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De Raad voor het Landelijk Gebied
De Raad voor het Landelijk Gebied is per 1 januari 1997
ingesteld bij wet, als één van de brede adviesraden van het
nieuwe adviesstelsel.
De adviestaak van de raad luidt:
"de regering en de beide kamers der Staten Generaal te adviseren over strategische beleidsvraagstukken ten aanzien
van de functies landbouw, natuur, bos en landschap, openluchtrecreatie en visserij van het landelijk gebied, alsmede
strategische vraagstukken die verband houden mét dan wel
van invloed zijn óp die functies, al dan niet in onderlinge samenhang ".
Met het oog op deze adviestaak vat de raad het begrip landelijk gebied ruim op. Zijn advisering richt zich daarom ook
op natuur, recreatie en met landbouw samenhangende bedrijvigheid in en om stedelijke gebieden.
De Raad voor het Landelijk Gebied werd op 28 januari 1997
door de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
de heer J.J. van Aartsen geïnstalleerd. Na een evaluatie van
de eerste zittingsperiode 1997-2000, besloot minister Brinkhorst dat het werk van de raad ongewijzigd voortgezet dient
te worden. Voor de periode 2001-2004 werd een deels vernieuwde raad benoemd.
De raad heeft momenteel de volgende samenstelling:
- prof. H.J.L. Vonhoff (voorzitter)
- prof.dr. Th.A.M. Beckers
- mw. drs. H.L. Blok
- mw. dr. H.M. de Boois
- prof.dr. G.J. Borger
- mw. mr. F.G. van Diepen-Oost
- ir. J.T.G.M. Koolen
- B.J. Krouwel
- mw. ir. J.M. Leemhuis-Stout
- mw. G.W. van Montfrans-Hartman
- P. Nijhoff
- prof.dr. J.D. van der Ploeg
- ir. F.C. Prillevitz
- prof.dr. J. Swinnen
- mw. M.D.A.M. Veraart
Secretaris van de raad is drs. T. Klumpers.
Het adres van raad en secretariaat is:
Stationsplein 14
3818 LE AMERSFOORT
telefoon 033 461 99 48
telefax 033 461 53 10
E-mail: raad.landelijk.gebied@rlg.agro.nl
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inleiding

het jaar 2000
Dit is het jaarverslag 2000, het vierde jaarverslag van de Raad voor het Landelijk Gebied. Het
heeft betrekking op het laatste jaar van de eerste zittingsperiode van de raad en dat was een
bijzonder jaar. Weliswaar waren de voorgaande jaren evenmin gewoon, maar de evaluatie van
de werkzaamheden die dit jaar plaatsvond en de afronding van de eerste zittingsperiode gaven
het verslagjaar een bijzonder karakter.
Het werkprogramma voor dit verslagjaar was, net als in de voorgaande jaren, ambitieus. En nu
men de raad inmiddels goed weet te vinden, wordt er ook veel aandacht gevraagd voor contacten en de follow-up van adviezen. De totaal beschikbare tijd en aandacht is echter beperkt en
daarmee moest derhalve gewoekerd worden. Een extra inspanning werd dit jaar ook nog eens
gevraagd voor bijdragen - met name vanuit het secretariaat - aan werkzaamheden in het kader
van de evaluatie van de raad. De beperkte bezetting en financiële middelen van het secretariaat
deden zich dan ook sterk gevoelen.
evaluatie 1997 – 2000
In de kaderwet Adviescolleges is vastgelegd dat de daaronder ressorterende strategische adviescolleges in elk vierde jaar van hun bestaan geëvalueerd dienen te worden. In het jaar 2000
was het voor de Raad voor het Landelijk Gebied dus zover. Hoewel er met een zelfevaluatie kan
worden volstaan, besloot de raad reeds in zijn januari-vergadering tot een externe evaluatie,
omdat die voor alle belanghebbenden van meer waarde zou zijn.
Met de instemming van de minister van LNV werd de Commissaris van de Koningin in NoordBrabant gevraagd om een evaluatiecommissie samen te stellen en voor te zitten. Deze commissie - die naast mr. F.J.M. Houben bestond uit mw. drs. R. Beckers en mr.drs. A.J. Modderkolk heeft in de periode april-juni het werk van de raad geëvalueerd en begin juli een evaluatierapport
vastgesteld.
een nieuwe zittingsperiode vanaf 2001: continuïteit en vernieuwing
Mede op grond van de evaluatie zal met ingang van 1 januari 2001 een ‘nieuwe’ Raad voor het
Landelijk Gebied aantreden om de werkzaamheden voort te zetten. Zoals het evaluatierapport
aangeeft, zal daarbij enig ‘bestuurlijk overgewicht’ worden teruggedrongen en zal extra en nieuwe inhoudelijke deskundigheid aan de raad worden toegevoegd. In dat kader zullen vier nieuwe
leden in de raad worden benoemd. Met deze relatief beperkte maar belangrijke wijziging wordt
een verantwoord evenwicht gezocht tussen de gewenste continuïteit enerzijds en de noodzakelijk vernieuwing anderzijds.
Op 1 januari 1997 werd de Wet op de Raad voor het Landelijk Gebied van kracht en op 28 januari van
dat jaar werd de raad officieel geïnstalleerd door de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
De adviesopdracht van de raad die in de instellingswet staat beschreven, luidt als volgt:

“de regering en de beide kamers der Staten Generaal te adviseren over strategische beleidsvraagstukken ten aanzien van de functies landbouw, natuur, bos en landschap, openluchtrecreatie en visserij
van het landelijk gebied, alsmede strategische vraagstukken die verband houden met dan wel van invloed zijn op die functies, al dan niet in onderlinge samenhang”.
De Kaderwet Adviescolleges - de basis voor het nieuwe adviesstelsel per 1 januari 1997 - geeft de overige richtlijnen voor het functioneren van de raad.
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µ/19 WXVVHQ (XURSD HQ GH UHJLR¶  PDDUW  DGYLHV 5/* 
DGYLHV RYHU GH QLHXZH RSJDYHQ
FLWDDW XLW KHW DGYLHV
FRQFOXVLH
+HW EHOHLGVYHOG YDQ /19 LV LQ EHZHJLQJ 'H ODQGERXZ KHURULsQWHHUW ]LFK RS GH ZHQVHQ YDQ
GH VDPHQOHYLQJ HQ GH LQWHUQDWLRQDOH GUXN YDQ GH PDUNW ,Q KHW ODQGHOLMN JHELHG QHHPW GH
UXLPWH HQ PLOLHXGUXN WRH WHUZLMO GH EHWHNHQLV HUYDQ VWHHGV PHHU PHQVHQ UDDNW 2RN GH RP
JpYLQJ YDQ /19 LV LQ EHZHJLQJ 'H ZLM]H YDQ EHVWXUHQ HQ GH YHUKRXGLQJ WRW GH PDDWVFKDS
SHOLMNH SDUWQHUV YHUDQGHUW GH SRVLWLH YDQ GH UHJLR¶V ZRUGW VWHUNHU GH LQYORHG YDQ (XURSD LV
JURWHU HQ EUHGHU JHZRUGHQ HQ PRQGLDOH KDQGHOV HQ PLOLHXHLVHQ ZLQQHQ DDQ LQYORHG 'H FRQ
VHTXHQWLHV YDQ KHW (8OLGPDDWVFKDS ZRUGHQ RQGHUVFKDW 2QV ODQG PRHW ZRUGHQ JHVRP
PHHUG WH YROGRHQ DDQ ]LMQ YHUSOLFKWLQJHQ 0HW KHW JURWHU ZRUGHQ YDQ GH (XURSHVH LQYORHG LV
GH SDUWLFLSDWLH YDQ RQV ODQG LQ KHW (8EHOHLG MXLVW YHUPLQGHUG HQ YHUVPDOG KHWJHHQ GH SRVLWLH
YDQ KHW ULMN RQQRGLJ YHU]ZDNW 'H KXLGLJH UHJHOJHYLQJ HQ EHVOXLWYRUPLQJ LV YRRU YHOHQ WH
FRPSOH[ HQ KHW YHUWURXZHQ WXVVHQ RYHUKHGHQ HQ PDDWVFKDSSHOLMNH SDUWQHUV LV EHVFKDGLJG
(U LV RRN VSUDNH YDQ HHQ QDWLRQDDO FR|UGLQDWLHYUDDJVWXN GDDU /19 QLHW GH HQLJH EHKDUWLJHU
YDQ GH EHODQJHQ YDQ KHW ODQGHOLMN JHELHG HQ GH UHJLR V LV
RSJDYHQ YRRU /19
'H JHFRQVWDWHHUGH RQWZLNNHOLQJHQ RS KHW VSHHOYHOG WXVVHQ (XURSD HQ GH UHJLR KHEEHQ JURWH
JHYROJHQ YRRU GH URO YDQ KHW ULMN HQ PHW QDPH RRN GH SRVLWLHEHSDOLQJ YDQ /19
'DW VWHOW /19 YRRU HHQ EHODQJULMNH RSJDYH
•

GH FHQWUDOH RSJDYH KHW WRHZHUNHQ QDDU HHQ (XURSHVH LQEUHQJ YDQXLW HHQ QLHXZ SDUW
QHUVFKDS PHW GH UHJLR HQ PDDWVFKDSSHOLMNH RUJDQLVDWLHV +HW LV YRRU 1HGHUODQG YDQ EH
ODQJ GDW GH QDWLRQDOH RYHUKHLG HHQ EUHGHU SHUVSHFWLHI RS 1HGHUODQG HQ GH UHJLR ELQQHQ
(XURSD RQWZLNNHOW HQ GDDU HHQ DFWLHYH RS GH KXLGLJH RPVWDQGLJKHGHQ WRHJHVQHGHQ URO
JDDW VSHOHQ YDQXLW GH pLJHQ ZDDUGHQ HQ EHODQJHQ

'H]H FHQWUDOH RSJDYH OHLGW WRW EHOHLGVPDWLJH EHVWXXUOLMNH HQ RUJDQLVDWRULVFKH RSJDYHQ
•

•

•

EHOHLGVRSJDYH LQ (XURSHHV YHUEDQG UXLPWH VFKHSSHQ YRRU KHW µHLJHQH¶ YDQ 1HGHUODQG
GH 1HGHUODQGVH UHJLR¶V HQ HHQ 1HGHUODQGVH EHQDGHULQJVZLM]H YDQ ODQGHOLMNH JHELHGHQ
GDDUELM ERQGJHQRWHQ ]RHNHQ pQ FRQVWUXFWLHI PHHZHUNHQ DDQ HHQ JHwQWHJUHHUG (XURSHHV
EHOHLG YRRU GH ODQGHOLMNH JHELHGHQ 2S DOOH QLYHDXV ]DO NZDOLWHLW KHW OHLGLQJJHYHQGH SULQFLSH
PRHWHQ ]LMQ
EHVWXXUOLMNH RSJDYH KHW 1HGHUODQGV EHVWXXUOLMNMXULGLVFKH NDGHU DIVWHPPHQ RS GH
QLHXZH RSJDYHQ JH]LHQ GH (XURSHVH YHUSOLFKWLQJHQ HQ GH JURHLHQGH URO HQ EHWHNHQLV YDQ
GH UHJLR KLHUELM RS HHQ DGHTXDWH ZLM]H RPJDDQ PHW KHW EOLMYHQGH VSDQQLQJVYHOG WXVVHQ DO
JHPHQH (8 ZHWWHQ HQ VSHFLILHNH UHJLRQDOH QRGHQ 'LW ]DO JHSDDUG PRHWHQ JDDQ PHW
KHW ZHUNHQ DDQ KHUVWHO YDQ YHUWURXZHQ WXVVHQ GH YHUVFKLOOHQGH EHWURNNHQ SDUWLMHQ
RUJDQLVDWRULVFKH RSJDYH KHW ZHUN YDQ UHJHULQJ PLQLVWHULHV HQ SDUOHPHQW DIVWHPPHQ
RS GH QRRG]DNHOLMNH EDQGHQ PHW (XURSD HQ GH UHJLR¶V DOVRRN RS GH ]LFK GDDU YRRUGRHQGH
LQWHJUDWLH YDQ EHOHLGVYHOGHQ /19 ]DO KLHUELM YRUP PRHWHQ JHYHQ DDQ HHQ QLHXZH URO YDQ
PLQLVWHULH YRRU KHW ODQGHOLMN JHELHG WXVVHQ GH PLQLVWHULHV RQGHUOLQJ FR|UGLQHUHQG IDFLOLWH
UHQG HQ XLWYRHUHQG QDDU (XURSD WRH DFWLHI GH VWHP YDQ 1HGHUODQG HQ GH UHJLR LQEUHQJHQG
HQ QDDU GH UHJLR WRH KHOGHUH NDGHUV VFKHSSHQG YRRU HHQ HLJHQ UHJLRQDOH YHUDQWZRRUGH
OLMNKHLG



 YHUJDGHULQJHQ HQ RYHULJH DFWLYLWHLWHQ
SOHQDLUH YHUJDGHULQJHQ YDQ GH UDDG
'H UDDG NZDP LQ KHW YHUVODJMDDU  NHHU ELMHHQ YRRU HHQ SOHQDLUH YHUJDGHULQJ 1DDVW GH UHJXOLH
UH  MDDUOLMNVH YHUJDGHULQJHQ ZHUG LQ GHFHPEHU HHQ H[WUD YHUJDGHULQJ EHOHJG RP DOOH RQGHU
ZHUSHQ DDQ KHW HLQGH YDQ GH HHUVWH ]LWWLQJVSHULRGH YDQ GH UDDG DI WH KDQGHOHQ ,Q GH YHUJDGH
ULQJHQ ZHUG DDQGDFKW EHVWHHG DDQ DOOH ]DNHQ YDQ EHODQJ YRRU KHW IXQFWLRQHUHQ YDQ GH UDDG
ZHUNSURJUDPPD ZHUNZLM]H WDDNYHUGHOLQJ LQVWHOOLQJ ZHUNJURHSHQ DG KRF DGYLH]HQ LQ YRRUEH
UHLGLQJ VWDUWQRWLWLHV HQ WXVVHQUDSSRUWDJHV  YDVWVWHOOLQJ YDQ DGYLH]HQ SUHVHQWDWLH YDQ GH DGYLH
]HQ RI KHW UDDGVZHUN LQ KHW DOJHPHHQ ]DNHQ DOV DIVWHPPLQJ HQ VDPHQZHUNLQJ HQ GLW YHUVODJ
MDDU RRN YRRU GH HYDOXDWLH HQ DIURQGLQJ YDQ GH ]LWWLQJVSHULRGH 
DFWLYLWHLWHQ WHU YRRUEHUHLGLQJ YDQ DGYLH]HQ
7HQ EHKRHYH YDQ GH DGYLHVYRRUEHUHLGLQJ ZDUHQ GLYHUVH DG KRF ZHUNJURHSHQ DFWLHI EHVWDDQGH
XLW HQNHOH UDDGVOHGHQ ELM YHVWLJLQJVYRRUZDDUGHQ HQ ELM GLHUKRXGHULM DDQJHYXOG PHW ppQ UHVS
GULH GHVNXQGLJHQ YDQ EXLWHQ =LM ZHUGHQ YRRUJH]HWHQ GRRU HHQ GDDUWRH DDQJHZH]HQ OLG YDQ GH
UDDG 'H ZHUNZLM]H HQ VDPHQVWHOOLQJ YDQ GH ZHUNJURHSHQ GLH LQ  DFWLHI ZDUHQ ZRUGW YHU
PHOG ELM GH EHWUHIIHQGH DGYLHVRQGHUZHUSHQ LQ KRRIGVWXN  'DDUQDDVW ZDUHQ HU RRN GLYHUVH DQ
GHUH DFWLYLWHLWHQ WHU YRRUEHUHLGLQJ YDQ DGYLH]HQ 6SHFLDOH YHUPHOGLQJ YHUGLHQHQ KHW ZHUNEH]RHN
DDQ )OHYRODQG RS  MXOL HQ KHW URQGH WDIHOJHVSUHN RS  RNWREHU EHLGH LQ KHW NDGHU YDQ GH YRRU
EHUHLGLQJ YDQ KHW DGYLHV RYHU ELRORJLVFKH ODQGERXZ
RYHUOHJ PHW GH EHZLQGVOLHGHQ YDQ /19
2S  PDDUW ZHUG LQ $PHUVIRRUW PHW GH PLQLVWHU JHGLVFXVVLHHUG RYHU KHW 6WLPXOHULQJVNDGHU HQ
RYHU HHQ YHUNHQQLQJ YRRU KHW ODQGHOLMN JHELHG LQ  YRRUXLWORSHQG RS HHQ UDDGVDGYLHV WHQ
EHKRHYH YDQ GH 1RWD 9RHGVHO HQ *URHQ
2S  MXQL ZHUG LQ 'HQ +DDJ PHW GH PLQLVWHU HQ GH VWDDWVVHFUHWDULV RYHUOHJG RYHU KHW ZHUNSUR
JUDPPD YRRU  ZDDUPHH GDW GH RSVWHOOLQJ YDQ GDW ZHUNSURJUDPPD NRQ ZRUGHQ DIJHURQG
2S  RNWREHU ZHUG LQ 'HQ +DDJ PHW GH PLQLVWHU JHVSURNHQ RYHU KHW HYDOXDWLHUDSSRUW GDW GRRU
GH FRPPLVVLH ROY +RXEHQ ZDV RSJHVWHOG HQ RS  DXJXVWXV DDQ GH PLQLVWHU DDQJHERGHQ
+HW YRRU  QRYHPEHU JHSODQGH RYHUOHJ LQ $PHUVIRRUW PHW GH PLQLVWHU HQ GH VWDDWVVHFUHWDULV
PRHVW GRRU SHUVRRQOLMNH RPVWDQGLJKHGHQ ZRUGHQ YHUVFKRYHQ QDDU EHJLQ 
DQGHUH EHVWXXUOLMNH FRQWDFWHQ
2S  IHEUXDUL ZHUG RYHUOHJG WXVVHQ GH EHZLQGVOLHGHQ YDQ 9520 HQ /19 HQ GHOHJDWLHV YDQ KXQ
DGYLHVUDGHQ RYHU GH URQG GH 9LMIGH 1RWD 5XLPWHOLMN 2UGHQLQJ XLWJHEUDFKWH DGYLH]HQ (HQ NOHLQH
GHOHJDWLH YDQ GH UDDG YRHUGH RS  MDQXDUL HHQ YHUNHQQHQG JHVSUHN PHW '* 5(% YDQ (FRQR
PLVFKH =DNHQ 2S  QRYHPEHU ZHUG QRJPDDOV PHW (= RYHUOHJG QX LQ KHW NDGHU YDQ GH YRRU
EHUHLGLQJ YDQ KHW DGYLHV RYHU YHVWLJLQJVYRRUZDDUGHQ YRRU DJURFRQFHUQV 2S  RNWREHU YRHUGH
HHQ GHOHJDWLH YDQ GH UDDG RYHUOHJ PHW GH YRRU]LWWHU YDQ GH 6(5 RYHU ELRORJLVFKH ODQGERXZ HQ
HQNHOH DQGHUH RQGHUZHUSHQ 2S  GHFHPEHU VSUDNHQ GHOHJDWLHV YDQ GH UDDG HQ /19 RYHU KHW
DGYLHV µ+HW EHODQJ YDQ VDPHQKDQJ¶ LQ UHODWLH WRW GH QRWD¶V µ9RHGVHO HQ *URHQ¶ HQ µ1DWXXU YRRU
PHQVHQ¶ 2S  GHFHPEHU RYHUOHJGH HHQ GHOHJDWLH YDQ GH UDDG PHW GH 'LUHFWLH ,QGXVWULH HQ
+DQGHO RYHU KHW DGYLHV RYHU 9HVWLJLQJVYRRUZDDUGHQ YRRU DJURFRQFHUQV
ELM]RQGHUH ELMHHQNRPVWHQ
• ,QWHUQDWLRQDOH ZHUNFRQIHUHQWLH RYHU µWKH 0RGHO RI (XURSHDQ $JULFXOWXUH¶ HHQ YHUYROJ RS KHW
DGYLHV RYHU (XURSD HQ GH UHJLR PHW GH IRFXV YRRU GH ELM]RQGHUH SRVLWLH YDQ JHELHGHQ RQGHU
JURWH UXLPWH HQ PLOLHXGUXN 'H]H ELMHHQNRPVW YDQ FD  GHVNXQGLJHQ XLW  ODQGHQ YRQG
SODDWV RS  HQ  DSULO HQ ZHUG JHRSHQG GRRU PLQLVWHU %ULQNKRUVW 9HUVODJ ORV YHUNULMJEDDU
• 7KHPDELMHHQNRPVW µ+HW EHODQJ YDQ VDPHQKDQJ¶ QDDU DDQOHLGLQJ YDQ KHW JHOLMNQDPLJH DGYLHV
HQ WHYHQV LQ KHW NDGHU YDQ GH DIVOXLWLQJ YDQ GH HHUVWH ]LWWLQJVSHULRGH YDQ GH UDDG 'H ELMHHQ
NRPVW YRQG SODDWV RS  QRYHPEHU LQ 9RRUEXUJ HQ ZHUG DIJHVORWHQ GRRU VWDDWVVHFUHWDULV )D
EHU (HQ YHUVODJ LV DOV VSHFLDOH ELMODJH LQ GLW MDDUYHUVODJ RSJHQRPHQ



µ(YDOXDWLH ¶ DXJXVWXV  5/* 
UDSSRUW YDQ HHQ H[WHUQH HYDOXDWLHFRPPLVVLH ROY PU )-0 +RXEHQ
&21&/86,(6
• SRVLWLH YDQ GH UDDG
'H UDDG KHHIW ]LFK HHQ YDVWH SODDWV YHUZRUYHQ HQ ZRUGW JHNHQG HQ JHUHVSHFWHHUG DOV ZDW KLM
YRRU GH ZHW PRHW ]LMQ HHQ RQDIKDQNHOLMN DGYLHVFROOHJH GDW ]LFK ULFKW RS EHODQJULMNH RQWZLNNH
OLQJHQ YRRU GH ODQJHUH WHUPLMQ RS KHW EHOHLGVWHUUHLQ YDQ /19 HQ ZDW GDDUPHH VDPHQKDQJW
'H RSKDQJLQJ YDQ HQ GH DDQGDFKW YyyU GH UDDG ELQQHQ /19 EHYHVWLJHQ GH]H SRVLWLH QRJ RQ
YROGRHQGH HQ EHPRHLOLMNHQ HHQ LQWHJUDOH RQWYDQJVW HQ GRRUZHUNLQJ YDQ DGYLH]HQ
• DGYLHVRQGHUZHUSHQZHUNSURJUDPPD
'H EHKDQGHOGH RQGHUZHUSHQ HQ GH GDDURYHU XLWJHEUDFKWH DGYLH]HQ ZDUHQ UHOHYDQW YRRU KHW
EHOHLG 'H IHLWHOLMNH WRWVWDQGNRPLQJ YDQ KHW ZHUNSURJUDPPD LV EXLWHQ GH GLUHFW EHWURNNHQHQ
ELM /19 QLHW JRHG EHNHQG PDDU PHQ YHUWURXZW GDW GH UDDG WRH 'H 7ZHHGH .DPHU PDDNW
JHHQ JHEUXLN YDQ GH PRJHOLMNKHLG DGYLHV WH YUDJHQ 'H SURYLQFLHV ]RXGHQ ZHO LQEUHQJ ZLOOHQ
KHEEHQ HQ GLH PRJHOLMNKHLG YROJHQV GH FRPPLVVLH  GHVQRRGV LQIRUPHHO  RRN PRHWHQ NULMJHQ
'H DDUG YDQ GH DGYLHVRQGHUZHUSHQ EHKRHIW JHHQ SULQFLSLsOH ELMVWHOOLQJ :HO PRHW KHW SUR
JUDPPD EOLMYHQ PHHJURHLHQ PHW GH LQ]LFKWHQ ZDW VWUDWHJLVFK EHODQJULMN LV YRRU KHW DDQGDFKWV
JHELHG 'DDUQDDVW PRHW KHW PRJHOLMN ]LMQ LQFLGHQWHHO RYHU JURWH DFWXHOH NZHVWLHV WH DGYLVHUHQ
HQ LQ KHW DOJHPHHQ PRHW ZRUGHQ JHZDDNW GDW RQJHYUDDJG DGYLVHUHQ PRJHOLMN EOLMIW
• VDPHQVWHOOLQJ
'H FRPPLVVLH DFKW GH XLWJDQJVSXQWHQ ELM GH VDPHQVWHOOLQJ MXLVW GDW ZLO ]HJJHQ LQKRXGHOLMNH
GHVNXQGLJKHLG PDDWVFKDSSHOLMNH HUYDULQJ HQ DFKWHUJURQG HYHQZLFKWLJH PDQYURXZ YHUGHOLQJ
HQ RQDIKDQNHOLMNKHLG :HO PHHQW ]LM GDW GDDUELQQHQ HQLJH DFFHQWHQ PRHWHQ ZRUGHQ YHUOHJG
PLQGHU EHVWXXUOLMNH HQ PHHU LQKRXGHOLMNH GHVNXQGLJKHLG GDW ODDWVWH PHW HHQ H[WUD DFFHQW RS
ZDWHU HQ DJULEXVLQHVV $OV YLVVHULM HHQ VXEVWDQWLHHO GHHO YDQ GH DGYLHVWDDN LV RI ZRUGW PRHW
GDW RRN LQ GH VDPHQVWHOOLQJ WRW XLWLQJ NRPHQ 2YHULJH RQWEUHNHQGH GHVNXQGLJKHGHQ ]RXGHQ
RS DG KRFEDVLV NXQQHQ ZRUGHQ LQJHVFKDNHOG
• ZDDUGHULQJ HQ JHEUXLN YDQ DGYLH]HQ
'H DGYLH]HQ ZRUGHQ JHZDDUGHHUG HQ ]LMQ KHOGHU HQ WRHJDQNHOLMN JHVFKUHYHQ 9HHO RUJDQLVD
WLHV HQ RYHUKHGHQ EOLMNHQ ]H YRRU KHW HLJHQ EHOHLG HQ DFWLYLWHLWHQ WH JHEUXLNHQ RP ]LFKW WH
NULMJHQ RS RQWZLNNHOLQJHQ   DOV LQVSLUDWLHEURQ   YRRU LQWHUQH JHGDFKWH HQ PH
QLQJVYRUPLQJ   YRRU WRHWVLQJ YDQ KHW HLJHQ ZHUN  HQ RP LGHHsQ XLW RYHU WH QHPHQ
  'H GHQNWDQNIXQFWLH YDQ GH UDDG ZRUGW GDDUPHH EHYHVWLJG
• GRRUZHUNLQJ LQ ULMNVEHOHLG
'H GRRUZHUNLQJ YDQ GH DGYLH]HQ LQ ULMNV HQ PHW QDPH /19EHOHLG OLMNW EHSHUNW HQ LV RS ]LMQ
PLQVW ZHLQLJ KHUNpQEDDU %LM DQGHUH GHSDUWHPHQWHQ OLMNW PHQ VRPV PHHU EHODQJVWHOOLQJ YRRU
GH DGYLH]HQ WH KHEEHQ +RHZHO GH DGYLH]HQ GH ODQJHUH WHUPLMQ EHWUHIIHQ HQ YROOHGLJH GRRU
ZHUNLQJ RS GH NRUWH WHUPLMQ GXV QLHW PRJHOLMN LV PHHQW GH FRPPLVVLH WRFK GDW GH UDDG WH RQ
]LFKWEDDU LV ZDDU KHW GH GRRUZHUNLQJ LQ KHW ULMNVEHOHLG DDQJDDW :DDU KHW YHUEDQG PHW GH
DGYLH]HQ YDQ GH UDDG JHOHJG NDQ HQ PRHW ZRUGHQ JHEHXUW GDW WH ZHLQLJ
$$1%(9(/,1*(1
• GH RSGUDFKW YRRU GH UDDG
'H KXLGLJH GHQNWDQNIXQFWLH KDQGKDYHQ HQ GDDUQDDVW HHQ ]RGDQLJH SRVLWLH YHUZHUYHQ GDW
DGYLH]HQ RRN LQ KHW ULMNVEHOHLG PHHU ZRUGHQ JHEUXLNW HQ JHQRHPG ZDDU GDW RSSRUWXXQ LV
'DDUELM NDQ LQWHQVLYHULQJ YDQ GH FRPPXQLFDWLH HQ 35 HHQ EHODQJULMNH URO VSHOHQ DOVPHGH
DDQVFKHUSLQJ YDQ DGYLH]HQ HQ HHQ PHHU DVVHUWLHYH RSVWHOOLQJ YDQ GH UDDG LQ KHW DOJHPHHQ
• GH RSGUDFKW YRRU /19
'H GRRUZHUNLQJ EHWHU RUJDQLVHUHQ 'DDUELM NXQQHQ DPEWHOLMNH µYHUWDDOJURHSHQ¶ HHQ FHQWUDOH
URO VSHOHQ 'LH NXQQHQ SHU YHUVFKHQHQ JURRW DGYLHV GH FRQFUHWH PRJHOLMNKHGHQ YRRU EHOHLG HQ
RQGHU]RHN XLWZHUNHQ DFFHQW RS µZDW HU NDQ¶ QLHW RS µZDW HU PLQLPDDO PRHW¶  =R ZRUGW HHQ
VWHYLJ IXQGDPHQW JHOHJG YRRU ]RZHO GH GRRUZHUNLQJ DOV GH EHOHLGVUHDFWLH



3 werkprogramma
De gang van zaken rond het werkprogramma en de adviezen van de raad werd uitvoerig beschreven in het evaluatierapport 1997-2000. Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen.

vaststelling en uitvoering werkprogramma 2000
Het werkprogramma 2000 werd op 2 september 1999 door de minister en de raad op hoofdlijnen
besproken en overeengekomen. Het werd op 24 september in de ministerraad behandeld en
bekrachtigd. Twee onderwerpen van het werkprogramma van 1999 waren aan het eind van dat
jaar nog niet afgerond, zodat in 2000 sprake was van de onderstaande werkzaamheden:
OVERLOOP WERKPROGRAMMA 1999
LNV tussen Europa en de regio (afronding)

STAND VAN ZAKEN OP 31-12-2000
gepubliceerd 29-3-2000 onder de titel ‘LNV tussen
Europa en de regio, de nieuwe opgaven’ (RLG 00/1)
Beleid en ruimte (afronding)
gepubliceerd 29-8-2000 onder de titel ‘Het belang van
samenhang’ (RLG 00/3)
WERKPROGRAMMA 2000
STAND VAN ZAKEN OP 31-12-2000
Voortzetting van het Stimuleringskader
Gepubliceerd 17-3-2000 onder de titel ‘Het Stimuleringskader na 2000’ (RLG 00/2). Niet gedrukt.
Internationale werkconferentie ELM
3/4-4-2000 n.a.v. ‘LNV tussen Europa en de regio’
Het landelijk gebied in 2010, een verkenning
Gepubliceerd 27-3-2000 onder de titel ‘Het landelijk
(gevraagd en uitgebracht t.b.v. ‘Voedsel en Groen’ én gebied in 2010, een verkenning’, ongenummerd intee
als 2 interim advies t.b.v. ‘Het belang van samenhang’) rimadvies. Niet gedrukt.
Ontwerp Nota Wonen
Gepubliceerd 29-9-2000 onder de titel ‘Wonen in het
(tussentijdse adviesaanvraag staatssecretaris VROM)
landelijk gebied’ (RLG 00/5)
Politiek-maatschappelijke basis voor natuurbeleid Vastgesteld op 14-12-2000; publicatie januari 2001
De kansen voor biologische landbouw
Vastgesteld op 14-12-2000; publicatie februari 2001
Vestigingsvoorwaarden voor agro-concerns
Vastgesteld op 21-12-2000; publicatie februari 2001
De toekomst voor dierhouderij in Nederland
Nog in voorbereiding; vaststelling en publicatie verwacht tegen de zomer van 2001

voorbereiding en vaststelling werkprogramma 2001
De voorbereiding van het werkprogramma voor 2001 liep voor het eerst geheel volgens het
boekje. Na de voorbereiding bij het departement van LNV werden de adviesvoornemens op 17
april aan de raad voorgelegd. De raad besprak deze in zijn vergadering van 25 mei en stelde
een concept-werkprogramma op, dat per omgaande aan de minister werd voorgelegd. In een
bespreking van beide bewindslieden met de raad op 27 juni kon een werkprogramma worden
vastgesteld. Dat werd op 8 september in de Ministerraad bekrachtigd en op 19 september aan
de Tweede Kamer der Staten Generaal toegezonden. Het werkprogramma voor 2001 omvat:
OVERLOOP WERKPROGRAMMA 2000
Diverse onderwerpen

VERWACHTING OP 31-12-2000
e
1 kwartaal 2001

Vestigingsvoorwaarden agroconcerns

1 kwartaal 2001

De toekomst voor dierhouderij in Nederland

2 kwartaal 2001

WERKPROGRAMMA 2001
Realiseren waterberging in landbouw-, natuur- en
recreatiegebieden
Soortenbeleid
Mogelijke betekenis van de sociaal-culturele ontwikkeling voor het landelijk gebied
Positionering primaire landbouw in de keten
Ontwikkelingsrichtingen voor het beheer van de
EHS en het landschap

VERWACHTING OP 31-12-2000
e
2 kwartaal 2001

(eindafwerking van de in 2000 vastgestelde adviezen)
(vaststelling en eindafwerking)

(vervolg van werkzaamheden in 2000)

e
e

e

3 kwartaal 2001
e
4 kwartaal 2001
e

e

1 -2 kwartaal 2002
e
2 kwartaal 2002
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‘Het belang van samenhang’, 29 augustus 2000, advies RLG 00/3
advies over ontwikkeling, afstemming en integratie in het landelijk gebied
koppensnellen van de eerste berichten in de media

13

4 afstemming, samenwerking en communicatie
contacten met het veld
De contacten met het veld zijn intensief en veelvormig. Naast de contacten voor de algemene
oriëntatie, zijn de meeste gericht op de concrete adviesvoorbereiding. Vaak gaat het om bilaterale gesprekken met leden van de raad of medewerkers van het secretariaat, maar er zijn ook
gesprekken in kleine groepen of in ‘ronde tafel’-verband. In het evaluatierapport 1997-2000
wordt een beschrijving gegeven van de uiteenlopende externe contacten voor diverse doeleinden.
afstemming en samenwerking met andere adviescolleges
De samenwerking met andere adviesraden neemt toe, vooral in de vorm van informele consultaties over en weer of het uitwisselen van vertrouwelijke concepten. De afspraak tussen alle raden
om altijd alle adviezen en werkprogramma’s uit te wisselen, blijft bestaan. De raden blijven zo in
het verloop van het jaar geïnformeerd over elkaars werkzaamheden. Daarnaast is er het periodiek overleg tussen de voorzitters en secretarissen van de Raad voor Verkeer en Waterstaat, de
VROM-raad en de Raad voor het Landelijk Gebied. In het verslagjaar vond dit op 5 april, 5 september en 12 december plaats. Incidenteel is er ook een uitwisseling met andere raden, naar
aanleiding van specifieke onderwerpen, dit jaar met onder meer RMO en ROB/Rfv. De jaarlijkse
ontmoeting van alle voorzitters van de adviescolleges vond ook in 2000 weer plaats en het in
1999 gestarte kwartaaloverleg van de secretarissen werd gecontinueerd.
internationale uitwisseling en samenwerking
De raad zoekt ook nadrukkelijk contact met instellingen in het buitenland, waar onder ook de
landbouw-vertegenwoordigingen, Nederlandse vertegenwoordigers in het Europees Parlement
en relevante organisaties en overheden waaronder EU-organen. Zo wordt informatie verzameld
voor het opstellen van de adviezen én tegelijk gewerkt aan een verbreding van het gebruik van
de adviezen. Van elk advies verschijnt daarom ook een verkorte Engelse versie.
De Raad voor het Landelijk Gebied neemt vanaf de oprichting deel aan een internationaal uitwisselings- en samenwerkingsverband van natuur- en milieu-adviesraden (EEAC) uit (a.s.) EUlidstaten. De jaarlijkse bijeenkomst van participerende raden vond in 2000 van 3 tot 5 juni in Sesimbra, Portugal plaats. De uitwisseling van informatie vindt ook plaats via de gemeenschappelijke ‘focal point-information service’. De EEAC heeft onder meer een actieve landbouwwerkgroep die in de periode 1999-2000 door de Raad voor het Landelijk Gebied werd voorgezeten en die op 3 april in Den Haag en op 3 juni in Sesimbra bijeenkwam. In oktober werd op basis
van deze werkzaamheden - en met name ook de internationale werkconferentie van 3 en 4 april
in Den Haag - gesproken met vertegenwoordigers van de Cairns-groep en met het WTOsecretariaat over onder meer verbreding en milieudoelstellingen in de landbouw.
communicatie
Onder invloed van de uitkomsten van de evaluatie 1997-2000 werd halverwege het verslagjaar
een intensivering ingezet van het naar buiten treden van de raad en het onder de aandacht
brengen van adviezen. Het advies ‘Het belang van samenhang’ vormde daarbij het eerste en
voornaamste aangrijpingspunt. Het extra drukwerk en de aandacht voor de publiciteit en de nazorg zorgden voor hogere uitgaven en vooral een groot beslag op de beschikbare menskracht bij
het secretariaat.
De raad bleef - desgevraagd en binnen zijn mogelijkheden - actieve bijdragen leveren aan conferenties en symposia over onderwerpen waarover hij adviseerde, ook in het kader van het onder
de aandacht brengen van zijn adviezen of zijn werk in het algemeen. Zowel het advies ‘Het belang van samenhang’ als andere adviezen vroegen in dit kader om de aandacht.
De website blijft een goed gebruikt communicatiekanaal, ook voor het ‘downloaden’ van complete adviezen, en werd minimaal twee keer per maand geactualiseerd.
Van het grote aantal uitnodigingen voor deelname aan workshops, overleg, symposia, begeleidingscommissies etc. werd - evenals vorige jaren - beperkt en gericht gebruik gemaakt.
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‘Wonen in het landelijk gebied’, 29 september 2000, advies RLG 00/5
advies over de Ontwerp Nota Wonen

enkele citaten uit de kabinetsreactie,
zoals opgenomen in de nota ‘Mensen, Wensen, Wonen’
voorzieningenniveau van kleine kernen en buitengebied
“Het Kabinet is van mening dat de leefomgeving van kleine kernen in het landelijk gebied
soms aandacht behoeft, vooral daar waar voorzieningen wegvallen of onbereikbaar worden
voor minder mobiele groepen. Maar het bijbouwen van woningen is zeker geen panacee voor
het instandhouden daarvan. Wonen in het landelijk gebied en in kleine kernen heeft voordelen
(ruimte en groen), maar ook nadelen. De keuzemogelijkheden waar het gaat om voorzieningen zijn niet altijd even groot als in een meer stedelijke woonomgeving. Oplossingen hiervoor
moeten echter vooral worden gezocht in afstemming op regionaal niveau. Bijvoorbeeld door
afstemming en concentratie van voorzieningen en dienstverlening in specifieke knooppunten.
In dit verband ligt een sterkere rol voor de provincies, zoals bepleit door de RLG, voor de
hand.
toetsing bouwen en bestemmingsplannen
De gedachte van de RLG om een Nieuwbouw Effectrapportage en een mobiliteitstoets in te
voeren, wordt door het kabinet naar inhoud ondersteund. Het zijn, zeker in het landelijk gebied
nuttige instrumenten bij de voorbereiding van bouw- en bestemmingsplannen, en ook voor
ontwikkelingsvisies. Van een verplichting tot toepassing ervan ziet het kabinet af. De regeldruk, die in sommige adviezen ook aan de orde komt, zou er te groot door worden”.
integrale gebiedsgerichte kwaliteitsbenadering
“Er ontstaat steeds meer draagvlak voor een integrale gebiedsgerichte kwaliteitsontwikkeling
van het landelijk gebied. Daarin moet het ook mogelijk zijn dat in bepaalde gebieden woonbebouwing wordt gerealiseerd waar dit nu beleidsmatig of in de praktijk niet mogelijk is. Het kabinet onderschrijft het uitgangspunt van de RLG dat dit alleen moet gebeuren als dit bijdraagt
aan de kwaliteitsverhoging van het landelijk gebied. De Ruimte voor Ruimte regeling is een
goede eerste aanzet om mogelijkheden voor woningbouw met kwaliteitsverhoging te combineren. Er moet verder worden gezocht naar andere mogelijke elkaar versterkende combinaties”.
tweede woningen
“De voorstellen van de RLG voor het omgaan met tweede woningen en recreatiewoningen
bieden perspectief op een duurzame oplossing van deze problematiek, en zijn dan ook meegenomen in de definitieve Nota. In de praktijk is het onderscheid tussen permanent bewoonde
woningen en woningen bedoeld voor recreatief gebruik niet altijd scherp te maken. Om aan
deze onduidelijkheid een einde te maken, krijgt de gemeente de mogelijkheid om bestaande
woningen vrij te geven voor permanente bewoning. Deze worden dan binnen de rode contour
getrokken, waarbinnen geen onderscheid wordt gemaakt tussen permanent en recreatief gebruik. De handhavingslast zal hierdoor afnemen. Buiten de rode contour blijft het onderscheid
van kracht, wat betekent dat op nieuwe recreatiecomplexen buiten de rode contour niet permanent mag worden gewoond. Wanneer bestaande (complexen van) recreatieverblijven uit
een oogpunt van de kwaliteit van natuur en landschap eigenlijk op een verkeerde plaats
staan, zou moeten worden gestreefd naar sanering. Daarbij kan een parallel worden getrokken met de ruimte-voor-ruimte regeling”.
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5 uitgebrachte adviezen en adviezen in voorbereiding
5.1 in 2000 uitgebrachte adviezen
In deze paragraaf wordt een korte beschrijving gegeven van de adviezen die in 2000 werden
uitgebracht, hoe zij werden voorbereid en hoe en wanneer zij werden aangeboden. De volgorde
is die waarin de adviezen feitelijk werden uitgebracht.
‘Het Stimuleringskader na 2000’, briefadvies over de voortzetting van het Stimuleringskader
De voorbereiding van dit advies begon in december 1999, naar aanleiding van een discussie van
de raad met de minister en prof. Van der Zwan over de werking het Stimuleringskader tot dan
toe en de problemen en beperkingen die zich daarbij voordeden. In het kader van de voorbereiding vonden gesprekken plaats met vertegenwoordigers van het kerndepartement, LASER en
de directie Noord. Na een eerste bespreking in de januarivergadering werd het advies tijdens de
februarivergadering in een voorlopige vorm vastgesteld. Na overleg met de minister op 9 maart
werd het advies nog op enige punten verhelderd en vervolgens definitief uitgebracht.

Het (brief)advies werd schriftelijk aangeboden aan de minister van LNV, op 17 maart 2000. Niet in druk verschenen maar in briefvorm (en op heel beperkte schaal) verspreid. Publicatie RLG 00/2.

‘LNV tussen Europa en de regio’, de nieuwe opgaven
Nadat op verzoek van de minister van LNV in 1999 al twee interim adviezen werden uitgebracht
(zie jaarverslag 1999) kon in de decembervergadering van dat jaar ook nog net het eindadvies
inhoudelijk worden vastgesteld. Echter, eindredactie, drukwerk, aanbieding en publicatie konden
pas dit verslagjaar plaatsvinden. De voorbereidingsgroep vanuit de raad, bestaande uit de leden
Borger, Van Diepen, mw. Van Montfrans, Koolen (voorzitter) en Nijhoff kon zo zijn werkzaamheden in januari definitief afronden.

Het advies werd schriftelijk aangeboden aan de minister van LNV, op 29 maart 2000. Publicatie RLG 00/1.
Engelse samenvatting gepubliceerd onder nummer RLG 00/1a.

interimadvies ‘Het landelijk gebied in 2010, 2e interimadvies tbv ‘Het belang van samenhang’
Voor dit interim advies werd geen speciale voorbereidingsgroep geformeerd. Het kwam tot stand
door discussie in enkele opeenvolgende plenaire raadsbehandelingen, aangevuld met tussentijds bilateraal overleg met diverse leden. Daarbij speelde vooral Beckers een belangrijke rol. De
eerste stap werd in 1999 reeds gezet met een korte, niet gepubliceerde brief in oktober 1999 ten
behoeve van de begrotingsbehandeling. Daarna werd de voorbereiding in januari voortgezet. Op
9 maart werden enkele aspecten door middel van stellingen met de minister van LNV besproken, dit in verband met de doorwerking van die punten in de Nota ‘Voedsel en Groen’. Op 16
maart werd het advies inhoudelijk vastgesteld.

Het interimadvies werd schriftelijk uitgebracht aan de minister van LNV, op 27 maart 2000. Het is niet in druk
verschenen en evenmin actief verspreid, tegen de achtergrond dat kort daarna het eindadvies ‘Het belang
van samenhang’ zou verschijnen. Publicatie ongenummerd.

‘Het belang van samenhang’, advies over ontwikkeling, afstemming en integratie in het landelijk gebied
Voorafgaand aan dit eindadvies werden twee interim adviezen uitgebracht. Het eerste interim
advies ‘Geleid door kwaliteit’ dateert al van 12 mei 1999, waarna op 27 maart 2000 het tweede
interim advies ‘Het landelijk gebied in 2010, een verkenning’ volgde. Op basis van deze beide
interim-adviezen, en tevens gebruikmakend van eerdere adviezen over natuurbeleid, grondbeleid en Europa en de regio, werd het eindadvies samengesteld. De werkgroep die het eerste
interimadvies voorbereidde, bestaande uit de leden Beckers, Krouwel, Nijhoff, en Van der Ploeg
(voorzitter), had ook bij de voorbereiding van dit eindadvies het voortouw.

Het advies werd op 29 augustus 2000 - in gedrukte vorm en voorzien van een afzonderlijk gedrukte samenvatting - schriftelijk uitgebracht aan de ministers en staatssecretarissen van LNV en VROM. Vervolgens werd
het breed verspreid en werd op 13 november een themabijeenkomst gehouden.
Publicatie RLG 00/3. Engelse samenvatting gepubliceerd onder nummer RLG 00/3a.
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‘Wonen in het landelijk gebied’, advies over de Ontwerpnota Wonen
Dit advies werd opgesteld naar aanleiding van een tussentijdse adviesaanvraag van de staatssecretaris van VROM. Hoewel dus niet in de planning voorzien, werd de adviesvraag toch serieus opgepakt gezien het belang van het onderwerp én het feit dat de raad deze advisering zag
als een nadere uitwerking van en vervolg op het advies ‘Het belang van samenhang’. Na een
oriënterende bespreking in de aprilvergadering, werd in de meivergadering een startnotitie besproken en vastgesteld. Een raadswerkgroep - bestaande uit de leden Beckers, mw. Blok, mw.
Van Diepen (voorzitter), mw. Van Montfrans, Nijhoff en mw. De Vrey - nam de voorbereiding ter
hand. In de septembervergadering kon de raad een advies bespreken en vaststellen.
Het advies werd op 29 september 2000 in nog ongedrukte vorm schriftelijk aangeboden aan de staatssecretaris van VROM. In de loop van oktober werden gedrukte exemplaren verspreid. Publicatie RLG 00/5.

5.2 adviezen in voorbereiding
Vergunningvrij bouwen en welstandstoezicht (briefadvies)
Naar aanleiding van het voornemen van de staatssecretaris van VROM om de woningwet drastisch te wijzigen op het punt van het verlenen van bouwvergunningen en het welstandstoezicht,
en met de recente raadsadviezen voor ogen waarin het kwaliteitsaspect een vooraanstaande rol
speelde, besloot de raad zich door middel van een brief tot de Tweede Kamer te richten. Na dit
in de oktobervergadering te hebben besloten, werd het advies in de november- en decembervergadering besproken en vastgesteld.
Planning d.d. 31-12-2000: verzending briefadvies aan de Tweede Kamer begin januari 2001

Politiek-maatschappelijke basis voor natuurbeleid
De voorbereiding van dit advies startte in februari 2000 en in de maartvergadering stelde de raad
een startnotitie vast. De voorbereidingsgroep werd samengesteld uit de leden Beckers, mw.
Blok, mw. De Boois (voorzitter), mw. Van Diepen, mw. Ter Kuile, Nijhoff en Wolff. In de septembervergadering van de raad werd een tussenrapportage besproken en in de decembervergadering kon een conceptadvies worden besproken en vastgesteld. De redactionele afwerking, druk
en publicatie konden echter niet meer in het jaar 2000 plaatsvinden.
Planning d.d. 31-12-2000: druk en publicatie in januari/februari 2001.

De kansen voor biologische landbouw
De voorbereiding van dit advies startte in februari 2000 en in de maartvergadering kon de raad
een startnotitie vaststellen. De voorbereidingsgroep werd samengesteld uit de leden Koolen,
Krouwel, mw. Ter Kuile en Nijhoff (voorzitter). In de juni- en novembervergadering besprak de
raad tussenrapportages. In het kader van de voorbereiding werden vele gesprekken met deskundigen en belanghebbenden gevoerd, werden biologische bedrijven bezocht en werd ook een
ronde tafel-gesprek georganiseerd. In de reguliere decembervergadering kon een conceptadvies
worden besproken en vastgesteld. De redactionele afwerking, druk en publicatie konden echter
niet meer in het jaar 2000 plaatsvinden.
Planning d.d. 31-12-2000: druk en publicatie in /februari 2001.

Vestigingsvoorwaarden voor agroconcerns
Na een oriëntatieperiode werd in oktober 1999 een startnotitie vastgesteld ten behoeve van de
verdere uitvoering in het jaar 2000. De voorbereidingsgroep werd samengesteld uit de leden
Van Noord (voorzitter) en Koolen, alsmede dr. A.P. Verkaik. Na het overlijden van Van Noord in
april 2000, nam Koolen het voorzitterschap over en werd de voorbereidingsgroep aangevuld met
mw. Van Diepen. In de april- en in de oktobervergadering van de raad werden tussenrapportages besproken. In het kader van de voorbereiding vonden vele oriënterende gesprekken plaats,
onder meer met grote agroconcerns en met de ministeries van EZ en LNV. In de tweede, extra
decembervergadering werd een eerste conceptadvies besproken. Definitieve vaststelling van het
advies kon echter niet meer in het jaar 2000 plaatsvinden.
Planning d.d. 31-12-2000: vaststelling in februari 2001.
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De toekomst van de dierhouderij in Nederland
De start van de voorbereiding werd in het begin van 2000 uitgesteld in verband met een personeelstekort bij het secretariaat. De ziekte en het overlijden van Van Noord, de beoogde voorzitter
van de voorbereidingsgroep, in maart leverde verdere vertraging op. Uiteindelijk kon in de septembervergadering een startnotitie worden besproken en vastgesteld. De voorbereidingsgroep
werd samengesteld uit de leden Koolen, Van ’t Land (waarnemer voor Van Noord) en mw. Van
Montfrans (voorzitter). Na deze bespreking werd de voorbereidingsgroep aangevuld met het lid
Van der Ploeg en de niet-leden Kamp, Van Waveren en mw. Van der Zijpp. In de tweede, extra
decembervergadering van de raad kon een eerste tussenrapportage worden besproken. De
verdere uitwerking en afronding van het advies zullen pas in de loop van 2001 plaatsvinden.
Planning d.d. 31-12-2000: vaststelling in mei/juni 2001.
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5.3 overzicht van alle adviezen en beleidsreacties tot 31 - 12 - 2000
TITEL/DATUM ADVIES

GLOBALE INHOUD

BELEIDSREACTIE

Tien voor de toekomst,
advies tbv de beleidsagenda voor het landelijk
e
gebied in de 21 eeuw.

De raad geeft 10 ‘agendapunten’ voor het
e
beleid voor de 21 eeuw, w.o. functieverbreding van het landelijk gebied, meersporenontwikkeling landbouw, aflossen milieuhypotheek, verbinding internationale met
regionale oriëntatie en ruimte voor ontwikkeling ‘van binnenuit’.

(19-3-1998) De minister ziet in
de agenda aanleiding voor fundamentele discussie, verbindt
advies stad-land daaraan, vertaalt dit in de belangrijkste beleidsdilemmas en kondigt uitwerkingen aan.

Stad en land in groen De raad pleit voor sturende rol van kwaliteit
verband, advies over de van het landelijk gebied bij planning en
ordening van stad en land. realisatie verstedelijking. Als ruimtelijk
concept adviseert hij ‘stedenland-plus’.
Daarbij pleit hij o.m. voor bijstelling finan(25-8-1997)
cieringssystematiek gemeenten, om bijvoorbeeld ook de zorg voor natuur en
openheid te ‘belonen’

(19-3-1998) De minister wacht
met definitief oordeel maar
vraagt zich af of de ‘plus’ op
lange termijn voldoende ruimte
biedt; de aanbeveling mbt gemeentefonds is bij BiZa ingebracht.

De raad noemt nieuw land de ‘laatste optie’
en pleit voor bredere en zorgvuldiger beoordeling overige opties. Hij meent dat
daar nog niet-onderzochte mogelijkheden
zijn en ontraadt een ‘vlucht naar voren’ (in
zee/water). Meer algemeen bepleit hij koppeling investeringen in economische structuur en leefomgeving en het hanteren van
een ‘geen spijt’-benadering.

(16-7-1998) De regering onderschrijft de bepleite breedte en
zorgvuldigheid van de afwegingen, maar wijst de ‘geen spijt’benadering/tijdpad af. Investerings-koppeling in economie en
leefomgeving wordt overgenomen.

Leven en laten leven, De raad stelt dat natuur, natuurlijke fluctuaadvies over kustvisserij en ties en maatschappelijke opvattingen bepalend zijn voor kustvisserij. Daarom terugnatuur in kustgebieden.
houdendheid mbt nieuwe visserijvormen.
Hij adviseert aanscherping voorwaarden
(27-3-1998)
voor kokkelvisserij gedurende voortzetting
evaluatieonderzoek tot 2003, en ‘beëindiging tenzij’ na afloop.

(15-7-1998) De minister deelt
uitgangspunten raad, incl. terughoudendheid mbt nieuwe
visserijvormen. Risico’s kokkelvisserij in onderzoeksperiode
acht hij ondervangen. Hij besluit
in 2003 wel over inpasbaarheid
kokkelvisserij, maar met iets
ruimer criterium.

De raad stelt als kenmerken voor ‘goed’ (a)
vanaf begin aan- dacht en geld voor kwaliteit en inpassing en (b) regie op het juiste
bestuursniveau: projectbesluit en budget bij
rijk, uitvoering en inpassing bij provincie(s).
De raad stelt een geïntegreerde kwaliteitssytematiek voor (ook ten behoeve van
inpassingsbudget) alsmede een gebiedsbenadering bij inpassing.

(30-3-1999) De minister stelt dat
het advies een rol heeft gespeeld bij de kabinetsformatie
en het IBO infrastructuur. Hij
onderschrijft dat projecten niet
(meer) geïsoleerd behandeld
mogen worden en dat in de
‘ontwerpopgave’ die daaruit
volgt tegelijk de verbetermogelijkheden van een gebied benut
moeten worden. De gevraagde
aandacht voor besluitvorming
wordt
onderschreven.
Een
waardenkaart acht hij niet
opportuun, wel de inzet van het
LI-instrument.

(25-8-1997)

Nieuw land ontwikkelen:
zinnig of onbezonnen?
advies over de zinnigheid
van nieuw land-oplossingen voor mainports, woningbouw, landbouw, natuur of
recreatie.
(23-10-1997)

Grote projecten: als het
moet, dan ook goed, advies over grootschalige
ingrepen en de kwaliteit van
het landelijk gebied.
(24-4-1998)

Van waarden, opportu- De raad pleit voor nieuwe verbindende (30-3-1999) De minister stelt dat
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nisme en vergetelheid,
advies over het bestuur van
het landelijk gebied.
(28-5-1998)

visie op het landelijk gebied en een duidelijke stellingname, voor het mobiliseren/motiveren van lokale krachten, en voor
continuïteit en consistentie in de bestuurlijke aandacht, ook met het oog op de toekomst.

het advies een rol speelde bij de
opstelling van het regeerakkoord
alsook
de
LNVbeleidsagenda ‘Kracht en Kwaliteit’, met name het pleidooi voor
de betrouwbaarheid en de coördinatie van de overheid.

Overvloed en schaarste:
water als geld, advies over
de gevolgen van kli- maatverandering, zeespie- gelrijzing en bodemdaling.

De raad bepleit het serieus nemen van
klimaatverandering en (nu al) in te spelen
op verwachte veranderingen in de watersituatie: overlast winter/voorjaar, tekorten
zomer, peil- en kwaliteitsproblemen, effecten op landbouw/ natuur.
De raad bepleit actief ingrijpen als de verwachte ontwikkeling voldoende zeker is en
tegelijk bestaande probleemsituaties worden opgelost (rivierbeheer, verdroging); in
overige gevallen alle opties open te houden voor later ingrijpen.

(20-4-1999) De minister neemt
de analyse en probleemstelling
over. Zij zijn mét de voorgestelde oplossingsrichting gebruikt
bij de aanvullingsnota NW4 en
de opdrachtformulering van de
Commissie ‘Waterbeheer in de
e
21 eeuw. Het advies speelde
e
ook een rol bij de 5 Nota en
diverse LNVstukken. De ‘beleidssporen’, bestuurlijke aspecten en prioriteiten voor het LNVbeleid worden onderschreven.
Het
onderzoeksprogramma
wordt in de aanbevolen richting
gevoed.
(11-5-2000) De staatssecretaris
reageert op dit advies in het
kader van een gecombineerde
reactie op een vijftal adviezen.
De specifieke reactie op dit
advies is in dat geheel niet duidelijk herkenbaar.

(24-6-1998)

Vaste waarden, nieuwe
opties, advies over natuur,
recreatie en de publieke
zaak.
(14-9-1998)

De raad pleit tegen private financiering en
de-collectivisering als doel op zich. De
aard van natuur en recreatie en hun betekenis voor de samenleving (de vaste waarden) vergen structurele overheidszorg.
Waardenbesef en modernisering rolverdeling vergen aandacht, evenals het instrumentarium (>voorstellen!). Burgers en
bedrijven aanspreken op gedrag en op
extra middelen voor extra wensen (de
nieuwe opties).

Zorg en vertrouwen, de De raad bepleit de consument centraal te
basis voor voedselproduc- stellen: zijn vertrouwen in het voedsel en
e
de productiewijze (de zórg) wordt bepalend
tie in de 21 eeuw.
voor de ontwikkeling. Vertrouwen vergt
maatschappijgerichtheid van de productie
(13-10-1998)
en normen, controle en controleerbaarheid.
Daar zijn maatregelen voor nodig én mogelijk. De raad geeft die aan (instellen/garanderen
kwaliteitsstandaarden,
voorwaarden bij liberalisering, gericht ruimtelijk beleid, voorlichting e.a.).

(11-5-2000) De staatssecretaris
reageert op dit advies in het
kader van een gecombineerde
reactie op vijf adviezen.
Zij neemt de analyse over dat
zorg en vertrouwen de basis
zullen vormen en dat dat consequenties heeft voor de productie
en kwaliteitszorg. Suggesties
voor
kwaliteitsstandaarden
neemt zij deels over.

De raad constateert dat het voortbestaan
van LNV omstreden is maar een ‘vernieuwd LNV’ perspectief heeft. Dat moet
zich richten op wat maatschappelijk relevant is en blijvende bestuurlijke zorg vergt:
(1) landbouw met een nieuwe grondgebondenheid en licence to produce (2) natuur,
geïntegreerd en uitgebouwd tot natuur’plus’; (3) leefbaarheid, uitgebouwd tot
nieuwe kerntaak: de schakel tussen nationaal en regionaal niveau.

Na een bespreking met de bewindslieden van LNV is overeengekomen dat geen separate
beleidsreactie wordt opgesteld.
De beleidsreactie op het advies
vindt men impliciet verwerkt in
de ‘beleidsagenda’.

Het toekomstperspectief
voor LNV, advies n.a.v. de
Beleidsagenda.
(ongevraagd advies)
(12-11-1998)

Natuurbeleid dat verder De raad bepleit voortzetting bestaande (21-4-1999) De staatssecretaris
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gaat.., advies over de beleid en ambities maar tévens een vervoortgang en vernieuwing breding naar beleving en gebruik. Hij pleit
voor flexibiliteit van doelen op lokaal nivan het natuurbeleid.
veau om de lokale betrokkenheid en de
realisering van het natuurbeleid te verbete(23-11-1998)
ren. De raad geeft daar concrete aanzetten
voor: criteria voor beleving/ gebruik, uitruilbaarheid van doelen, lokaal fonds voor
betrokkenheid e.a.

De raad pleit voor een omslag in denken
en doen. Verscheidenheid en identiteit
kunnen niet langer het resultáát zijn van
handelen (bij andere, bijv. economische
doelen) maar vergen bewuste keuzen. Om
keuzen te kunnen maken is reflectie en
(31-3-1999)
gevoeligheid nodig voor verschillen in cultuurhistorie, ecologie en gebruik van gebieden. Gekozen moet worden tussen
verschillende strategieën: 1) behoud los
van ontwikkeling, 2) behoud in ontwikkeling
en 3) geen behoud, alleen ontwikkeling.
Een belangrijk hulpmiddel bij de afweging
is een wetenschappelijke kaart, een inventarisatie van de herkenbare regionale verscheidenheid.
Voor een open toekomst, De raad analyseert de trends en ontwikkeadvies over het integraal lingen en bepleit de opstelling van een
integraal en toekomstgericht ontwikkeontwikkelingsperspectief
voor het IJsselmeergebied. lingsperspectief. Hij benoemt de vijf essentiële waarden van het gebied en formuleert
op die basis een ontwikkelingsperspectief.
(27-5-1999)
Vervolgens worden aanbevelingen in het
kader van dit ontwikkelingsperspectief
geformuleerd, ook voor de benodigde bestuurlijke samenwerking.
Made in Holland, advies
over landelijke gebieden,
verscheidenheid en identiteit.

Geleid door kwaliteit,
interim advies over het
e
landelijk gebied en de 5
Nota Ruimtelijke Ordening;
(interim advies voor ‘beleid
en ruimte’).
(12-5-1999)

LNV tussen Europa en de
regio, interim adviezen.
(18-6-1999 en 15-9-1999)

onderschrijft de noodzaak van
verbreding en zal aanzetten
daartoe uitbreiden, Ook de uitgangspunten mbt het omgaan
met spanning tussen: langekorte termijn, nationale-lokale
wensen, continuïteitontwikkeling
worden onderschreven evenals
de bestuurlijke integratie van
deelterreinen en flexibiliteit in de
uitvoering. Bij de totstandkoming NBL21 zullen deze een rol
spelen.
(11-5-2000) De staatssecretaris
reageert op dit advies in het
kader van een gecombineerde
reactie op een vijftal adviezen.
De staatssecretaris vindt het
advies van grote waarde voor de
uitvoering en vernieuwing van
beleid. Zij wijst onder meer op
de doorwerking in de Nota Belvédère waarin behoud en versterking van cultuurhistorische
waarden interdepartementaal is
uitgewerkt.

(12-10-1999) De staatssecretarissen van LNV en V&W schrijven, mede namens de ministers
van VROM en EZ, dat zij de
analyse onderschrijven en de
essentiële waarden overnemen
als basis voor de ontwikkeling.
Zij staan positief t.o de meeste
aanbevelingen. Rond de waterhuishouding achten zij eerst
meer onderzoek noodzakelijk.
De raad pleit voor verbreding en integratie reactie t.z.t. in het kader van de
van het perspectief op het landelijk gebied reactie op het eindadvies (Het
tot collectieve, sociaal-culturele en econo- belang van samenhang).
mische waarden. Daarbij wordt een geleidelijke overgang bepleit van blauwdruknaar een ontwikkelingsplanologie, waarbij
een lokale geïntegreerde kwaliteitsbenadering een belangrijke rol zou kunnen en
moeten spelen. Voorts worden nog concrete reacties gegeven op de voorstellen in de
e
Startnota voor de 5 Nota: ‘de ruimte van
Nederland’.
In deze interim adviezen gaat de raad - op officiële reactie volgt t.z.t. op het
verzoek van de minister - alvast in op on- eindadvies.
der meer de algemene context voor het (2-9-1999) mondelinge reactie
(eind)advies, de implementatie van Agen- minister LNV: over hele linie
da 2000, de opzet van Rurale Ontwikke- positief maar ook aanleiding
lings-plannen, regionalisering en experi- voor stellen van aanvullende
vragen voor het eindadvies.
menten.

Grondbeleid voor groene De raad constateert dat de ontwikkelingen (10-4-2000) De minister schrijft
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functies, advies over een
gericht grondbeleid voor de
realisering van ruimte voor
groene functies.
(7-12-1999)

Het Stimuleringskader na
2000, briefadvies over de
voortzetting van het Stimuleringskader.
(17-3- 2000)

Het landelijk gebied in
2010, een verkenning;
interim advies ten behoeve
van ‘Het belang van samenhang’.
(27-3-2000)

op de grondmarkt een ernstig knelpunt
dreigen te worden voor de realisatie van de
beleidsdoelen voor landbouw, natuur en
andere groene functies in het landelijk
gebied. Op grond van een analyse van de
achterliggende oorzaken en verwachte
ontwikkelingen bij ongewijzigd beleid, bepleit de raad een alerter en gerichter
grondbeleid voor de groene functies. Als
aanzet hiervoor schetst de raad ruim 40
opties voor aanpassing van het beleid of
gerichtere inzet van instrumentarium. Essentieel voor het realiseren van de gestelde beleidsdoelen zijn in ieder geval een
consequenter bestuur, een alerter ruimtelijk
beleid en een adequatere financiering van
door de overheid gewenste ruimtelijke
ingrepen zoals de EHS. Onderverdeeld in
zes mogelijke strategieën doet de raad
hiervoor concrete aanbevelingen.

dat hij het advies heeft ingebracht bij en t.z.t. gebruikt zal
worden ter beoordeling ván het
IBO Grondbeleid.
(11-5-2000) De staatssecretaris
reageert op dit advies in het
kader van een gecombineerde
reactie op een vijftal adviezen.
De specifieke reactie op dit
advies is in dat geheel niet duidelijk herkenbaar.

De raad meent dat het Stimuleringskader mits er voldoende financiën voor beschikbaar zijn - een nuttig beleidsinstrument kan
zijn, zij het dat er dan wel enige aanpassingen moeten worden doorgevoerd. De
raad geeft concrete suggesties over onder
meer: de criteria voor de investeringsregeling en de mogelijkheid die te differentiëren
naar verschillende subsidiepercentages,
een interdepartementale verbreding van de
regeling, het toevoegen van een verspreidingsregeling en het verbeteren van de
samenhang en uitvoeringssystematiek van
het totaal.

(9-3-2000) Aan de hand van een
informeel concept geeft de minister als zijn voorlopige reactie
dat de voorgestelde uitbreidingen (verspreiding, interdepartementale aanpak) worden onderschreven, evenals de aanpassing van de uitvoeringssystematiek. Hij zet vraagtekens bij de
criteria tav innovatie en de Europese context.

Verkend wordt - per sector - wat de moge- reactie t.z.t. in het kader van de
lijkheden en vooral ook de ónmogelijkhe- reactie op het eindadvies (Het
den zijn voor de ontwikkeling tot 2010. belang van samenhang).
Gewezen wordt op het belang om sectorale
ontwikkelingen in het landelijk gebied in
samenhang te bezien, omdat de functies er
onlosmakelijk aan elkaar en aan het totaal
verbonden zijn.

LNV tussen Europa en de De eerdere interim-adviezen werden in dit
regio, de nieuwe opgaven. eindadvies verwerkt. De raad pleit o.m.
voor betere vertaling en verdediging van
specifieke Nederlandse en regionale be(29-3-2000)
langen en waarden richting de EU (ook
andere dan de economische) én voor een
betere doorvertaling en implementatie van
Europees beleid in Nederland. Daarvoor is
een actievere opstelling nodig in de richting
van de EU - ook voor bijvoorbeeld geïntegreerd plattelandsbeleid - en moet ruimte
aan de regio (landsdelen) worden gegeven.
De bestuurlijk-juridische basis voor de
uitvoering moet verbeterd worden.
Het belang van samen- Voor de inhoud moet in belangrijke mate (20-10-2000) De staatssecreta-
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worden verwezen naar de interim-adviezen
’Geleid door kwaliteit’ en ‘Het landelijk
gebied in 2010’, die integraal in dit eindadvies zijn verwerkt.
Een belangrijke uitbreiding is de centrale
conclusie dat integratie van beleid én ruimtegebruik essentieel is. De daarvoor noodzakelijke (typen van) ingrepen of instrumenten worden ook aangegeven.

ris van LNV reageert, mede
namens de ministers van LNV,
VROM en V&W. Het Kabinet
onderschrijft voor een belangrijk
deel dat het landschap uitgangspunt moet zijn voor de
ordening in het landelijk gebied.
Het Kabinet kiest ook voor kwaliteit en onderzoekt nader invulling met instrumenten en een
ontwerp- en ontwikkelingsgee
richte aanpak. E.e.a. zal in 5
Nota worden verwerkt.
De conclusie dat afstemming en
integratie onontkoombaar is,
wordt onderschreven. De aanbeveling voor een vernieuwd
bestuurlijk kader wordt i.v.m.
BANS niet overgenomen.

Wonen in het landelijk In dit advies geeft de raad aan dat de kwaGebied, advies over de liteit van het bouwen en de samenhang
met andere functies belangrijker kan zijn
Ontwerp-Nota Wonen.
dan scherpe grenzen waar wel en niet
gebouwd en gewoond kan worden. Voor
(29-9-2000)
bepaalde gebieden moeten echter wél
harde grenzen gelden. ‘Landelijk wonen’
dient vooral dichtbij de bestaande agglomeraties (meer) ruimte te krijgen, teneinde
de ruimte- en vervoersdruk te beperken.
De bereikbaarheid van voorzieningen vergt
de aandacht, maar ‘bijbouwen’ is daarvoor
lang niet altijd een oplossing. De stelt een
concrete, gedifferentieerde aanpak aan
van de problematiek van de tweede woningen.

(12-12-2000) In de gepresenteerde Nota Wonen heeft de
stas VROM een uitvoerige verantwoording opgenomen m.b.t.
het gebruik van het advies.
Aangegeven wordt dat de aanbevelingen over het bouwen in
het landelijk gebied, de gedifferentieerde gebiedsbenadering
en het omgaan met tweede
woningen zijn overgenomen.

hang, advies over ontwikkeling, afstemming en integratie in het landelijk gebied.
(29-8-2000)
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 VDPHQVWHOOLQJ UDDG HQ VHFUHWDULDDW RS 
ULFKWOLMQHQ YRRU GH VDPHQVWHOOLQJ YDQ GH UDDG
'H .DGHUZHW DGYLHVFROOHJHV VWHOW GDW GH QLHXZH DGYLHVUDGHQ XLW WHQ KRRJVWH  OHGHQ HQ HHQ
YRRU]LWWHU PRJHQ EHVWDDQ 'H 5DDG YRRU KHW /DQGHOLMN *HELHG EHVWDDW XLW KHW PD[LPDOH DDQWDO
OHGHQ =LM ]LMQ  FRQIRUP GH ULFKWOLMQHQ YDQ GH ZHW  RQDIKDQNHOLMN HQ EHQRHPG RS EDVLV YDQ KXQ
GHVNXQGLJKHLG RS KHW ZHUNWHUUHLQ ZDDUYRRU GH UDDG LV LQJHVWHOG DOVPHGH KXQ PDDWVFKDSSHOLMNH
NHQQLV HQ HUYDULQJ 'H LQKRXGHOLMNH GHVNXQGLJKHLG KHHIW RQGHU PHHU EHWUHNNLQJ RS ODQGERXZ
QDWXXUEHKHHU RSHQOXFKWUHFUHDWLH ZDWHU PLOLHX HQ VRFLDDOHFRQRPLVFKH GDQ ZHO EHVWXXUOLMN
MXULGLVFKH YUDDJVWXNNHQ 'H PDDWVFKDSSHOLMNH HUYDULQJ HQ DFKWHUJURQG ODDW ]LFK YHUWDOHQ LQ HHQ
JRHGH VSUHLGLQJ YDQ GH OHGHQ RYHU  RQGHU]RHN HQ ZHWHQVFKDS  RSHQEDDU EHVWXXU HQ 
PDDWVFKDSSHOLMNH RUJDQLVDWLHV
VDPHQVWHOOLQJ YDQ GH UDDG
'H VDPHQVWHOOLQJ YDQ GH UDDG ZLM]LJGH JHGXUHQGH KHW YHUVODJMDDU RS ppQ SXQW GRRU KHW RYHUOLM
GHQ YDQ -DQ YDQ 1RRUG 'H VDPHQVWHOOLQJ ZDV RS  GHFHPEHU  DOV YROJW
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3URI +-/ 9RQKRII YRRU]LWWHU  YRRUKHHQ &RPPLVVDULV GHU .RQLQJLQ HQ WKDQV RQGHU PHHU YRRU]LWWHU
YDQ GH +RJH 9HOXZH
3URIGU 7K$0 %HFNHUV KRRJOHUDDU 9ULMHWLMGVZHWHQVFKDSSHQ .DWKROLHNH 8QLYHUVLWHLW %UDEDQW
0Z GUV +/ %ORN RXGJHGHSXWHHUGH LQ =XLG+ROODQG HQ WKDQV EXUJHPHHVWHU YDQ %UXPPHQ
0Z GU +0 GH %RRLV RXGOLG 7ZHHGH .DPHU HQ YRRU]LWWHU =XLYHULQJVVFKDS $PVWHO HQ *RRLODQG WKDQV
RQGHU PHHU YRRU]LWWHU YDQ 9RJHOEHVFKHUPLQJ 1HGHUODQG
3URIGU *- %RUJHU KRRJOHUDDU KLVWRULVFKH JHRJUDILH DDQ GH 8QLYHUVLWHLW YDQ $PVWHUGDP
0Z PU )* YDQ 'LHSHQ2RVW RXGJHGHSXWHHUGH LQ 1RRUG+ROODQG
,U -7*0 .RROHQ YRRU]LWWHU /LPEXUJVH /DQG HQ 7XLQERXZ %RQG
%- .URXZHO EDQNLHU KRRIG VWDIJURHS GXXU]DPH RQWZLNNHOLQJHQ YDQ 5DEREDQN 1HGHUODQG
0Z PU +& WHU .XLOHYDQ GHU +RHYHQ YRRU]LWWHU %UDEDQWV 3DUWLFXOLHU *URQGEH]LW
0Z *: YDQ 0RQWIUDQV+DUWPDQ RXGEXUJHPHHVWHU SDUWQHU %RHU HQ &URRQ 3URFHVPDQDJHPHQW
YDFDWXUH YDQ - YDQ 1RRUG  YD PHL ZDDUJHQRPHQ GRRU LU + YDQ ¶W /DQG GLMNJUDDI 1RRUGHU]LMOYHVW
3 1LMKRII RXGGLUHFWHXU YDQ GH 6WLFKWLQJ 1DWXXU HQ 0LOLHX
3URIGU -' YDQ GHU 3ORHJ KRRJOHUDDU 5XUDOH 6RFLRORJLH /DQGERXZXQLYHUVLWHLW :DJHQLQJHQ
0Z PU :0& GH 9UH\9ULQJHU EXUJHPHHVWHU YDQ *RLUOH
3URIGU :- :ROII KRRJOHUDDU 0DULHQH %LRORJLH DDQ GH 5LMNVXQLYHUVLWHLW YDQ *URQLQJHQ

EH]HWWLQJ VHFUHWDULDDW
+HW VHFUHWDULDDW YDQ GH UDDG ZDV RS  GHFHPEHU  DOV YROJW VDPHQJHVWHOG

•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•

'UV 7 .OXPSHUV DOJHPHHQ VHFUHWDULV KRRIG YDQ KHW VHFUHWDULDDW
0Z -1 'DP GRFXPHQWDWLH HQ V\VWHHPEHKHHU FR|UGLQDWLH DGPLQLVWUDWLH 
0Z -3 GH -HVXV ILQDQFLsOH HQ SHUVRQHOH DGPLQLVWUDWLH VHFUHWDULDDW DOJHPHHQ
0Z 0 9DQ 5KHQHQ:LQNHO SRVW HQ DUFKLHI]DNHQ 
0Z GUV ($ $QGHUVVRQ DGMXQFWVHFUHWDULV PHW DOV HHUVWH DDQGDFKWVJHELHG LQWHUQDWLRQDOH RQWZLNNH
OLQJ QDWXXU ERV HQ ODQGVFKDS UXLPWHOLMNH RUGHQLQJ HQ ODQGJHEUXLN
'UV :+ %UDQGHQEXUJ DGMXQFWVHFUHWDULV PHW DOV HHUVWH DDQGDFKWVJHELHG IXQFWLHDIVWHPPLQJ HQ
LQWHJUDWLH LQ KHW ODQGHOLMN JHELHG JHELHGVJHULFKW EHOHLG HQ SODWWHODQGVYHUQLHXZLQJ
,QJ $. 'HQQHPDQ DGMXQFWVHFUHWDULV   PHW DOV HHUVWH DDQGDFKWVJHELHG ZDWHUEHKHHU LQFOXVLHI
LQWHUQDWLRQDOH DVSHFWHQ LQ UHODWLH WRW GH IXQFWLHV YDQ KHW ODQGHOLMN JHELHG
,U -$ YDQ 'ULHO DGMXQFWVHFUHWDULV PHW DOV HHUVWH DDQGDFKWVJHELHG QDWLRQDOH HQ LQWHUQDWLRQDOH RQWZLN
NHOLQJ YDQ ODQGERXZ KDQGHO HQ YLVVHULM HQ GH FRQVHTXHQWLHV RS QDWLRQDDO QLYHDX
0Z GUV 0 .ORRVWHUPDQ DGMXQFWVHFUHWDULV   PHW DOV HHUVWH DDQGDFKWVJHELHG UXLPWHOLMNH RUGH
QLQJ LQIUDVWUXFWXXU HQ GH UHODWLH VWDGODQG
'U %+ YDQ /HHXZHQ DGMXQFWVHFUHWDULV HQ WHYHQV SOY VHFUHWDULV PHW DOV HHUVWH DDQGDFKWVJHELHG
QDWXXU HQ GH PLOLHXUDQGYRRUZDDUGHQ WUHQGV HQ PRGHOOHQ ELRORJLVFKH DVSHFWHQ YLVVHULM
,U *& :HHUQHNHUV DGMXQFWVHFUHWDULV   PHW DOV HHUVWH DDQGDFKWVJHELHG GH RQWZLNNHOLQJ YDQ GH
RSHQOXFKWUHFUHDWLH HQ ZRRQZHUNYULMHWLMGVSDWURQHQ
,QJ &+5 :LFKHUV DGMXQFWVHFUHWDULV PHW DOV HHUVWH DDQGDFKWVJHELHG LQULFKWLQJ EHKHHU HQ JHEUXLN
YDQ KHW ODQGHOLMN JHELHG WEY QDWXXU ERV ODQGERXZ HQ RSHQOXFKWUHFUHDWLH
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aanleiding
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
e
gevormd door de 5 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 naar aanleiding van 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
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LQOHLGLQJ 9RQKRII
:HONRP ELM GH]H WKHPDELMHHQNRPVW RYHU KHW EHODQJ YDQ VDPHQKDQJ QDDU DDQOHLGLQJ YDQ KHW
JHOLMNQDPLJH DGYLHV HQ WRFK RRN HHQ EHHWMH QDDU DDQOHLGLQJ YDQ GH DDQVWDDQGH DIVOXLWLQJ YDQ GH
HHUVWH ]LWWLQJVSHULRGH YDQ GH UDDG ,Q GH HHUVWH YLHU MDDU YDQ KHW EHVWDDQ YDQ GH UDDG ]DJHQ YHHO
GHQNEHHOGHQ KHW OLFKW 9DDN NZDPHQ ]LM LQ ODWHUH DGYLH]HQ ZHHU WHUXJ LQ HHQ DQGHUH YDDN EUH
GHUH FRQWH[W HQ LQ HHQ YHUGHU RQWZLNNHOGH YRUP
,Q KHW HHUVWH DGYLHV µ7LHQ YRRU GH WRHNRPVW¶  YDQ DXJXVWXV   ZHUG VWLOJHVWDDQ ELM GH DDUG
HQ KHW EHODQJ YDQ KHW ODQGHOLMN JHELHG HQ GH EHODQJULMNVWH DJHQGDSXQWHQ YRRU GH WRHNRPVW EH
QRHPG 'H DOJHPHQH SXQWHQ YDQ WRHQ OLMNHQ QX DO HUJ YRRU GH KDQG WH OLJJHQ
• EHQRHP HQ EHVFKHUP GH RQYHUYDQJEDUH ZDDUGHQ LQ KHW ODQGHOLMN JHELHG
• ORV GH PLOLHXK\SRWKHHN DI HQ VOXLW JHHQ QLHXZH PHHU
• JHHI KHW ODQGHOLMN JHELHG HHQ EUHGHUH IXQFWLH HQ GUDDJYODN
0DDU RRN GH PHHU VSHFLILHNH SXQWHQ NOLQNHQ LQPLGGHOV EHNHQG
• YHUELQG LQWHUQDWLRQDOH PHW UHJLRQDOH RULsQWDWLH
• YHUKHI GLYHUVLWHLW WRW VWUDWHJLH YRRU ODQGHOLMN JHELHG RRN LQ GH ODQGERXZ
• PDDN ODQGHOLMN JHELHG WRW VSHHUSXQW YDQ LGHQWLWHLW
• EHQXW GH LQEUHQJ YDQ GH EHZRQHUV YDQ KHW ODQGHOLMN JHELHG
• LQYHVWHHU LQ PHQVHQ HQ NZDOLWHLW
'H]H DJHQGDSXQWHQ ]LMQ GH URGH GUDGHQ GLH GRRU GH ODWHUH DGYLH]HQ ORSHQ OLMQHQ GLH JHOXNNLJ
RRN VWHHGV PHHU ]LFKWEDDU ZRUGHQ LQ KHW EHOHLG HQ GH PDDWVFKDSSLM
,Q KHW DGYLHV µ6WDG HQ ODQG¶  RRN YDQ DXJXVWXV   PDDNWH GH UDDG GXLGHOLMN GDW KHW ODQGHOLMN
JHELHG GH VWDG QRGLJ KHHIW HQ GDW RPJHNHHUG RRN GH VWDG KHW ODQGHOLMN JHELHG QRGLJ KHHIW =LM
KHEEHQ DOWLMG ELM GH JUDWLH YDQ HONiiU EHVWDDQ HQ KHEEHQ HONDDU RRN QRGLJ YRRU KXQ YHUGHUH RQW
ZLNNHOLQJ 'H EHJULSSHQ LGHQWLWHLW HQ YHUVFKHLGHQKHLG RQGHUJLQJHQ HHQ HHUVWH XLWZHUNLQJ HQ
PHGH WHJHQ GLH DFKWHUJURQG RSSHUGH GH UDDG DOV RQWZLNNHOLQJVVFHQDULR µVWHGHQODQG SOXV¶ PHW
HHQ UHJLRJHERQGHQ LQYXOOLQJ YDQ GH µSOXV¶
9HUVFKHLGHQKHLG HQ LGHQWLWHLW ZHUGHQ XLWJHZHUNW LQ µ0DGH LQ +ROODQG¶ YDQ IHEUXDUL  ,Q GDW
DGYLHV ZHUGHQ GH]H EHJULSSHQ RRN JHwOOXVWUHHUG PHW GH SHUVRRQOLMNH YRRUEHHOGHQ YDQ GH OHGHQ
YDQ GH UDDG 'RRU PLGGHO YDQ µEHKRXG LQ RQWZLNNHOLQJ¶ PRHW GH RPJHYLQJ ZDDUGHYRO pQ OHYHQG
EOLMYHQ JHHQ GRGH KXOV ZRUGHQ 9DQXLW UHVSHFW YRRU GH LGHQWLWHLW HQ YHUVFKHLGHQKHLG NDQ KHW
EHVWDDQGH DOV RQGHUJURQG EURQ HQ LQVSLUDWLH GLHQHQ
'H RSJDYH RP EHKRXG HQ YHUQLHXZLQJ DI WH ZHJHQ ZDV QLHW QLHXZ ,Q KHW DGYLHV RYHU µ1LHXZ
ODQG¶ YDQ RNWREHU  FRQFOXGHHUGH GH UDDG GDW GH DDQOHJ YDQ QLHXZ ODQG YRRU ELMYRRUEHHOG
GH OXFKWYDDUW WKDQV JHHQ YHUDQWZRRUGH NHX]H LV HQ ]HNHU QLHW JH]LHQ GH RQ]HNHUKHGHQ GLH HU
]LMQ ELM KHW LQVFKDWWHQ YDQ GH WRHNRPVWLJH YHUNHHUVRQWZLNNHOLQJHQ HQ EHKRHIWHQ HQ GH JURWH
EHGHQNLQJHQ ELM GH KDDOEDDUKHLG HQ ILQDQFLHUEDDUKHLG
8 ZHHW KRH KHW GH NOHLQNLQGHUHQ YDQ /HO\ YHUJDDQ LV DO ]DO KHW DGYLHV YDQ GH UDDG GDDUELM
KRRJXLW HHQ ORQWMH ]LMQ JHZHHVW HQ GDW QD GH JURWH NODSSHQ GDQ RRN VQHO YHUJHWHQ LV
'H YUDDJ KRH PHHU LQ KHW DOJHPppQ PHW JURWH LQIUDVWUXFWXUHOH SURMHFWHQ RP WH JDDQ NZDP ODWHU
DDQ GH RUGH LQ KHW DGYLHV µ*URWH SURMHFWHQ¶ +HW WZHHGH GHHO YDQ GH WLWHO YDQ GLW DGYLHV JHHIW GH
VWUHNNLQJ JRHG ZHHU µDOV KHW PRHW GDQ RRN JRHG¶ 'XV HHUVW KHW QDWLRQDOH EHODQJ JRHG DIZHJHQ
RS QDWLRQDDO QLYHDX HQ GDDUQD GH SURMHFWHQ JRHG YRUPJHYHQ HQ XLWYRHUHQ RS PHHU UHJLRQDDO
QLYHDX µ*RHG¶ ZLO LQ GLW YHUEDQG ]HJJHQ JRHG YRRU GH WRWDOH NZDOLWHLW YDQ KHW JHELHG ZDDULQ GH
LQJUHHS ]LFK PRHW DIVSHOHQ pQ JRHG LQ GH EHWHNHQLV YDQ KHW WLMGLJ HQ YROOHGLJ EHWUHNNHQ YDQ GH
UHJLR ELM GH UHDOLVHULQJ YDQ GLH NZDOLWHLW GPY WUDFHULQJ YRUPJHYLQJ HQ XLWYRHULQJ =RZHO KHW
SULQFLSH DOV KHW LQSDVVLQJEXGJHW KDDOGHQ KHW UHJHHUDNNRRUG PDDU UHDOLVHULQJ LV QRJ EOLMYHQ VWH
NHQ
,Q KHW DGYLHV µ2YHUYORHG HQ VFKDDUVWH ZDWHU DOV JHOG¶ YDQ PHL  YHUNHQGH GH UDDG GH
PRJHOLMNH LPSOLFDWLHV YDQ NOLPDDWYHUDQGHULQJ ]HHVSLHJHOULM]LQJ HQ ERGHPGDOLQJ YRRU GH LQULFK
WLQJ HQ KHW JHEUXLN YDQ KHW ODQGHOLMN JHELHG +HW OLMNW QX PLVVFKLHQ ZHO ]R GDW KHW RQGHUZHUS DO



lang 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
e
mede de aanleiding voor het instellen en de opdracht van de Commissie waterbeheer in de 21
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 interimrapport 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.
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LQOHLGLQJ %HFNHUV
µ+HW SODWWHODQG LQ GH YHUGUXNNLQJ¶ VWRQG HU ERYHQ HHQ DUWLNHO LQ %LQQHQODQGV %HVWXXU QDDU DDQOHL
GLQJ YDQ RQV DGYLHV +HW EHODQJ YDQ VDPHQKDQJ (HQ ZHO HUJ GHIHQVLHYH WLWHO DOV ZH NLMNHQ QDDU
GH ERRGVFKDS HQ DPELWLHV GLH ZH KHEEHQ JHSUREHHUG WH YHUZRRUGHQ LQ GDW DGYLHV 2RN LQ DQ
GHUH QRWD¶V HQ DGYLH]HQ LV HU VSUDNH YDQ RQGHUGUXN RYHUGUXN RI JHZRRQ GUXN 'H 5DDG YRRU KHW
2SHQEDDU %HVWXXU HQ GH 5DDG YRRU GH )LQDQFLsOH 9HUKRXGLQJHQ IRUPXOHUHQ KHW LQ HHQ RYHUL
JHQV YRRUWUHIIHOLMN DGYLHV DOV YROJW µGRRU DXWRQRPH VRFLDDOHFRQRPLVFKH RQWZLNNHOLQJHQ HQ
GRRU YDQZHJH GH RYHUKHLG LQJH]HWWH YHUDQGHULQJHQ VWDDW KHW SODWWHODQG LQ YHUVFKLOOHQGH RS]LFK
WHQ RQGHU GUXN 'H EHVWDDQGH HFRQRPLVFKH VRFLDOH HQ UXLPWHOLMNH VWUXFWXUHQ HQ HYHQZLFKWHQ
ZRUGHQ DDQJHWDVW RI RQGHUJDDQ WHQPLQVWH HHQ LQJULMSHQGH YHUDQGHULQJ¶ DOGXV GH WHNVW
2RN GH 5/* EHVFKULMIW HQ DQDO\VHHUW LQ KHW OLFKW YDQ GH WRHNRPVW HHQ DDQWDO RQRPNHHUEDUH
VWUXFWXUHOH HQ FXOWXUHOH YHUDQGHULQJHQ LQ KHW ODQGHOLMN JHELHG PDDU RQGHUNHQW GDDULQ WHYHQV HHQ
DDQWDO NDQVHQ WRW NZDOLWHLWVYHUEHWHULQJ -XLVW SHULRGHV YDQ WUDQVLWLHV WLMGHQV ZHONH URXWLQHV LQ KHW
GHQNHQ HQ GRHQ RS GH SURHI ZRUGHQ JHVWHOG EHUJHQ GH PRJHOLMNKHGHQ LQ ]LFK YDQ QLHXZH DU
UDQJHPHQWHQ 'DDUELM YUDJHQ ZH DDQGDFKW YRRU GH ]HHU VWHUNH GLIIHUHQWLDWLH ELQQHQ RQV ODQG
:H NXQQHQ HLJHQOLMN QLHW YDQ +(7 ODQGHOLMNH JHELHG VSUHNHQ PDDU YDQ GH ODQGHOLMNH JHELHGHQ
(U EHVWDDW JHHQ JHPLGGHOGH VLWXDWLH 'H RQWZLNNHOLQJHQ LQ 0LGGHQ'UHQWKH YHUVFKLOOHQ QRJDO YDQ
GLH LQ 0LGGHQ/LPEXUJ 0LGGHQ=HHODQG HQ 0LGGHQ 'HOIODQG
'H UDDG SOHLW LQ ]LMQ DGYLHV YRRU FRQFHSWXHOH HQ EHOHLGVPDWLJH YHUQLHXZLQJ ,N ZLO SUREHUHQ GLH LQ
HQNHOH YHUHHQYRXGLJGH VORJDQV ZHHU WH JHYHQ ZDDUYDQ LN HU WZHH ]DO DDQVWLSSHQ HQ GULH ZDW
XLWYRHULJHU ZLO WRHOLFKWHQ
 9DQ NHQQHQ QDDU YHUNHQQHQ /DQJH WLMG KHEEHQ ZH JHPHHQG GDW GH WRHNRPVW QLHW DOOHHQ
PDDNEDDU PDDU RRN NHQEDDU LV ,QPLGGHOV ]LMQ QLHW DOOHHQ SROLWLFL EHVFKHLGHQHU JHZRUGHQ LQ
KXQ DPELWLHV RRN ZHWHQVFKDSSHUV ]LMQ GDW 'H WRHNRPVW OLJW GHHOV YDVW LQ SURFHVVHQ GLH DO
RS JDQJ JHNRPHQ ]LMQ 2Q]H ULVLFRPDDWVFKDSSLM KHHIW DQGHU]LMGV QRJ YHHO RQEHNHQGH RQ
]HNHUH HQ RQYRRUVSHOEDUH YHUUDVVLQJHQ LQ SHWWR 'H ZHWHQVFKDS ZRUGW XLWJHGDDJG RP ULVL
FR HQ JHYRHOLJKHLGVDQDO\VHV XLW WH YRHUHQ %LM GHUJHOLMNH FRPSOH[H YUDDJVWXNNHQ LV LQWHUGLV
FLSOLQDLUH VDPHQZHUNLQJ JHERGHQ
 9DQ SODQQHQ QDDU RQWZLNNHOHQ 'H UDDG LV YDQ PHQLQJ GDW LQ KHW YHUOHQJGH YDQ GH EHSHUN
WH PDDNEDDUKHLG HQ NHQEDDUKHLG YDQ GH WRHNRPVW HHQ PHHU G\QDPLVFKH EHOHLGVRQWZLNNH
OLQJ QRGLJ LV QLHW JHULFKW RS DIEDNHQHQ HQ FRQVROLGHUHQ PDDU RS YHUQLHXZHQ HQ YHUVWHUNHQ
%HJULSSHQ DOV UXLPWHOLMNH RUGHQLQJ HQ EHVWHPPLQJVSODQ YHUZLM]HQ LQ IHLWH QDDU HHQ VWDWLVFK
HQ VWDELHO PDDWVFKDSSLMEHHOG WHUZLMO GH KDUGH ZHUNHOLMNKHLG YDQ GH UXLPWHOLMNH RQWZLNNHOLQJ
YRO WHJHQVSUDDN HQ YHUDQGHUHQGH RPVWDQGLJKHGHQ ]LW ,N GHQN GDW KHW EHVWHPPLQJVSODQ
]RX YHUYDQJHQ PRHWHQ ZRUGHQ GRRU HHQ ORNDDO VWUDWHJLVFK RQWZLNNHOLQJVSODQ 'H 5HFRQ
VWUXFWLHZHW HQ GH 5XUDOH 2QWZLNNHOLQJVSODQQHQ ]LMQ JRHGH DDQ]HWWHQ RS ZHJ QDDU PHHU LQ
WHJUDDO EHOHLG
 9DQ WRSGRZQ VWXUHQ QDDU ERWWRPXS RQWZLNNHOHQ 'H UDDG SOHLW YRRU QLHXZH YHUKRXGLQ
JHQ WXVVHQ GH GULH ODJHQ YDQ RYHUKHLGVEHOHLG PHW PLQGHU FRQIHFWLHZHUN YDQXLW 'HQ +DDJ
HQ PHHU PDDWZHUN GRRU GH UHJLR¶V =H ZRUGW GDDULQ JHVWHXQG GRRU KHW UHFHQWH DGYLHV YDQ
GH 5DGHQ YRRU KHW 2SHQEDDU %HVWXXU HQ GH )LQDQFLsOH 9HUKRXGLQJHQ RYHU GHFHQWUDOLVDWLH
PHW GH PRRLH WLWHO 'H NXQVW YDQ KHW RYHUODWHQ PDDWZHUN LQ GH GHFHQWUDOLVDWLH +HW EHOHLG
YRRU SODWWHODQGVYHUQLHXZLQJ NHQW YROJHQV GH]H UDGHQ GULH RSJDYHQ
•
KHW EHYRUGHUHQ YDQ VDPHQKDQJ
•
KHW HYHQZLFKWLJ DIZHJHQ YDQ EHODQJHQ
•
KHW YHUZHUYHQ YDQ GUDDJYODN
%HLGH UDGHQ HQ GH 5/* ]LMQ KHW HURYHU HHQV GDW JHELHGVJHULFKW ZHUNHQ RQRQWNRRPEDDU LV
2Q]H UDDG GRHW FRQFUHWH YRRUVWHOOHQ RYHU HHQ QLHXZH YHUGHOLQJ YDQ YHUDQWZRRUGHOLMNKHGHQ
WXVVHQ KHW ULMN GH SURYLQFLHV HQ GH JHPHHQWHQ 1LHW DOOHHQ PRHWHQ VWUXFWXUHQ HQ LQVWUXPHQ
WHQ ZRUGHQ DDQJHSDVW RRN LV HHQ FXOWXXUYHUDQGHULQJ QRGLJ RS EDVLV YDQ µWUXVW¶ KHW YHU
WURXZHQ GDW PHQ KHHIW LQ GH HLJHQ YHUDQWZRRUGHOLMNKHLG HQ KHW ]HOIRUJDQLVHUHQG YHUPRJHQ
RS UHJLRQDDO HQ ORNDDO QLYHDX HQ LQ GH GDDULQ DDQZH]LJH NHQQLV HQ FUHDWLYLWHLW 0LMQ RQGHU
]RHN QDDU KHW YHUORRS YDQ KHW UHFRQVWUXFWLHSURFHV LQ %UDEDQW ODDW ELMYRRUEHHOG ]LHQ GDW KHW
YDQXLW GH QDWLRQDOH RYHUKHLG JHKDQWHHUGH LQVWUXPHQWDULXP RQYROGRHQGH IOH[LEHO JHGLIIHUHQ



tieerd 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.
Van sectoraal naar integraal beleid. Integraliteit is een essentieel begrip in ons advies.
4.
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 nietrechtstreekse 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.
Van een functioneel-rationele denk- en handelwijze naar een kwaliteitsbenadering.
5.
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 we-
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tenschappelijke 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
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VWDDW QRJ YHU DI SUDNWLVFKH EHOHLGVPDDWUHJHOHQ HQ LQVWUXPHQWHQ HQ KHW ULVLFR LV QLHW GHQNEHHOGLJ
GDW KHW YRRUORSLJ VOHFKWV HHQ µKHLOLJ VWUHYHQ¶ EOLMIW
$OV ZH GH QRWD OHJJHQ QDDVW KHW DGYLHV µ+HW EHODQJ YDQ VDPHQKDQJ¶ NXQQHQ RS YRRUKDQG HQNH
OH ULVLFR¶V HQ NDQVHQ ZRUGHQ EHQRHPG
5,6,&2¶6
• LQ GH QRWD ZRUGW XLWJHVSURNHQ GDW ODQGERXZKHUYRUPLQJHQ HHUGHU QRGLJ ]LMQ GDQ LQ  ]R
DOV QX YRRUJHQRPHQ PHW QDPH WHQ DDQ]LHQ YDQ VXLNHU HQ ]XLYHO +RH LQWHJUDDO ]DO GDW ZRU
GHQ LQ KRHYHUUH ]DONDQ UHNHQLQJ JHKRXGHQ ZRUGHQ PHW HIIHFWHQ RS HFRORJLVFKH HQ VRFLDOH
GRHOHQ EO] 
• GH YHUGHUH XLWEUHLGLQJ YDQ GH (8 KRH LQWHJUDDO NDQ]DO GH (8 GDDU PHH RPJDDQ :RUGHQ GH
QLHXZH ODQGHQ RSJH]DGHOG PHW VHFWRUDDO ODQGERXZEHOHLG RI DQGHU VHFWRUDDO EHOHLG" 2I LV
HHQ LQWHJUDOH EHQDGHULQJ DO PRJHOLMN" EO]  
.$16(1
• YRRU NHQQLV HQ LQQRYDWLH ZRUGW JHOG EHVFKLNEDDU JHVWHOG YLD HHQ $JUR,QQRYDWLHIRQGV PHW
JHOG YDQ 6WLPXOHULQJVNDGHU YULMYDOOHQGH RQGHU]RHNVJHOGHQ HQ ,&(6 .,6 'H QDDPJHYLQJ
VXJJHUHHUW PRQRIXQFWLRQHOH WRHSDVVLQJ KRH EHSHUNHQG ]DO KHW ZRRUG $JUR ZRUGHQ ELM GH
WRHNHQQLQJ YDQ JHOGHQ"
,Q GH QRWD ZRUGW HFKWHU RRN JHVWHOG EO]  GDW GH SXEOLHNH PLGGHOHQ ZDDU PRJHOLMN EUHHG
YDQ NDUDNWHU ]XOOHQ ]LMQ RPGDW GH EHWUHIIHQGH LQQRYDWLHSURJUDPPD¶V YDDN UDDNYODNNHQ ]XO
OHQ KHEEHQ PHW EHOHLGVWHUUHLQHQ YDQ DQGHUH GHSDUWHPHQWHQ -XLVW RPGDW GH DJURVHFWRU ]LFK
RQWZLNNHOW DOV HHQ VHFWRU YHUJHOLMNEDDU PHW DQGHUH HFRQRPLVFKH VHFWRUHQ HQ LQ WRHQHPHQGH
PDWH GDDUPHH YHUERQGHQ OLJW DIVWHPPLQJ HQ  ZDDU PRJHOLMN  VDPHQZHUNLQJ WXVVHQ /19
HQ (= YRRU GH KDQG
• RS ZHJ QDDU  ]DO LQ GH WRHZLM]LQJ YDQ PLGGHOHQ YRRU YHUQLHXZHQGH RQGHU]RHNVSUR
JUDPPD¶V LQ WRHQHPHQGH PDWH JHEUXLN ZRUGHQ JHPDDNW YDQ DDQEHVWHGLQJV HQ LQVFKULM
YLQJVSURFHGXUHV 'HHOQDPH LQ GH LQQRYDWLHSURJUDPPD¶V ]DO ZRUGHQ RSHQJHVWHOG YRRU UHOH
YDQWH NHQQLVLQVWHOOLQJHQ HQ QLHW DOOHHQ YRRU ZHWHQVFKDSSHOLMNH HQ WHFKQRORJLVFKH LQVWLWXWHQ
XLW KHW DJURGRPHLQ 2RN EHWURNNHQKHLG YDQ KHW EHGULMIVOHYHQ HQ DQGHUH PDDWVFKDSSHOLMNH UH
OHYDQWH SDUWLMHQ LV KLHUELM DDQ GH RUGH EO]  
'RRUZHUNLQJ LQ GH 1RWD 1DWXXU YRRU PHQVHQ PHQVHQ YRRU QDWXXU 1%/ 
'H 1RWD µ1DWXXU YRRU PHQVHQ PHQVHQ YRRU QDWXXU¶ 1%/  LV LQ ]LMQ DDUG PHHU HHQ VHFWRUDOH
QRWD GDQ µ9RHGVHO HQ *URHQ¶ HQ PRHW GDDURP RRN DQGHUV ZRUGHQ EHRRUGHHOG 9DVWJHVWHOG PRHW
ZRUGHQ GDW RS EHODQJULMNH SXQWHQ DDQEHYHOLQJHQ XLW GLYHUVH 5/*DGYLH]HQ ]LMQ RYHUJHQRPHQ
ZDDURQGHU PHW QDPH GH DGYLH]HQ GLH GH EDVLV YRUPGHQ YRRU µ+HW EHODQJ YDQ VDPHQKDQJ¶
'DDUQDDVW NXQQHQ HFKWHU RRN HQNHOH NULWLVFKH NDQWWHNHQLQJHQ ZRUGHQ JHPDDNW

YHUZHUNWH VXJJHVWLHV XLW 5/*DGYLH]HQ
• YHUEUHGLQJ YDQ QDWXXUEHOHLG RSGDW GDW PHHU UHFKW GRHW DDQ EHWHNHQLV QDWXXU YRRU GH VD
PHQOHYLQJ 1%/ SDJ  QDY ¶1DWXXUEHOHLG GDW YHUGHU JDDW¶ HQ DQGHUH DGYLH]HQ
• JURRWVFKDOLJH LQIUDVWUXFWXXU SDUHQ DDQ KRRJZDDUGLJH LQSDVVLQJ HQ RQWZHUS YHUGHU JDDQ GDQ
FRPSHQVHUHQ 1%/ SDJ QDY µ*URWH SURMHFWHQ DOV KHW PRHW GDQ RRN JRHG¶
• NZDOLWHLW YDQ RQWZHUS ZRUGW RS FRPELQDWLHV YDQ IXQFWLHV LQ XLWJDQJVSXQW YRRU EHOHLG HQ EH
VOXLWYRUPLQJ EHOHLGVPDWLJH DPELWLH RP ODQGVFKDSSHOLMNH NZDOLWHLW WH YHUEHWHUHQ SODQQLQJ HQ
EHVOXLWYRUPLQJ ULFKWHQ RS EHWHUH ERUJLQJ ODQGVFKDSSHOLMNH NZDOLWHLW 1%/ SDJ  QDY
µ*HOHLG GRRU NZDOLWHLW¶
JRHGH YRRUEHHOGHQ YDQ EHOHLG JHULFKW RS LQWHJUDOH NZDOLWHLWVEHQDGHULQJ
• KHW DOJHPHQH VWUHYHQ QDDU RQWZLNNHOLQJ YDQ QDWXXU HQ ODQGVFKDS LQ PXOWLIXQFWLRQHOH FRQWH[W
PHHUYRXGLJ UXLPWHJHEUXLN RQWZHUS NZDOLWHLW JHULFKWH ODQGVFKDSVEHQDGHULQJ HWF

• FRPELQDWLH YDQ QDWXXU HQ ERV PHW UHFUHDWLH &2 YDVWOHJJLQJ KRXWSURGXFWLH HQ ZDWHUFRQ
VHUYHULQJ 1%/ SDJ 



•

FRPELQDWLH YDQ QDWXXU PHW RHYHUYHUGHGLJLQJ YHLOLJKHLG UHFUHDWLH HQ ZDWHU NZDQWLWHLWV  EH
KHHU 1%/ SDJ  KHODDV ]RQGHU YHUZLM]LQJ QDDU KHW DGYLHV 2YHUYORHG HQ VFKDDUVWH
:DWHU DOV JHOG¶ 

YRRUEHHOGHQ YDQ JHPLVWH NDQVHQ YRRU IXQFWLHFRPELQDWLH  LQWHJUDOH NZDOLWHLWVEHQDGHULQJ
• HHQ]LMGLJ VWUHYHQ QDDU ERVRQWZLNNHOLQJ URQG GH VWHGHQ 1%/ SDJ  HD  HHQ EUHGHUH
LQYXOOLQJ YDQ GH NZDOLWHLWVLPSXOV PHW PHHU UXLPWH YRRU DQGHUH HFRWRSHQ HQRI DQGHUH GDQ
YODNYRUPLJH HOHPHQWHQ ]RX KLHU JH]LHQ GH JURQGYHUZHUYLQJVSUREOHPDWLHN NDQVULMNHU ]LMQ HQ
WHYHQV ELMGUDJHQ DDQ KHW YHUVWHUNHQ YDQ GH ODQGVFKDSSHOLMNH LGHQWLWHLW
• EHSHUNWH RULsQWDWLH EHOHLG RS K\GURORJLVFKH V\VWHHPNHQPHUNHQ HQ ZDWHUNZDOLWHLW ELM (+6
ELMYRRUEHHOG ZDDUGRRU GH SHUVSHFWLHYHQ YRRU LQWHJUDOH NZDOLWHLWVEHQDGHULQJ YDQ UXLPWHOLMNH
RUGHQLQJ QDWXXUEHOHLG HQ ZDWHUNZDOLWHLWVEHKHHU RQYROGRHQGH ZRUGHQ EHQXW :DWHU]XLYHULQJ
ZRUGW HHQPDDO JHQRHPG SDJ   PDDU DEVROXXW RQYROGRHQGH XLWJHZHUNW HQ KHOHPDDO QLHW
YHUWDDOG QDDU FRQFUHWH EHOHLGVGRHOHQ RI EHOHLGVDDQSDVVLQJHQ
• 1%/ JDDW YRRUELM DDQ EHOHLG LQ]DNH WHFKQLVFK EHKHHU YDQ GH JURHQH UXLPWH WHUZLMO GLW ]R
ZHO ELQQHQ DOV EXLWHQ VSHFLILHNH QDWXXUJHELHGHQ PHGH GH VOHXWHO YRUPW WRW YHUJURWLQJ YDQ GH
DOJHPHQH QDWXXU HQ ODQGVFKDSVNZDOLWHLW RPJHYLQJVNZDOLWHLW YRRU DQGHUH IXQFWLHV HWF 'HQN
DDQ GH ZLQVW QD KHW WHUXJGULQJHQ YDQ GH QHWKHLGVZDDQ]LQ YDQ ZHJEHKHHUGHUV LQ GH MDUHQ 
  9HHO ZLQVW LQ GH VIHHU YDQ QDWXXU ZDWHU HQ ERGHPNZDOLWHLW ODQGVFKDS UHFUHDWLH HQ
WRHULVPH ]RX JHKDDOG NXQQHQ ZRUGHQ GRRU HHQ DQGHU EHKHHU YDQ HUYHQ WXLQHQ NOHLQH ZDWH
UHQ RHYHUV HQ VORRWNDQWHQ JUHSSHOV KRXWRSVWDQGHQ RYHUKRHNHQ HWF
• KRHZHO KHW LQ GLW NDGHU PLVVFKLHQ ZDW WH YHU JDDW ]RX RRN EHVW QRJ HHQ NULWLVFKH RSPHUNLQJ
JHPDDNW PRJHQ ZRUGHQ RYHU KHW µEHOHLG¶ PEW KHW I\VLHNH EHKHHU YDQ QDWXXUJHELHGHQ KHW
LV ]HHU GH YUDDJ RI DO GLH JURWH JUD]HUV DOWLMG ZHUNHOLMN GH PHHVW LGHDOH EHKHHUVYRUP YHUWH
JHQZRRUGLJHQ $QGHUH LQWHQVLHYHUH EHKHHUVWHFKQLHNHQ NXQQHQ VRPV HIIHFWLHYHU ]LMQ HQ
HHQ JURWHUH PHHUZDDUGH VSLQRII YHUWHJHQZRRUGLJHQ YRRU DQGHUH IXQFWLHV ODQGERXZ UH
FUHDWLH HQ WRHULVPH ORNDOH ZHUNJHOHJHQKHLG HD 
WRW VORW
9RRU EHLGH QRWD¶V JHOGW GDW HU ]HNHU DDQNQRSLQJVSXQWHQ ]LMQ YRRU LQWHJUDDO NZDOLWHLWVEHOHLG
0DDU ZH ZHWHQ DOOHPDDO KRH PRHLOLMN KHW LV RP GH UHWRULHN YDQ QRWD¶V WH YHUWDOHQ LQ GH GDJHOLMNVH
EHOHLGVSUDNWLMN YDQ SURFHVVHQ HQ LQVWUXPHQWHQ :H ]LMQ GXV HUJ EHQLHXZG QDDU GH FRQFUHWH XLW
YRHULQJ +RSHOLMN ]DO GH SDQHOGLVFXVVLH RQV HHQ HHUVWH EHHOG JHYHQ YDQ GH ZHQVHOLMNKHLG HQ GH
ZDDUVFKLMQOLMNKHLG YDQ KHW LQ GH SUDNWLMN EUHQJHQ YDQ RQ]H DDQEHYHOLQJHQ
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paneldiscussie o.l.v. Tracy Metz

(iets verkorte weergave, met toegevoegde tussenkopjes)
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.
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“….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.
e
Op basis van de 4 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

39

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.
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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.
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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
e
de op handen zijnde 5 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
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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
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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 door Tracy Metz
e

Tracy Metz sluit af. Er zijn change agents bezig in Nederland als een soort 5 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.
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toespraak staatssecretaris LNV, mevrouw G.H. Faber

(weergave van de uitgesproken tekst, met toevoeging van enkele tussenkopjes)
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
e
willen zeggen - hebben we bij de inbreng van het ministerie van LNV in de 5 nota RO veel aan
de adviezen van de RLG gehad. En dan toch maar een klein stukje van de sluier oplichten. Want
e
u bent natuurlijk allemaal ontzettend nieuwsgierig. In de 5 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.
e
Hoe doen we dat met elkaar. Dat speelt ook in het kader van de 5 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
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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
e
hoop ook dat u de 3 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
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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.
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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
e
opmaat naar dat 2 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.
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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.
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