar met andere 
economische sectoren en in toenemende mate daarmee verbonden, ligt afstemming en - waar mogelijk - 
samenwerking tussen LNV en EZ voor de hand. 
• Op weg naar 2010 zal in de toewijzing van middelen voor vernieuwende onderzoeksprogramma's in 
toenemende mate gebruik worden gemaakt van aanbestedings- en inschrijvingsprocedures. Deelname in de 
innovatieprogramma's zal worden opengesteld voor relevante kennisinstellingen en niet alleen voor 
wetenschappelijke en technologische instituten uit het agrodomein. Ook betrokkenheid van het bedrijfsleven 
en andere maatschappelijke relevante partijen is hierbij aan de orde (blz. 48). 

Doorwerking in de nota 'natuur voor mensen, mensen voor natuur' (NBL 21) 
De Nota 'Natuur voor mensen, mensen voor natuur' (NBL 21) is in zijn aard meer een sectorale nota dan 
'Voedsel en Groen' en moet daarom ook anders worden beoordeeld. Vastgesteld moet worden dat op 
belangrijke punten aanbevelingen uit diverse RLG-adviezen zijn overgenomen, waaronder met name de 
adviezen die de basis vormden voor 'Het belang van samenhang'. Daarnaast kunnen echter ook enkele 
kritische kanttekeningen worden gemaakt. 

Verwerkte suggesties uit RLG-adviezen 
• verbreding van natuurbeleid, opdat dat meer recht doet aan betekenis natuur voor de samenleving (NBL21, 
pag. 15) n.a.v. 'Natuurbeleid dat verder gaat' en andere adviezen  
• grootschalige infrastructuur paren aan hoogwaardige inpassing en ontwerp; verder gaan dan compenseren 
(NBL21, pag.31) n.a.v. 'Grote projecten, als het moet dan ook goed'  
• kwaliteit van ontwerp wordt op combinaties van functies in uitgangspunt voor beleid en besluitvorming; 
beleidsmatige ambitie om landschappelijke kwaliteit te verbeteren; planning en besluitvorming richten op 
betere borging landschappelijke kwaliteit (NBL21, pag. 37) n.a.v. 'Geleid door kwaliteit'.  

Goede voorbeelden van beleid gericht op integrale kwaliteitsbenadering 
• het algemene streven naar ontwikkeling van natuur en landschap in multifunctionele context: meervoudig 
ruimtegebruik, ontwerp(kwaliteit)gerichte landschapsbenadering etc.  
• combinatie van natuur en bos met recreatie, CO2-vastlegging, houtproductie en waterconservering (NBL21 
pag. 25) 
• combinatie van natuur met oeververdediging, veiligheid, recreatie en water(kwantiteits)- beheer (NBL21, 
pag. 27, helaas zonder verwijzing naar het advies Overvloed en schaarste, Water als geld'). 

Voorbeelden van gemiste kansen voor functiecombinatie / integrale kwaliteitsbenadering  
• eenzijdig streven naar bosontwikkeling rond de steden (NBL21 pag. 19 e.a.): een bredere invulling van de 
kwaliteitsimpuls met meer ruimte voor andere ecotopen en/of andere dan vlakvormige elementen zou hier 
gezien de grondverwervingsproblematiek kansrijker zijn en tevens bijdragen aan het versterken van de 
landschappelijke identiteit 
• beperkte oriëntatie beleid op hydrologische systeemkenmerken en waterkwaliteit (bij EHS bijvoorbeeld) 
waardoor de perspectieven voor integrale kwaliteitsbenadering van ruimtelijke ordening, natuurbeleid en 
waterkwaliteitsbeheer onvoldoende worden benut. Waterzuivering wordt eenmaal genoemd (pag. 25), maar 
absoluut onvoldoende uitgewerkt en helemaal niet vertaald naar concrete beleidsdoelen of 
beleidsaanpassingen 
• NBL21 gaat voorbij aan beleid inzake technisch beheer van de groene ruimte, terwijl dit zowel binnen als 
buiten specifieke natuurgebieden mede de sleutel vormt tot vergroting van de algemene natuur- en 
landschapskwaliteit, omgevingskwaliteit voor andere functies etc. Denk aan de winst na het terugdringen van 
de netheidswaanzin van wegbeheerders in de jaren 60 - 70. Veel winst in de sfeer van natuur, water- en 
bodemkwaliteit, landschap, re--cre-a--tie en toerisme zou gehaald kunnen worden door een ander beheer van 
erven, tuinen, kleine wateren, oevers en slootkanten, greppels, houtopstanden, overhoeken etc.  
• hoewel het in dit kader misschien wat te ver gaat zou ook best nog een kritische opmerking gemaakt mogen 



worden over het 'beleid' m.b.t. het fysieke beheer van natuurgebieden: het is zeer de vraag of al die grote 
grazers altijd werkelijk de meest ideale beheersvorm vertegenwoordigen. Andere (intensievere) 
beheerstechnieken kunnen soms effectiever zijn en een grotere meerwaarde (spin-off) vertegenwoordigen 
voor andere functies (landbouw, recreatie en toerisme, lokale werkgelegenheid, e.a.). 

Tot slot 
Voor beide nota's geldt, dat er zeker aanknopingspunten zijn voor integraal kwaliteitsbeleid. Maar we weten 
allemaal hoe moeilijk het is om de retoriek van nota's te vertalen in de dagelijkse beleidspraktijk van 
processen en instrumenten. We zijn dus erg benieuwd naar de concrete uitvoering. Hopelijk zal de 
paneldiscussie ons een eerste beeld geven van de wenselijkheid en de waarschijnlijkheid van het in de 
praktijk brengen van onze aanbevelingen. 

  



4. Paneldiscussie o.l.v. Tracy Metz 
 
Onder leiding van Tracy Metz, journaliste bij het NRC Handelsblad, vindt de paneldiscussie plaats. Hieraan 
nemen Lynde Blok, burgemeester van Brummen en lid van de RLG, Monique Veraart, akkerbouwer en 
voorzitter van het NAJK, Bernard Assink, ondernemer en voorzitter van Landstad Deventer en de Stichting 
IJssellandschap, Wim van Gelder, commissaris van de koningin in Zeeland en Maarten Hajer, politicoloog 
deel.  

Wie is er tegen kwaliteit?! 
Tracy Metz verricht de aftrap. Zij heeft het advies met belangstelling gelezen, maar blijft met een aantal 
vragen zitten, die zij dit uitgelezen gezelschap wil voor leggen. Er wordt zo veel gesproken over kwaliteit, 
maar wat is dat en wie bepaalt die? Is dat de boer of de recreant, de ondernemer, stedeling of bestuurder? 
Niemand zal tegen kwaliteit zijn. Is het daarom geen dooddoener? Het advies hanteert vele slogans - van 
kennen naar verkennen, van plannen naar ontwikkelen, van top-down naar bottom-up en een hele mooie, de 
kunst van het loslaten - maar de vraag van de geïnteresseerde buitenstaander is toch: wat moet ik hiermee? 
Daarom de vraag aan Lynde Blok wat zij, als burgemeester van een plattelandsgemeente als Brummen, heeft 
aan dit advies. Lynde Blok vertelt dat het steeds opnieuw weer moeilijk blijkt te zijn kwaliteit in het landelijk 
gebied te bewaren, laat staan om deze te verbeteren. Vanuit een behoorlijke dosis idealisme heeft de RLG dit 
advies geschreven. Zij is er van overtuigd dat, om kwaliteit te behouden en liefst te vergroten, een lokale 
geïntegreerde kwaliteitstoets van essentieel belang is. Daarbij moeten top-down harde kwaliteitseisen worden 
geformuleerd, om die dan vervolgens bottom-up verder in te vullen. Die invulling zal per plek en situatie 
kunnen verschillen. Tracy Metz vraagt zich af of dit dan iets geheel nieuws is; zo gaan de dingen toch al 
vaak?! Lynde Blok ontkent dit. Het landelijk gebied wordt nog overwegend sectoraal benaderd. Er bestaat 
geen integraal beleid voor. In de praktijk betekent dat, dat de sterkste marktkrachten meestal overwinnen, wat 
niet per definitie de hoogste kwaliteit oplevert. 

Woordwaarde: een gemeenschappelijke taal 
Ook Wim van Gelder krijgt de vraag voorgelegd of het advies in zijn bestuurspraktijk bruikbaar is. Hij geeft 
aan dat hij het aan de ene kant helemaal eens is met wat hij leest in het advies, maar dat hij zich realiseert de 
woorden integratie, multifunctionaliteit en kwaliteit 20 jaar in discussies over het landelijk gebied te gebruiken, 
vaak zonder dat dat tot goede resultaten heeft geleid. Het probleem van die begrippen is namelijk, dat 
niemand er tegen is. Echter, iedereen geeft er een andere woordwaarde aan. Het operationaliseren en 
toetsen van deze begrippen is erg moeilijk. Als de in het advies beschreven lokale kwaliteitsbenadering 
(pagina 80 en 14) met zijn 5 stappen dan ook waar gemaakt kan worden, zou dat een grote stap voorwaarts 
zijn, waar Van Gelder erg blij mee is. Maar dat moet dan nog blijken. De uitwerking voor de Hoeksche Waard 
in de bijlage heeft hem nog niet overtuigd. Ook boer Jansen in Biggekerke zal beamen dat het landschap het 
sturende element moet zijn en dat de kwaliteit daarvan erg belangrijk is. Daarbij denkt de boer echter aan 
productiewaarde, terwijl Van Gelder waarde voor natuur en landschap voor ogen heeft. Het probleem zit in de 
operationalisering; Van Gelder zou in het advies graag wat meer bewijsvoering zien. Hij constateert dat het 
probleem ook in Europees verband speelt. In een Europees project, waarin het beleid voor het landelijk 
gebied en de landbouw voor 15 landen wordt geëvalueerd, bemerkt hij hoe moeilijk het is om het beleid voor 
het landelijk gebied te toetsen en los te komen van een lineaire manier van denken en processen meer 
cyclisch te gaan beschouwen. 
Met een citaat uit zijn inaugurele rede - Politiek als vormgeving (2000) - over de verandering van de plek van 
het bestuur wordt Maarten Hajer in het gesprek betrokken. 
'….De centrale positie van de overheid is niet automatisch verzekerd, de sturingscapaciteit neemt af en de 
institutionele verankering van de culturele verbondenheid valt weg. Dit heeft verstrekkende consequenties. In 
vier kernpunten omschreven: 
1. Door de diversiteit aan achtergronden worden de 'ongestructureerde' problemen waarbij zowel onenigheid 
bestaat over de precieze aard van het probleem als over de meest wenselijke oplossingen, meer regel dan 
uitzondering. De nieuwe maatschappelijke orde uit zich in het feit dat bestuur altijd weer onder condities van 
onzekerheid en dynamiek zal opereren; 
2. De opgaven waarvoor het openbaar bestuur zich geplaatst ziet, onttrekken zich aan de vaste territoriale 
schaal van bestuur. Voor het bestuur impliceert dit een grotere betekenis voor tijdelijke, projectmatige 
bestuurspraktijken die aansluiten op het probleem waarmee de samenleving zich ziet geconfronteerd; 



3. In de nieuwe maatschappelijke orde is in veel gevallen geen sprake van effectieve hiërarchische structuren. 
Het is vaak onduidelijk in welke relatie verschillende actoren tot elkaar staan. Geïnstitutionaliseerde 
gezagsverhoudingen maken plaats voor een erkenning van wederzijdse afhankelijkheid als basis voor 
politiek-bestuurlijk handelen. Verhoudingen worden onderdeel van een continu proces van onderhandelen; 
4. Werd het moderne bestuur geschraagd door instituties die een gedeeld besef van culturele verbondenheid 
alsook onderling vertrouwen reproduceerden, in de postmoderne traditie is het ontwikkelen van culturele 
verbondenheid een zelfstandig opgave voor beleidsmakers en politici. Besturen vraagt meer dan voorheen 
om het actief ontwikkelen van gedeelde interpretatiekaders en het actief winnen van vertrouwen. Dit kan 
worden omschreven als een cultuurpolitieke opgave. Nu ideologieën vervagen wordt de kernvraag in welke 
termen deze culturele verbondenheid moet worden gezocht....' 
Hoe is deze passage te rijmen met het advies om nieuwe institutionele kaders ten behoeve van ruimtelijke 
kwaliteit te creëren en hoe met de kunst van het loslaten? Over dit laatste is Hajer kort: daar gelooft hij niets 
van, dat is een idee van het verleden. Degenen die dat zeggen, bedoelen het niet. Degene die het bepleiten, 
weten niet wat ze zeggen. De strekking van de oratie is, dat de aard van de huidige problemen zich niet meer 
verdraagt met vaststaande bestuursvormen; je moet komen tot arrangementen die samenwerking faciliteren. 
Voor het landelijk gebied betekent dat niet dat er geen rol meer is voor rijk, provincies en gemeenten, maar 
wel anders. Nu zitten deze partijen elkaar in de weg. Dat laat zich illustreren aan de hand van het voorbeeld 
de Hoeksche Waard. 
Op basis van de 4e Nota Ruimtelijke Ordening heeft het rijk een gebiedsuitwerking gemaakt voor de 
Hoeksche Waard. Daarnaast heeft de provincie een plan gemaakt voor het gebied, omdat er ruimte werd 
gezocht voor een aantal bovenregionale activiteiten. Bij al deze plannen was 'de Hoeksche Waard' zelf niet 
betrokken; de plannen sloegen niet aan. De plannen van Hoeksche Waard AIR waar o.a. Dirk Sijmons bij 
betrokken was, hadden juist de bevolking van het gebied als startpunt. De Raad noemt dit initiatief als goed 
voorbeeld, maar het is wél een voorbeeld van een gebiedsinitiatief waarvoor geen bestuurlijke basis bestaat. 
Het is een toevallig bij elkaar gehaald geheel. De kracht van dit project zit in de culturele samenhang die met 
dit proces is ontstaan; mensen uit de Hoeksche Waard en uit Rotterdam zijn samen door dit proces gekomen 
tot een gedeelde betekenis van de kwaliteit van de Hoeksche Waard. De vrees van de bewoners van het 
gebied was, dat vanuit IJsselmonde het stedelijk tapijt verder uit zou worden gerold. Het lijkt Hajer echter niet 
mogelijk dit proces in institutionele kaders vast te leggen. 
Tracy Metz gaat na of - als er wel overleg met het gebied zou zijn geweest - de honderden hectare industriële 
activiteiten dan wél in de Hoeksche Waard zouden zijn terecht gekomen? Maarten Hajer denkt van niet. 
Hoewel het tot de Nederlandse cultuur hoort, dat er bestuurlijke akkoorden onder bestuurders en 
belangengroeperingen worden gesloten, is er wel het een en ander veranderd; met name de verhouding 
tussen lokale en nationale bestuurders. Met de kunst van het loslaten worden eigenlijk andere bestuurders 
bedoeld. Maar daarnaast is er een proces gaande van vermaatschappelijking van het debat. 
De beide bestuurders in het panel, Lynde Blok en Wim van Gelder, onderschrijven dat beginnen met 
maatschappelijke discussie een eerste vereiste is. Van Gelder gelooft dat in toenemende mate dingen lukken, 
maar uiteindelijk ben je het als bestuurder wel of niet eens en moet er besloten worden. Dat is misschien een 
regenteske opvatting, maar zo denken zij daarover. 

Kennis van collectieve waarden is noodzakelijk 
Wim van Gelder wil met een dikke lijn onderstrepen dat het heel erg belangrijk is de waarde van het landelijk 
gebied te kennen. Die kennis is nu vaak niet aanwezig en daarom kan dan ook besluitvorming plaatsvinden 
die in strijd is met collectieve waarden. In de provincie Noord-Holland is 4 a 5 jaar geleden een poging gedaan 
om de waarden van het landschap te beschrijven. In de eigen provincie Zeeland bestaat zo iets dergelijks niet 
en dat is onbegrijpelijk! Hoe kun je dan immers als overheden onderling en ten opzichte van de maatschappij 
je beleid bepalen? 

Praten leidt tot een gemeenschappelijke taal en begrip 
Tracy Metz stelt dat waarden voor iedereen anders uit te leggen zijn. Wie bepaalt wat de collectieve waarden 
zijn? Monique Veraart is agrariër en ervaringsdeskundige. Zij proeft in de discussie een beetje dat de lijn zou 
moeten zijn dat de politiek naar de bevolking stapt om te inventariseren hoe die over een en ander denkt, dat 
vervolgens in plannen verwoordt en die dan in de inspraak brengt om tenslotte politieke keuzes te maken. Dat 
is wat je in Brabant ziet bij de landbouwontwikkelingsplannen en de diverse landinrichtingsplannen. Er is 
inspraak en dan gaat een plan naar de politiek. Het komt er op neer dat ieder probeert zijn eigen belangen in 



een plan te krijgen, waarna de politiek dan maar moet kiezen. Dat is een heilloze weg. Het NAJK heeft 
daarom het project Puzzelen met de ruimte gemaakt. Het doel daarvan is bewustmaking van en 
kennisontwikkeling over ruimtelijke ordening bij agrarische jongeren. Het principe van het project is dat de 
agrarische jongeren én andere partijen een ruimtelijke wenskaart maken en daarover dan gezamenlijk in 
discussie gaan. Het effect van deze confrontatie is steeds bijzonder. Men ontdekt steeds dat er meer en 
grotere overeenkomsten tussen partijen zoals natuur en landbouw in een regio zijn, dan verschillen. Op zo'n 
avond ontstaat het gevoel dat men meer elkaars vrienden is dan vijanden. Soms heeft dat ook een (politiek) 
effect, bijvoorbeeld bij het reconstructieproject in Nederweert, dat vastgelopen was en weer vlot komt. Op 
grond van haar ervaringen pleit Monique Veraart voor meer en open debat in de regio, waar de mensen 
wonen die gebruik maken van het landelijk gebied. Ook is het zaak meer gebruik te maken van de kennis die 
bij de mensen in een gebied aanwezig is. Dan had waarschijnlijk de aanwijzing van glastuinbouwgebieden 
veel soepeler verlopen. Nu heeft het rijk eerst 10 gebieden aangewezen hetgeen veel bezwaren opleverde 
van partijen in het gebied. Waarom is niet andersom geopereerd? Eerst randvoorwaarden opstellen met 
maatschappelijke organisaties en kijken waaraan gebieden moeten voldoen. Dan pas zoeken naar plek! 
Dat is wel heel erg poldermodel, vindt Tracy Metz, maar Monique Veraart houdt staande dat het de beste 
manier is om tot goede resultaten te komen. Als je top-down aanwijst waar iets moet komen, zullen mensen 
gebruik maken van bezwarenprocedures om de voorgestelde ontwikkeling onmogelijk te maken. Men is niet 
betrokken geweest en men voelt zich niet betrokken. Er is weinig vertrouwen in de uitkomsten van inspraak. 

Gemeenschappelijk begrip nodig om plannen en regels uit te leggen, in samenhang 
Wim van Gelder brengt in dat men ook niet moet onderschatten hoe moeilijk begrippen als groene inrichting, 
multifunctionaliteit e.d. zijn en hoe mensen heel verschillend invulling geven aan begrippen als natuur en 
recreatie. De discussies zijn belangrijk en kunnen worden gebruikt om tot een gemeenschappelijk begrip, tot 
een gemeenschappelijke taal te komen. Op basis daarvan is het dan vervolgens mogelijk uit te leggen 
waarom wat waar gebeurt. Het is belangrijk om bijvoorbeeld als een in Nederland weiland wordt aangewezen 
voor ganzenopvang, ook te vertellen dat dat is omdat Nederland een functie heeft in een Europese 
vogeltrekroute. Dat gemeenschappelijke begrip is evenzeer onmisbaar bij het maken van plannen en de 
latere uitwerking en uitvoering. 

Maar ook (bestuurlijke) besluitvaardigheid vereist, desnoods tegen de mainstream in 
Tracy Metz vraagt zich af of dat dan leidt tot plannen waar iedereen gelukkig mee is. Lynde Blok geeft aan dat 
iemand toch een beslissing zal moeten nemen. Wim van Gelder is het daar mee eens, maar is er wel van 
overtuigd dat wanneer bestuurders - meer dan nu - op een dergelijke zorgvuldige wijze communiceren, 
besluiten toch in redelijkheid geaccepteerd zullen worden. Mensen begrijpen dan waarom de overheid, de 
individuele en collectieve belangen tegenover elkaar afwegend, die beslissing neemt. Monique Veraart 
beaamt dit en ziet het NAJK-project Puzzelen met ruimte als een voorbeeld, een manier om met elkaar in 
dialoog te komen. 
De historie van Stichting IJssellandschap begint al in het jaar 1300. Vanaf die tijd was er een relatie tussen de 
stad Deventer en het landelijk gebied in de vorm van een organisatie die het Verenigde Gesticht heette. Nu 
beheert de stichting ruim 4000 ha landelijk gebied met 50 boerderijen, bos, een aantal landgoederen en 
andere cultuurhistorisch waardevolle elementen. Bernard Assink is voorzitter van die Stichting. Aanvankelijk 
was hij een relatieve buitenstaander in de wereld van het landelijk gebied, maar naarmate zijn inzicht 
toeneemt, wil hij - als geëngageerd burger- meer invloed uitoefenen op het reilen en zeilen. Landstad 
Deventer is een project, dat aanvankelijk door de provincie is gestart, maar waar zich nu steeds meer mensen 
aan verbinden. De mensen in de streek hebben het gevoel - met de kennis die zij hebben van het gebied en 
de natuur- mee te moeten praten over hun gebied. In de Streekgesprekken die vanuit Landstad Deventer zijn 
gehouden, ontmoet Assink toch veel mensen die alleen het eigenbelang aanvankelijk inbrengen en ook 
mensen die vergeten zijn wat het mooie van de streek eigenlijk is. Het is dan ook inderdaad heel belangrijk 
om daarover met elkaar in gesprek te komen. Om die discussie te entameren hebben 3 bureaus een visie met 
nieuwe beelden op het gebied ontwikkeld; de schilderijen zijn eens verhangen. Dat leidde in Diepenveen tot 
grote onrust, omdat er een nieuwe weg in één van de plannen werd voorgesteld. De mensen die vanuit het 
westen voor hun rust naar de streek zijn gekomen (en hun privé-bezit hebben omheind) voelden niets voor de 
aantasting van hun rust. En zo werkten de plannen precies zoals bedoeld: discussie losmaken en in gesprek 
komen. Waarden definiëren, met elkaar als dorpen. Theo Beckers verhaal sprak wat dat betreft aan met de 



slogans: van plannen naar ontwikkelen, van top down naar bottom up, van nationaal naar regionaal en van 
sectoraal naar integraal. Daar is men rond Deventer met Landstad Deventer avant la lettre mee bezig. 

Ontwikkelen 'regiogevoel' bij mensen in een streek om het eigene te behouden 
Bewoners van een streek, en ook ondernemers, staan nu nog heel ver van deze discussies af en weten niet 
wat er gaande is in het landelijk gebied. Er zijn nog mensen die zich niet realiseren dat het slecht gaat met de 
landbouw en dat boerderijen zullen verdwijnen. De blik waarmee men naar het landelijk gebied kijkt is nog 
altijd sterk gefocust vanuit de landbouw, terwijl je er veel meer mee kan doen. En dan niet alleen door 
mensen met geld die er paarden gaan houden. Toen die ontwikkeling zich in gang zette en "men over de 
IJssel kwam" wilde Assink dat de regio daar dan ook over mee zou moeten praten. Kenbaar maken wat je 
met een gebied wilt, vanuit een besef van eigenwaarde. Identiteit is van belang. Daaraan dragen allerlei 
activiteiten bij, zoals bijvoorbeeld ook het Keuning congres. Het "regiogevoel" begint vorm te krijgen, maar je 
zou dat proces willen versnellen. Daarvoor is echter ook geld nodig. 

Veranderingen in de landbouw en gevolgen voor het aanzien en functioneren van een streek 
Tracy Metz is verwonderd dat mensen die in het landelijk gebied gaan wonen geen idee hebben van de 
naargeestige ontwikkeling in de landbouw. Monique Veraart is blij dat initiatieven zoals Landstad Deventer er 
toe leiden dat dit besef gaat ontstaan. Tegelijkertijd wil zij dat boeren en tuinders zich gaan realiseren dat zij 
niet de enigen zijn die belangen hebben in het landelijk gebied. Ook zij moeten zich het belang van 
samenhang gaan realiseren. 
Hoe vinden agrarische jongeren het, dat zij maar één van de belangen zijn? vraagt Tracy Metz. Agrarische 
jongeren weten, zegt Monique Veraart, dat zij een plek in de maatschappij hebben en er niet boven staan. 
Wat zij zich nog niet zo bewust zijn is dat zij meer te bieden hebben dan voedsel. Ook landschap, water en 
natuurlijk natuur en recreatie. Dat zijn producten waaruit een inkomen valt te halen en dat staat ook verwoord 
in de toekomstvisie van het NAJK. Dat er overeenkomstige belangen zijn is helder en met een project als 
Puzzelen met de ruimte worden zij zich daarvan bewust. Door in dialoog te gaan wordt dat duidelijk. Die 
gemeenschappelijke belangen worden zichtbaar in de samenwerking met natuurorganisaties, zoals 
bijvoorbeeld blijkt uit de intentieverklaring die NAJK nu met Milieudefensie en Natuur en Milieu heeft getekend 
om een toekomstvisie op het landelijk gebied te ontwikkelen. Het NAJK is ook ondertekenaar van de actie 
Trek de Groene Grens. Alleen in samenhang is er uit te komen. 

Voedselproductie is niet de enige (en belangrijkste) taak van de landbouw in Nederland 
Zijn alle problemen en tegenstellingen in Nederland dan zo opgelost en opgeheven? Nee, zeker niet. Lynde 
Blok is wel blij met de ontwikkeling. Zij was 10 jaar geleden de eerste gedeputeerde in Nederland met natuur, 
recreatie en landbouw - toen vaak als tegenstrijdig gekenschetste belangen - in één portefeuille. Die belangen 
zijn echter helemaal niet zo tegenstrijdig. Het gevaar zit heel ergens anders. De problemen liggen op het vlak 
van de kwaliteit en de krachten van de markt, zie Schiphol en andere grote discussies als de 
klimaatconferentie: op nationaal en regionaal niveau, maar ook lokaal. Hoe kun je op lokaal niveau kwaliteit 
maken als je geen geld kunt genereren? 
Dat is de spijker op zijn kop, zegt Maarten Hajer. De vraag is hoe je moet sturen op kwaliteit? In de huidige 
discussies over ruimtelijke ordening gaat het - als de kranten correct schrijven over de op handen zijnde 5e 
Nota Ruimtelijke Ordening - om claims en rode en groene contouren. Dat lijkt nu precies wat de RLG niet wil. 
Die spreekt in zijn advies over integratie en samenhang. Maar hoe valt daar op te sturen? Het antwoord 
daarop is nog niet gegeven. 
Bernard Assink vindt dit veel mooie abstracte woorden, zoals integratie, samenhang, kwaliteit, waarmee je 
weinig opschiet. Alleen de afzender weet wat hij met die woorden bedoelt. De ontvanger geeft er zijn eigen 
interpretatie aan. Het gaat om het creëren van bewustzijn. Bestuurders moeten ophouden zichzelf belangrijk 
te vinden; zij moeten voorwaarden creëren zodat er veel ontwikkelingen plaatsvinden. Er is nu een enorme 
afstand tussen beleidsvorming en mensen uit de streek. Dat verschil moet worden gedicht en daarvoor zijn 
'change agents' nodig. Bij de boeren spelen jonge agrarische vrouwen vaak al die rol! Het gaat er om te 
proberen ontmoetingen te creëren waaruit liefde wordt geboren voor de omgeving. Het advies lezend, rijst de 
vraag: wat moet ik er mee? Het is erg abstract, terwijl het sleutelbegrip is denken en doen: change agents 
vinden! Wie gaat nu wat doen? Laat de staatssecretaris nu eens beginnen met 10 concrete projecten aan te 
wijzen en goed de vinger aan de pols houden over de voortgang van die projecten. Elk half jaar een 
voortgangsgesprek… 



Lynde Blok geeft aan dat het advies vooral is bedoeld als handvat van hoe je bezig moet zijn met die lokale 
integrale kwaliteitsbenadering. Want het probleem is dat dit voorgestelde integrale beleid bij lange na geen 
algemeen beleid is. Er is geen samenhangend beleid; de sterkste (markt)krachten winnen. Theo Beckers 
geeft een voorbeeld. Veel maatschappelijke organisaties anticiperen in de reconstructiegebieden al op de 
nieuwe regeling, maar er zijn ook ondernemers die nu nog gauw een milieuvergunning aanvragen om 
daarmee straks een hogere uitkoopsom van de overheid te kunnen incasseren. Dit (ongewenst) strategisch 
gedrag is niet gericht is op kwaliteitsverbetering.  

Collectieve waarden zijn niet algemeen herkend en erkend 
De afweging van collectieve en individuele belangen vindt vaak plaats in het voordeel van het individuele 
belang. Een integrale benadering kan echter alleen als alle belangen gelijkwaardig meegenomen worden. 
Wim van Gelder ziet in de praktijk dat die collectieve waarden niet algemeen bekend en erkend zijn. Een 
toonbeeld daarvan is de commotie rond Vogelrichtlijn en de belachelijke wijze waarop verschillende 
overheden daarmee omgaan. Daaruit blijkt hoe dun het natuurbesef is, ook al heeft Natuurmonumenten zo'n 
900.000 leden. Het is om integrale afwegingen te kunnen maken van het allergrootste belang ervoor te 
zorgen dat algemene waarden gekend zijn. Dat er weinig besef en begrip is voor de waarden van de natuur 
en het landelijk gebied heeft van Gelder zelf aan den lijve ervaren toen hij bij wijze van grote uitzondering met 
het college van GS heeft meegestemd om de bouw van een grote stal in het Zeeuwse buitengebied te 
voorkomen. In de afweging dreigde het individuele ondernemersbelang te winnen, vooral als gevolg van het 
niet goed kunnen definiëren en waarderen van het verlies aan collectieve waarden. Dat besef en begrip van 
de waarde, die liefde voor de omgeving, kan er alleen maar zijn als je die ook kent. 

'Change agents' voor een gemeenschappelijke taal, kennis en begrip 
Monique Veraart is het eens met Van Gelder, die zegt dat er een gemeenschappelijke taal moet ontstaan en 
bepaalde termen meer inhoud moeten krijgen, en met Assink die het heeft over het zoeken naar 'change 
agents'. Wat zij hieraan wil verbinden, is dat die mensen dan vertrouwd moeten zijn en uit de eigen omgeving 
moeten komen. Iemand van buiten spreekt niet aan. Dat blijkt uit een marktonderzoek dat de NAJK heeft 
laten doen. Iemand die dicht bij het bedrijf staat kan een discussie voeren. De NAJK noemt dat 
bewustwording. Leden moeten voorbereid zijn op alle ontwikkelingen die op ze afkomen en dan met name op 
de lange termijn. Het voorbeeld van de milieuvergunningen van de heer Beckers is - inderdaad - een slecht 
gekozen korte termijnoplossing. Bewustwording is naast belangenbehartiging voor NAJK het belangrijkste 
doel.  

Naast mooie woorden ook checks and balances onmisbaar 
Maarten Hajer vindt het mooie woorden, maar moet wel aan de wagen gaan hangen. Hij heeft in het 
algemeen geen vertrouwen in al die mooie woorden en dat het dan wel goed komt. Goed openbaar bestuur 
moet opgebouwd zijn uit checks en balances. Dat is hier niet het geval; rond het omgevingsbeleid bestaat te 
veel consensus. Het is zaak je niet te veel te laten leiden door het vertrouwen dat het wel goed komt. Goed 
openbaar bestuur moet bestand zijn tegen snelle veranderingen en opgebouwd zijn uit checks en balances. 
Niemand praat over de bestuurlijke structuur en cultuur die verklaart waarom al die mooie plannen toch niet 
werken. Dat je je niet te veel moet laten leiden door het idee dat er veel mensen zijn die beschikken over een 
hoog kwaliteitsbesef blijkt toch als je met de auto door het land rijdt en al die projectontwikkelingen en 
nieuwbouwwijken ziet? Dat zijn geen producten van change agents. Bestuurders moeten zorgen voor checks 
and balances. Wat zou dat kunnen zijn? Hoe zou dat kunnen? 

Stimulansen, subsidievoorwaarden, een regionale grondbalans... 
Wellicht valt er te leren van het architectuurbeleid met zijn stimuleringsfonds voor de architectuur, Architectuur 
Lokaal en het structureel subsidiëren van tijdschriften. Het effect van het Jaarboek is dat bestuurders met dat 
boek in de hand gaan zeggen dat zij ook zo'n mooi gebouw willen hebben. Uiteindelijk is dat alles goed voor 
de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Hoe kun je nu als rijk die kwaliteit in het landelijk gebied stimuleren? 
Hoe kun je de juiste projecten ondersteunen en zorgen dat subsidiestromen bij elkaar komen? Hoe kun je al 
die sectorale potjes doorbreken? Zijn er voldoende waarborgen (bijvoorbeeld in de subsidievoorwaarden) dat 
die sectorale schotjes ook inderdaad worden geslecht? Is er zorg gedragen voor een provinciaal 
ontwikkelingsfonds, waar samenwerkingsverbanden van lokale overheden kunnen aankloppen? Met het oog 
op de kwaliteit van het landelijk gebied is het zaak de juiste voorbeelden te stimuleren. De rol van de provincie 



is om bestuurders tegen zichzelf in bescherming te nemen. En er moet een regionale grondbalans zijn, 
anders krijg je een en ander niet voor elkaar. Al dit soort beleid heb je nodig als onderlegger en dan kunnen 
daarbovenop change agents nuttig zijn. 
Assink ziet meer in een dynamisch model, waarin iedereen actor is. In de politiek wordt de cultuur gecreëerd 
dat een democratisch gekozen bestuurder bijzonder is en dat iedereen daar gelukkig mee is. Dat is onzin. In 
het bedrijfsleven zie je mensen met coachende kwaliteiten die mensen stimuleren en krachten losmaken. 
Mensen komen in beweging. Deze mensen hebben identiteit en kwaliteit en kunnen goed praten met 
bestuurders op diverse niveaus. Bij de overheid bestaat echter veel angsthazerij en de positie van de 
provincie is daarbij vergelijkbaar met die van het moeilijke middlemanagement in bedrijven! De provincie 
wordt zowel in Den Haag als lokaal afgerekend. 

Afsluiting 
Tracy Metz sluit af. Er zijn change agents bezig in Nederland als een soort 5e colonne. Je ziet ze niet maar ze 
zijn er wel! Zij kunnen de liefde voor natuur en collectieve waarden overdragen. Desondanks zijn checks en 
balances onmisbaar maar moeten er tegelijkertijd ook minder regels voor het landelijk gebied komen. Het 
komt niet vanzelf goed met het landelijk gebied, zo is het algemene gevoel. Daarom is het ook goed dat dit 
advies er is. 

  



5. Toespraak staatssecretaris LNV, mevrouw G.H. Faber 
 
Dank u wel voorzitter. Het spijt me eerlijk gezegd dat ik te laat binnen kwam om mee te doen aan de 
paneldiscussie. Dat zou ook leuk zijn, maar helaas kan dat niet. Ik werd geprikkeld om in te gaan op een 
aantal zaken en ben op het puntje van mijn stoel gaan zitten. Zo zou ik graag in willen gaan op het 
contourenbeleid, zo prikkelend even neergezet door de heer Hajer, maar u moet wachten op het kabinetsstuk 
dat eind december uitkomt; zo zou ik ook graag in willen gaan op een aantal veel gebezigde woorden, maar 
helaas meneer Assink… Op het ministerie van LNV is een taaldag geweest en heel democratisch hebben 
ambtenaren het woord gekozen dat niet meer gebruikt mag worden. Dat is het woord 'afchecken' geworden. 
Dan weet u dat maar weer. Multifunctionaliteit mag, integraal mag. Daar ben ik ook heel blij mee want dan 
kan ik gewoon door… 
 
Dames en heren. Terug naar waar we het over hebben. 
Als ik begin met de versregel 'Denkend aan Holland zie ik brede rivieren', dan denkt u waarschijnlijk: ja, dat 
weten we nu langzamerhand wel. Marsman-moeheid dreigt en misschien zijn zo ook wel aan het einde van 
een periode van de Raad voor het Landelijk Gebied de woorden van Marsman 'groots en meeslepend' aan de 
orde. Ik zou het jammer vinden als die woorden verdwijnen, alleen omdat zij zo vaak worden gebruikt. En dan 
ook niet zozeer vanwege die eerste paar regels, maar eerder vanwege de rest van het gedicht. Die is veel 
minder bekend. Wat dat betreft is Herinnering aan Holland net zo sleets als de Internationale. Het 'ontwaakt, 
verworpenen der aarde' kent iedereen nog, maar wat daarna komt zijn we vergeten, terwijl juist het tweede 
deel bijzonder interessant is. 
 
…. verspreid door het land 
boomgroepen, dorpen, 
geknotte torens, 
kerken en olmen 
in een groots verband… 

Het belang van samenhang: een stokpaard dat de RLG met succes heeft bereden 
U ziet, het belang van samenhang werd al voor de oorlog onderkend.  
Het belang van samenhang staat vandaag centraal. Ik zou bijna kunnen zeggen dat dat de afgelopen jaren 
het stokpaardje was van de Raad van het Landelijk Gebied. De Raad heeft hier zijn hele zittingsperiode in 
wezen op gehamerd. En ik denk met succes. Want het belang van samenhang staat nu eigenlijk niet meer 
echt ter discussie. De adviezen van de Raad klinken duidelijk door in het beleid. Je ziet dat in de beleidsnota's 
van het ministerie van LNV, maar dat is natuurlijk ook heel logisch, want je bent een slechte regeerder als je 
niet naar je adviseurs luistert. In de beleidsnota´s 'Natuur voor Mensen, Mensen voor Natuur' maar ook in de 
beleidsnota 'Voedsel en Groen' en - ik verzeker u - straks in het nieuwe, tweede Structuurschema Groene 
Ruimte, maar ook in de volgende investeringsimpuls ter versterking van de economische structuur in 
Nederland zult u het gedachtegoed van de RLG tegenkomen. En - uiteraard zou ik bijna willen zeggen - 
hebben we bij de inbreng van het ministerie van LNV in de 5e nota RO veel aan de adviezen van de RLG 
gehad. En dan toch maar een klein stukje van de sluier oplichten. Want u bent natuurlijk allemaal ontzettend 
nieuwsgierig. In de 5e Nota wordt de raad zelfs hier en daar geciteerd.  
Het belang van samenhang staat niet meer ter discussie. Hoe we hier precies invulling aan gaan geven, dat is 
nog niet uitgediscussieerd. Dat bleek ook net wel weer. Dat speelt natuurlijk volop. Hoe doen we dat met 
elkaar. Dat speelt ook in het kader van de 5e Nota RO en in een aantal elementen zal ik aangeven hoe ik 
denk over de verdeling van de groene ruimte in Nederland. 

LNV en het ruimtelijk beleid 
Ik hoop, nee, ga er van uit dat u weet dat het ministerie van LNV gaat over het ruimtelijk beleid in het landelijk 
gebied. Daarbij stellen we ons een duidelijke opgave: het instandhouden van het verschil tussen - wat je zou 
kunnen zeggen - de hectiek van de stad en de wereld van rust en ruimte. Het verschil tussen rood en groen 
dus. Waarom? Eigenlijk simpelweg omdat de mensen in Nederland daar behoefte aan hebben. En die 
behoefte zal in de komende jaren alleen maar groeien. We zien nu dat de toename van de hoeveelheid vrij 
toegankelijk groen achterblijft bij de toename van de hoeveelheid bebouwing en de hoeveelheid verharding. 
Nog steeds moet ik helaas constateren dat groen het helaas vaak verliest van rood en grijs. Dat terwijl 



mensen steeds hogere eisen stellen aan hun woonomgeving. Mensen willen niet alleen een goede aansluiting 
met de stad, de plek waar ze geld verdienen, waar gewinkeld wordt en men uitgaat. Nee, mensen willen ook 
een goede aansluiting met het landelijk gebied om daar rust, ruimte en stilte te zoeken. En niet alleen om die 
daar te zoeken, maar natuurlijk ook om die daar te vinden. Groen onder handbereik dus, als tegenwicht voor 
dat gehaaste stadsleven. Dit contrast bepaalt voor een groot deel de kwaliteit van de woonomgeving. 

Afstemming rood en groen 
Ik ben van mening dat rood en groen niet moeten vervloeien tot één groot suburbia. Op verschillende 
schaalniveaus, zoals de buurt, de directe omgeving en de regio, moeten groene en rode gebieden elkaar 
afwisselen. Zo kan een druk land als Nederland leefbaar en aantrekkelijk blijven. Onderscheid, verschil dus, 
én samenhang. En zo u wilt, onderscheid in samenhang. In mijn visie vormen rode en groene gebieden in al 
hun afwisseling namelijk een samenhangend geheel en het gaat - dat heb ik al meerdere keren gezegd - om 
de juiste balans. Door het onderscheid tussen rood en groen op verschillende schaalniveaus te accentueren 
kunnen mensen optimaal van beide profiteren. Natuurlijk gaat dat niet zomaar. Willen we deze samenhang 
realiseren, dan is het zaak om die sectorale benadering in het landelijk gebied loslaten. Dus niet langer de 
woningbouw, de infrastructuur, de landbouw, de natuur en andere sectoren afzonderlijk beschouwen vanuit al 
die verschillende belangenorganisaties, de verschillende belangen die daar leven en al die verschillende 
actoren, die zich daarmee bezighouden. Maar als je dat niet langer wilt, betekent dat dus keihard 
samenwerking tussen de betrokkenen, zowel op nationaal, regionaal als op lokaal niveau. En dan ook het 
liefst al in de planfase, zodat er een integraal ontwerp - ik noem dat even heel kort, maar heel bewust - voor 
een gebied ligt voordat de spade de grond in gaat. Ik voel me wat dit betreft zeer aangesproken net door de 
woorden van de heer Hajer, die zegt: 'Trek nu de parallel met het architectuurbeleid'. Ja, daar ben ik het 
volledig mee eens. Ik hoop ook dat u de 3e Architectuurnota heeft gelezen, want voor het eerst staat daar zo 
uitdrukkelijk in "de architectuur van het landschap" en voor het eerst staat daar zo uitdrukkelijk in dat we van 
mening zijn - en daarin hebben we heel goed samengewerkt het ministerie van OCW en LNV - dat er een 
ontwerpopgave ligt voor dat landschap en meneer Hajer, het zal u deugt doen - het is ook niet voor niets - dat 
het tijdschrift Architectuur Lokaal ook vanaf nu om deze reden door het ministerie van LNV zal worden 
gesubsidieerd. 

Met het 'poldermodel' is nog heel wat te winnen 
Er zijn mensen die zeggen, ja, dat is toch wel een beetje erg halfslachtig. Als je al die betrokkenen bij elkaar 
moet halen…. is dat niet te veel dat halfslachtige poldermodel?! Ik proefde dat net ook weer een beetje in de 
discussie. Ik moet u zeggen, ik vind dat dus niet. Ik vind dat het poldermodel in optima forma. Namelijk dat je - 
wél vanuit een visie die helder, ja klip en klaar moet zijn - werkt aan die integrale benadering vanuit de 
verschillende deskundige partijen. En uiteraard moeten dat creatieve mensen zijn. Het gaat er om dat de 
verschillende functies een plaats krijgen en tegelijkertijd de kwaliteit van de groene en rode ruimte wordt 
versterkt. En die multifunctionaliteit - als u een beter woord heeft dan hoor ik dat graag - is dus wat mij betreft 
geen utopie.  
Vaak zijn er goede oplossingen waarmee meerdere vliegen in een klap kunnen worden geslagen. Een goed 
voorbeeld daarvan is wat we nu aan het doen zijn met de riviernatuur. Samen met het ministerie van Verkeer 
en Waterstaat werken wij aan natuurlijke uiterwaarden langs onze grote rivieren. Bij hoog water zorgen die 
natuurgebieden mede voor een veilige afvoer en vaak liggen ze dicht ook nog dicht bij de stad, en zijn ze dus 
ideaal voor recreatie. Als u dan hebt meegeteld, dan komt op 4 functies voor één gebied en ik noem daarbij 
dan ook nog de economische functie van de delfstofwinning; dan krijg je natuur, veiligheid, recreatie, 
waterbeheer én delfstofwinning. In modern jargon een win win win win win-situatie. En daarvan zijn er meer. 
Waarbij ik denk dat drie keer win ook al heel fantastisch is. Dat is samenhang. 

Nationaal groenoffensief 
Het gaat om die juiste balans tussen rood en groen. En zoals ik net al heb gezegd, die balans slaat helaas 
nog te veel door naar het rode. Het is aan het ministerie van LNV en zijn partners om ervoor te zorgen dat 
groen meer gewicht in de schaal gaat leggen. Het middel daarvoor is, afgezien van de adviezen van de RLG, 
het nieuwe natuurbeleidsplan, de nota "Natuur voor Mensen, Mensen voor Natuur", die weliswaar versterkt 
straks in een nationaal groenoffensief daarop wel degelijk een heel goed antwoord geeft. Dat nationale 
natuuroffensief moet wat mij betreft een breed offensief gaan worden op verschillende fronten. Zodat het 
oprukkende rood een goede tegenhanger heeft in het tegelijkertijd oprukkende groen. En als je dan praat over 



een breed offensief op meerdere fronten, dan noem ik een paar fronten.  
Het belangrijkste front is wat mij betreft de toegankelijke natuur. En dat is dan ook het kernpunt van de nota 
'Natuur voor mensen, mensen voor natuur'. In wezen is dat een krachtig aanvalsplan om de druk op de ruimte 
beter te begeleiden, om vervlakking en verrommeling van het landschap - degenen onder u die de 
natuurbalanzen kennen, kennen deze terminologie ongetwijfeld - maar ook het verdwijnen van de 
biodiversiteit tegen te gaan. En als je dat wilt, dan heb je het voornamelijk over verbindingen; stevige sterke 
verbindingen tussen de grote natuurgebieden van de ecologische hoofdstructuur, maar ook kleinschaliger 
verbindingen in het landschap en verbindingen tussen stad en land. Het gaat hier zowel om groene (droge) 
als om blauwe (natte) verbindingen. Die groen-blauwe structuur wordt bepalend voor waar wel en niet 
gebouwd mag worden.  
Een tweede front is het stelsel van knooppunten waar natuur en infrastructuur elkaar ontmoeten, de 
zogenaamde groen-grijze knooppunten. Hier doen zich twee problemen voor. Het zijn er eigenlijk een paar 
meer, maar ik licht er twee uit. Veel zogenaamde 'harde' infrastructuur zoals wegen en spoorlijnen belemmert 
de migratie van dieren en planten. Daarnaast zijn veel recreatief-toeristische bestemmingen, zoals de kust en 
de Veluwe, steeds moeilijker bereikbaar. Op de knooppunten leggen natuur en recreatie het nu af tegen het 
snelverkeer. Een mogelijke oplossing is de aanleg van kruisingen om belemmeringen weg te nemen en de 
aanleg van transferia om de recreatiedruk te zoneren. Ik heb het net gehoord, dat ik met een tiental projecten 
aan de gang zou moeten gaan en iedere keer de partners om de tafel moet brengen. Ik vind dat een prima 
idee. Ik zal er graag met u verder van gedachten over wisselen meneer Assink, maar in wezen doe ik dat nu 
op dit moment. We hebben daar met het ministerie van Verkeer en Waterstaat heel duidelijke afspraken over 
gemaakt en één van de eerste pilots die we pakken is een zeer ambitieuze, namelijk de Veluwe. Hoe kunnen 
we naar die eindeloze Veluwe zonder die belemmeringen? Dat kan natuurlijk verder worden uitgebreid en ik 
neem graag uw suggestie mee. 
Een derde front is het landschap. Mijn streven is samen te vatten als: landschappen met allure. De 
inspanningen voor de natuur en voor de groen-grijze knooppunten die ik net noemde zijn daar 
vanzelfsprekend een onderdeel van. Een andere belangrijke component is de aandacht voor onze 
cultuurhistorie en uiteraard zullen per gebied de accenten verschillen. Zo kan je je voorstellen dat in de kop 
van Friesland en ook in Groningen vooral veel werk gemaakt wordt van herstel van cultuurhistorische 
waarden, zoals de terpen. Dit is dan tegelijkertijd goed te combineren met die groen-blauwe dooradering van 
het landschap en verbreding van de landbouw. Binnen het Groene Hart zal de toegankelijkheid en de 
openstelling van agrarische gebieden voorop staan. Ook daar ligt een combinatie met de restauratie van het 
oude cultuurlandschap voor de hand. Als laatste voorbeeld noem ik de Zeeuwse Delta. Met zijn vele 
kustkilometers en gelegen tussen de Randstad en Antwerpen heeft deze streek geweldige 
recreatiemogelijkheden. Uit de tijd dat ik burgemeester was weet ik ook nog heel goed hoe terughoudend je 
moet zijn om als niet gekozen politicus aan stemmingen binnen het college mee te doen. Je probeert het toch 
op kracht van argumenten te redden. In de kleine acht jaar heb ik dat zelf één keer gedaan. Ik ben blij meneer 
Van Gelder dat u die ongebruikelijke, die zeer ongebruikelijke methode - dat kan ik u wel verklappen - toch 
hebt gebruikt voor zoiets belangrijks als dat Zeeuwse landschap. Dat vergt een zeker inzicht en moed, maar 
soms het je dat nodig om mensen op de goede rails, op een goed spoor te krijgen.  
Maar naast dat alleen, het erkennen en inzien, heb ik het natuurlijk ook over investeren. Vooral om het 
verbeteren van de bereikbaarheid hand in hand te laten gaan met versterking van die landschappelijke 
structuur. Dat kan op een aantal fronten en zeker ook in de Zeeuwse Delta, bijvoorbeeld door bosaanleg in de 
binnenduinrand. 

Lokale geïntegreerde kwaliteitsbenadering 
Goed, de kern van het verhaal zal u duidelijk zijn. Een mooier en fraaier Nederland, te bereiken door - en dan 
citeer ik de heer Dirk Sijmons, zoals die dat bij ons heeft gezegd in een film als opmaat naar dat 2e 
Structuurschema Groene Ruimte - 'eigenlijk gaat het er gewoon om dat wij in staat zijn liefdevol 
ontwikkelingen te begeleiden, die kwaliteit aan de groene ruimte toevoegen'. Dat is alleen via een 
samenhangende en integrale benadering te verwezenlijken. Nu heeft u net gedebatteerd over de lokale 
geïntegreerde kwaliteitsbenadering. Die vind ik van groot belang en die staat voor mij als een paal boven 
water. Ik vind het een absolute prioriteit dat wij deze benadering samen met provincies, gemeenten en andere 
betrokkenen gaan ontwikkelen. Zodanig uiteraard, dat er concrete acties uit komen. De kwaliteitsbenadering 
zal moeten leiden tot die tastbare lokale veranderingen.  
Uw debat ging daar over: hoe laat je de lokale geïntegreerde kwaliteitsbenadering in de praktijk werken? Ik 



moet u eerlijk zeggen, mijn eerste ingeving was laten wij alsjeblieft een ander woord verzinnen, maar 
kennelijk heb je dat, als je zo aan beide kanten van het jargon zit, want wie begrijpt nou als je praat over die 
'lokale geïntegreerde kwaliteitsbenadering'. Ik heb een andere suggestie. We gaan een Lokale Eenheid voor 
Uitstekende Kwaliteit maken, afgekort L.E.U.K. 
 
Dames en heren, ik begon met Marsman. Met de dichtregels die we onderhand allemaal kennen en waar we 
allemaal wel eens op parafraseren en dat doe ik nu ook, want: 
… Denkend aan de Raad 
zie ik goede adviezen 
die gestaag doorwerken 
in beleid… 
Dat heeft de Raad voor het Landelijk Gebied in de eerste jaren van zijn bestaan alvast bereikt. Ik hoop dat de 
Raad het goede werk van zijn eerste zittingsperiode weet voort te zetten. Dat ze het belang van samenhang 
verder weet uit te werken en dat, uiteraard, in het belang van het landelijk gebied. 
Dank u wel.  

  



6. Afsluiting door mw. Van Diepen 
 
Frieda van Diepen, de plaatsvervangend voorzitter van de Raad voor het Landelijk Gebied, sluit de 
themabijeenkomst af. Zij dankt in de eerste plaats de staatssecretaris voor haar reactie op het advies 'Het 
belang van samenhang' en op het werk van de raad in het algemeen, zoals dat in de bijna voltooide 
raadsperiode van vier jaar is verricht. Het is prettig te constateren dat het advies met zijn inhoud wordt 
omarmd. Ook de panelleden hebben het niet tegengesproken. Er is gesproken van mooie woorden…en in die 
mooie woorden zit tegelijkertijd ook het venijn. Niemand is tegen kwaliteit, zo werd geconstateerd, maar het 
begrip moet wel handen en voeten krijgen. Er moet een gemeenschappelijke taal en adequate instrumenten 
worden ontwikkeld. De panelleden hebben elk vanuit de eigen expertise geprobeerd een eerste bijdrage te 
leveren. Duidelijk is dat er thans voor het sturen op kwaliteit nu nog geen adequate instrumenten zijn. Er ligt 
een taak voor de overheid en het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal is voor iedereen van groot 
belang.  
 
De Raad sluit op 31 december zijn eerste zittingsperiode af en hoopt voor die tijd nog adviezen vast te stellen 
over de biologische landbouw, de agribusiness en het draagvlak voor de natuur. Het werk van de raad eindigt 
daarna echter niet. Vanaf 1 januari 2001 zal de raad in een deels vernieuwde samenstelling de draad weer 
oppakken. Een ambitieus werkprogramma ligt er al. In de eerste jaren zal er onder meer aandacht zijn voor 
het realiseren van waterberging, het soortenbeleid, de sociaal-culturele ontwikkelingen in het landelijk gebied, 
de plaats van de primaire landbouw in de keten en de het beheer van de EHS en het landschap. 
 
Maar dat komt allemaal nog. Eerst is er nog tijd om terug te kijken en om daarover - met iets te eten en te 
drinken - van gedachten te wisselen. Daarvoor bent u van harte uitgenodigd.  

 


