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Als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voel ik me verbonden met de recreatieve en 
toeristische sector in het landelijk gebied. U hebt misschien iets anders gehoord, maar dat klopt niet. Ik kom 
daar straks op terug. Eerst dit: er zijn drie zaken die - in samenhang met elkaar - een plattelandsregio 
aantrekkelijk maken voor recreatie en toerisme. In de eerste plaats de aanwezigheid van natuur, bos, water, 
landschap en cultuurhistorie. Maar in de tweede plaats moeten er ook openbare recreatievoorzieningen zijn. 
En in de derde (maar zeker niet de laatste) plaats wordt een gebied aantrekkelijk dankzij de inspanningen van 
het recreatief en toeristisch bedrijfsleven. Voor die eerste twee zaken - het gebied en de openbare 
voorzieningen - draagt het ministerie van LNV de verantwoordelijkheid op rijksniveau. Voor de derde zorgt ú, 
als bedrijfsleven. Onze belangen zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden.  
 
Maar ik heb gemerkt dat er de afgelopen maanden twijfels zijn gerezen over de toekomstige rol van LNV. 
Daarom wil ik vandaag van de gelegenheid gebruik maken om duidelijkheid te geven. Recreatiebeleid blijft 
een belangrijk beleidsterrein van het ministerie van LNV. Niet voor niets luidt de titel van één van de 
onderdelen van het LNV-beleidsprogramma voor de periode 2004-2007 'Welkom op het platteland'. Dat beleid 
kent de volgende hoofdbestanddelen:  
• recreatieve groenstructuren in en om de stad;  
• landelijke routenetwerken voor wandelen, fietsen en varen;  
• recreatieve mogelijkheden en bruikbaarheid van bos- en natuurgebieden, agrarisch cultuurlandschap en 
oevers;  
• het bieden van een gezamenlijke toekomst voor zowel natuur als recreatief-toeristisch ondernemerschap;  
• en ruimte bieden voor recreatief-toeristische ontwikkelingen op het platteland door agrariërs en andere 
ondernemers. 
 
Voor 2004 heb ik een bedrag van circa 72 miljoen euro op de begroting staan, dat honderd procent wordt 
besteed aan de genoemde recreatiedoelen.  
 
Waarom dan toch die twijfels? Ik denk dat die gezaaid worden, doordat men een verkeerd referentiepunt 
kiest. Vaak wordt de nota Kiezen voor Recreatie uit 1993 aangehaald als laatste nota over recreatie. Dat is 
niet juist. Denkt u maar aan het Toeristisch-Recreatief ActieProgramma uit 2002. Wel was de nota Kiezen 
voor Recreatie de laatste allesomvattende recreatienota, met uitspraken over vrijwel alle recreatievormen die 
je maar kunt bedenken - van volkstuinieren en hobbydierhouden tot en met zeilen of terreinrijden. Ook werden 
er recreatieperspectieven voor alle regio's in ons land geschetst. Maar de tijd van dit soort allesomvattende 
rijksnota's is definitief voorbij.  
 
We leven in een tijd van decentralisatie en deregulering. Minder regels; het rijk formuleert nationale doelen op 
hoofdlijnen. Die hoofdlijnen worden binnenkort getrokken in de Agenda Vitaal Platteland en in de Nota 
Ruimte. Daarin zal ook sprake zijn van een nieuwe rolverdeling: de verantwoordelijkheid van de andere 
overheden wordt versterkt en de provincies krijgen een regierol bij integraal, gebiedsgericht beleid. Ook 
worden er meer verantwoordelijkheden neergelegd bij burgers, maatschappelijke organisaties en 
bedrijfsleven. Het land teruggeven aan de burgers, noem ik dat.  
 
Het intrekken van de Wet op de openluchtrecreatie, de WOR, past in binnen deze nieuwe bestuurlijke 
verhoudingen. Wat in de WOR is geregeld, kan ook uitstekend op decentraal niveau worden gerealiseerd met 
andere wettelijke instrumenten. Bijvoorbeeld: de spreiding en diversiteit van het kampeeraanbod kan in 
gemeentelijke bestemmingsplannen afdoende worden geregeld. Maar ook bij het opstellen van 
kampeerovereenkomsten is de WOR niet per se nodig; we kunnen volstaan met het Burgerlijk Wetboek. En 
ten slotte: ook voor het beschermen van de hygiëne, gezondheid en veiligheid op de kampeerterreinen, zijn 
andere, bestaande regels afdoende, denk aan de Wet milieubeheer, het Waterleidingsbesluit en de Wet 
bodembescherming. Op het ministerie van LNV zijn we inmiddels gestart met het voorbereiden van een Wet 
tot intrekking van de WOR. Daarbij wil ik het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse 



Gemeenten (VNG) en de organisaties van de recreatiesector betrekken.  
 
Ik hoop dat we nog dit jaar alle formele stappen kunnen zetten die voorafgaan aan het intrekken van de WOR. 
In de intrekkingswet zal een overgangsregeling worden opgenomen om gemeenten de tijd te geven zich in te 
stellen op de nieuwe situatie. Over de duur van deze overgangsperiode moeten nog afspraken worden 
gemaakt. Voordat de WOR definitief verleden tijd is, zal ook een voorlichtingscampagne voor gemeenten 
worden gestart. Daarin zal onder andere aandacht worden besteed aan de manier waarop gemeenten in het 
'post-WOR tijdperk' voldoende diversiteit en spreiding van hun kampeerterreinen kunnen realiseren en 
behouden.  
 
Mijn beleid staat in het teken van duurzaamheid; een evenwichtige benadering van economische, ecologische 
en sociaal-culturele belangen. Ik weet dat ook RECRON en zijn ondernemers aandacht besteden aan het 
thema duurzaamheid, bijvoorbeeld via de bedrijfsnatuurplannen en het initiatief van de milieubarometers voor 
duurzame bedrijfsvoering. Dat zijn positieve ontwikkelingen.  
 
Duurzaam ondernemen betekent ondernemen met oog voor de natuur. Die houding verwacht ik van de 
recreatiebranche en tref ik ook meer en meer aan. Veel recreatiebedrijven liggen in - of in de directe nabijheid 
van natuurgebieden. Logisch, want uw gasten willen graag recreëren en vakantie houden op plekken die ze 
mooi vinden. Maar die mooie plekjes moeten ook beschikbaar blijven voor volgende generaties van toeristen, 
recreanten en ondernemers. Daarom is het van groot belang dat de bijzondere natuurwaarden in ons land 
adequaat worden beschermd. Gelukkig is er een breed draagvlak voor natuurbescherming. Niet alleen de 
burger, maar ook het bedrijfsleven onderschrijft de natuurdoelstellingen, zo bleek vorig jaar uit het 
Interdepartementaal Beleidsonderzoek naar de Vogel- en Habitatrichtlijn. Toch loopt het zoeken naar 
evenwicht tussen recreatie- en natuurbelangen niet altijd op rolletjes.  
 
Wat is het geval? Ondernemers die iets nieuws willen realiseren in de gebieden van de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS), met name in de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden, hebben te maken met een 
beperking. Een plan of project mag niet gerealiseerd worden als dit significante gevolgen heeft voor de 
beschermde natuurwaarden. Als er geen significante effecten zijn, kan een plan of project in principe wél 
gerealiseerd worden, al kunnen er dan nog wel voorwaarden worden gesteld. Dit moet vooraf, op initiatief en 
op kosten van de ondernemer, worden uitgezocht. Soms beginnen ondernemers er maar helemaal niet aan. 
Dat kan een gemiste kans zijn en betekenen dat nieuwe ontwikkelingen ten onrechte niet worden doorgezet, 
zonder dat dit vanuit de internationale verplichtingen nodig zou zijn. Ik weet wel dat zo'n onderzoek tijd, geld 
en moeite kost, maar het is toch beter om het te laten uitvoeren, dan om je plannen bij voorbaat te laten 
afstuiten. Ook het omgekeerde, doorgaan zonder goed onderzoek, is natuurlijk risicovol; dat lezen we 
geregeld in de krant. Als het onderzoek niet gedaan is, constateert de rechter dat de spelregels niet zijn 
gevolgd, en gaat het plan of project om procedurele redenen niet door.  
 
Met andere woorden: het is van groot belang dat de ondernemer van te voren daarmee rekening houdt. In zijn 
eigen belang, maar ook in het belang van de natuur die volgens internationale regels beschermwaardig is. 
Daar wil ik het bedrijfsleven een handje bij helpen. Onder andere met een duidelijke uitleg van de spelregels 
en de nodige voorlichting hoe daar het beste mee kan worden omgegaan. Met vertegenwoordigers van 
verschillende sectoren vindt overleg plaats over de uitvoering en de gezamenlijke communicatie naar de 
bedrijven, bijvoorbeeld in de vorm van gedragscodes. Ik stel graag ook de recreatiesector in staat een 
dergelijke gedragscode uit te werken. Ik zie het resultaat hiervan met belangstelling tegemoet.  
 
Volgens de bestaande wet- en regelgeving moet elk initiatief per bedrijf afzonderlijk worden beoordeeld. Maar 
ik kan me heel goed voorstellen dat bedrijven en overheden liever gezamenlijke, integrale, gebiedsgerichte 
plannen uitwerken. Ook ik ben voorstander van die benadering. Gebiedsgerichte plannen worden in sommige 
regio's al voorbereid. Ze worden 'groei-krimp operatie', of 'saldobenadering' genoemd. Het zijn combinaties 
van voorgenomen bedrijfsprojecten, die ook bedoeld zijn om de kwaliteit of de kwantiteit van de 
natuurwaarden in een gebied te verbeteren. Ik wil in de Nota Ruimte laten opnemen dat dit soort initiatieven 
ook in de Ecologische Hoofdstructuur mogelijk moeten zijn. Maar voor de Vogel- en Habitatgebieden, die in 
EU-verband Natura 2000-gebieden worden genoemd, kan ik dit nog niet toezeggen. De komende tijd zullen 



de mogelijkheden eerst op Europees niveau moeten worden afgetast. Op voorhand is niet zeker of de 
Europese Commissie een dergelijke 'saldobenadering' zal accepteren. Ik ben voornemens hierover nog dit 
jaar met de Commissie van gedachten te wisselen. De discussie over natuur en recreatie wordt overigens 
momenteel op alle niveaus gevoerd. In mei van dit jaar zal bijvoorbeeld op initiatief van LNV een 
expertmeeting 'Natura 2000 & Leisure' worden gehouden. Behalve Nederlanders, komen de deelnemers uit 
Engeland, Duitsland, Frankrijk en België.  
 
Het thema van vandaag is Blik op de toekomst. Daarom wil ik mijn verhaal besluiten met een toekomstbeeld. 
Ik wil een ideaalbeeld schetsen van de situatie over vijftien jaar. Er zal veel bereikt zijn op het gebied van 
recreatiemogelijkheden in en om de stad. Stadsparken worden veel bezocht. Het aanbod is afgestemd op de 
wensen van de bevolkingsgroepen. Bij planning en realisering van nieuwe woningbouw wordt meteen 
rekening gehouden met de aanwezigheid van voldoende groen. Rood en groen zijn in balans; de 
Randstadgroenstructuur is voltooid. Ook het platteland in de directe omgeving van de grote steden voorziet in 
de recreatiebehoeften van stadsbewoners. Agrariërs spelen, met andere ondernemers, een belangrijke rol als 
aanbieders van recreatiemogelijkheden. Er is veel aandacht gegeven aan het wegnemen van infrastructurele 
barrières, zodat men gemakkelijk via groene routes en via het water vanuit de stad naar het platteland kan 
komen. Het platteland is doorsneden met routes voor wandelen, fietsen, paardrijden, kanoën en toervaart. Op 
verschillende plaatsen zijn knooppunten gerealiseerd tussen deze routes, gecombineerd met parkeerplaatsen 
voor auto's en toeristische voorzieningen, zoals restaurants, cafés en overnachtingsmogelijkheden. 
Initiatieven daartoe worden niet meer geblokkeerd door belemmerende regelgeving. Overheden hebben 
geleerd ontwikkelingsgericht te denken. Grote waarde wordt gehecht aan de betekenis van ons landschap. 
Waar verloedering had plaatsgevonden, heeft landschapsontwikkeling veel ten goede gekeerd. Onze 
cultuurhistorie, zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie, vormt een belangrijke toeristische attractie. 
Daaromheen is ander toeristisch aanbod ontwikkeld. De natuurgebieden zijn opengesteld voor 
dagjesmensen. Staatsbosbeheer vervult voor andere terreinbeherende organisaties een voortrekkersrol bij 
vernieuwing van recreatief aanbod in natuurgebieden. Er is een goed evenwicht tussen recreatiebedrijven en 
natuur in de beschermde gebieden. Dankzij goed uitgevoerde bedrijfsnatuurplannen gaan natuur en 
verblijfsrecreatie mooi samen. Dat levert een hoogwaardig toeristisch product op. In het kader van het 
waterbeleid zijn nieuwe mogelijkheden ontstaan voor watersport en oeverrecreatie. Overheden, 
maatschappelijke organisaties, terreinbeheerders en agrarisch en toeristisch bedrijfsleven werken samen om 
de vele verschillende prachtige gebieden in ons land te positioneren als recreatieve en toeristische gebieden 
met een eigen onderscheidend karakter. Die geschakeerdheid op zo'n kleine oppervlakte wordt ook 
internationaal onderkend.  
 
Een utopie? Dat hoeft het niet te zijn, als we er samen de schouders onder zetten. In deze kabinetsperiode 
zal ik mijn verantwoordelijkheid nemen, binnen de nieuwe bestuurlijke verhoudingen. Ik reken erop dat alle 
betrokken partijen dat ook doen. Ik wens u een inspirerend congres toe. 

 


