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Inleiding tijdens de conferentie over Nationale landschappen op 23 februari 2005 in Edam 

Eigenlijk past het niet bij zo’n toekomstgerichte conferentie als vandaag om met een stukje geschiedenis te 
beginnen. Maar ik wil toch even noemen dat de eerste nota over het onderwerp van vandaag al dateert uit 
1975. Die was van de hand van Wim Meijer als staatssecretaris voor Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk in het kabinet Den Uyl.  
Hij wilde zo’n twintig nationale landschapsparken in het leven roepen. Kleinere gebieden die in ecologisch, 
landschappelijk of cultuurhistorisch opzicht belangrijk waren. Die zouden beschermd moeten worden met 
specifieke maatregelen. De grootste overeenkomst met de nationale landschappen van vandaag is dat het 
toen ging om grofweg dezelfde twintig gebieden. Het grootste verschil is dat het toen allemaal erg eenduidig 
gericht was op bescherming van het gebied. Er was minder oog voor dat zo’n gebied ook leefbaar moet 
blijven. Daarom riep het concept veel weerstand op.  
 
Nou, zucht u maar even heel diep. Dertig jaar geleden speelde het dus al. En het is nog niet helemaal voor 
elkaar. Maar je kunt het ook anders bekijken. Er is de afgelopen decennia erg veel gebeurd in deze gebieden. 
Ik denk dat we trots kunnen zijn, want het lijkt erop dat wij het nu toch van de grond gaan krijgen. Ik denk dat 
we goede kaarten in handen hebben. De Tweede Kamer ondersteunt het concept. Er is nu wél 
maatschappelijk draagvlak. Mensen willen de mooie delen van Nederland mooi houden, zonder er 
openluchtmusea van te maken. En last but not least sluit Nederland met de instelling van de Nationale 
Landschappen mooi aan bij het Europese denken over het behoud van de kwaliteit van het landschap.  
 
Terug naar de Nationale Landschappen. We zijn op de goede weg, maar we zijn er nog lang niet. Nationale 
Landschappen zijn een papieren tijger totdat provincies het beleid implementeren. Daarom zijn we hier 
vandaag. Om de provincies op de trein te zetten, en wel met de nodige bagage.  
Waar gaat het om? Unieke, waardevolle gebieden in Nederland behouden en versterken. Niet door er van 
alles te verbieden, maar door te zorgen dat het landschap leidend is voor ontwikkelingen. Het uitgangspunt is 
dat Nationale Landschappen bijdragen aan de regionale ontwikkeling en een motor kunnen zijn voor de 
toekomst van het gebied. De minister van LNV is vooral te spreken over deze positieve insteek.  
Het is belangrijk hoe we de Nationale Landschappen invullen. Mensen moeten niet het idee krijgen: straks 
kan niets meer. Dat is niet goed voor het draagvlak. En zonder draagvlak onder de bevolking is het concept 
van Nationale Landschappen ten dode opgeschreven. We kunnen alleen duurzaam ontwikkelen als we 
duurzaam draagvlak weten te krijgen.  
 
Het komt er op neer dat we de wensen van burgers ter harte moeten nemen. Denk aan het criterium dat er 
alleen gebouwd mag worden voor de eigen bevolkingsgroei - het migratiesaldo nul - en voor de bestaande 
bedrijvigheid. Dat kan de streek vrijwaren van grote lelijke nieuwbouwwijken en enorme industrieterreinen. 
Maar we moeten erkennen dat het ook kan betekenen dat bakker, slager en super het niet meer redden in 
een dorpskern. En dat zoiets direct de leefbaarheid in het gebied aantast.  
Waar het om gaat is dat het goed wonen, werken én recreëren moet zijn in een Nationaal Landschap. Dat is 
ook één van de constateringen van de Raad voor het Landelijk Gebied. Wij hebben advies aan de raad 
gevraagd om te bepalen hoe we de Nationale Landschappen het best kunnen realiseren. Het is mooi dat we 
dat advies vandaag als vertrekpunt kunnen gebruiken. Het biedt veel goede aanknopingspunten, waarvan ik 
er vast een paar wil noemen.  
 
Ten eerste vind ik het belangrijk dat de RLG het idee van decentralisatie ondersteunt. Provincies krijgen er - 
naast het hele ILG-programma - een flinke rol bij. Ik ben blij dat de RLG net als ik het vertrouwen heeft dat de 
provincies het aan kunnen. Sterker nog: de raad zegt dat provincies het beter zullen doen dan het rijk.  
De RLG pleit ervoor dat we prioriteiten stellen bij het verdelen van tijd en geld onder de landschappen. Daar 
gaat de minister deels in mee. Het is goed om de verschillen aan te geven en er oog voor te hebben dat in het 
ene landschap meer kan dan in het andere. Verder moet er snel iets gebeuren in gebieden waar sprake is 
van een actuele bedreiging. Maar het is ook belangrijk - met name voor het draagvlak - dat in alle 
landschappen projecten gerealiseerd worden. Mensen moeten zien dat het stempel van Nationaal Landschap 



meer is dan een keurmerk.  
 
Dan over de financiën. De RLG vindt dat meer geld nodig is, maar begrijpt gelukkig ook dat de overheid op 
het moment krap bij kas zit. Ons antwoord is dat het rijk middelen met voorrang in kan zetten voor de 
Nationale Landschappen als onderdeel van de ruimtelijke hoofdstructuur. Maar dat zal niet voldoende zijn. 
Daarom zijn wij het met de RLG eens dat de volgende uitdaging is om andere partijen te bewegen tot 
investeren, zoals de EU, waterschappen en private partijen. Het is ook aan de provincies om dat voor elkaar 
te krijgen.  
 
Tot slot adviseert de RLG dat we binnen 5 jaar de Nationale Landschappen moeten instellen. Ik denk dat de 
landschappen al ingesteld zijn, nu de Kamer zijn zegen heeft uitgesproken over de Nota Ruimte en de AVP. 
Ik neem aan dat de RLG op de invulling doelt. Wij denken dat het haalbaar is om binnen vijf jaar handen en 
voeten te geven aan de Nationale Landschappen. Als de provincies binnen een jaar begrenzen en 
uitvoeringsprogramma’s opstellen, zijn we goed op streek. En uiteraard ben ik graag bereid te helpen om 
Nederland vertrouwd te maken met de Nationale Landschappen.  
 
Tot zover de reactie van de minister van LNV. De provincies zijn nu aan zet. Ik denk dat de Nota Ruimte en 
de Agenda Vitaal Platteland hun voldoende ruimte laten om goed rekening te houden met de kernkwaliteiten 
van het landschap en met de wensen van de bewoners en gebruikers. Zaken waar de provincies door hun 
directie betrokkenheid nu eenmaal beter in zijn dan het Rijk. Ik geef het advies van de RLG dan ook graag 
door aan de provincies. 

 


