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Van beperkt instrument naar integraal instrument 

De minister van LNV heeft de Raad voor het Landelijk Gebied (RLG) gevraagd een tussenbalans op te stellen 
over de reconstructie van de zandgebieden. Aanleiding voor de reconstructie was het uitbreken van de 
varkenspest in 1997. Inmiddels is de reconstructie van instrument voor herstructurering van de intensieve 
varkenshouderij omgebouwd tot een integraal instrument dat ruimtelijke kaders moet bieden voor de 
herstructurering van de gehele intensieve veehouderij. Door deze verbreding van de scope komen ook 
andere doelstellingen voor de inrichting van het landelijk gebied aan bod. De kwaliteitsimpuls voor het 
landelijk gebied is in plaats van bijproduct hoofddoel geworden van de gehele operatie. De Reconstructiewet 
is een inrichtingswet en heeft als zodanig ook invloed op andere wetten die hieraan aangepast moeten 
worden. Ruimtelijk relevante onderdelen van het reconstructieplan werken rechtstreeks door in streek- en 
bestemmingsplannen. 

Aandachtspunten advies 

De raad zal in zijn advies aandacht besteden aan: 
• prioriteitstelling ten aanzien van doelen en mogelijkheden tot het koppelen van doelen; 
• het bestuurlijk-juridisch kader (helderheid rond regierol en verantwoordelijkheden; voorkomen van juridisch 
getouwtrek en uitstelgedrag); 
• middelen (financiën en andere instrumenten); 
• de complexiteit van de reconstructie in relatie met diverse andere plannen en procedures; 
• de spanning tussen een langdurig en ingewikkeld proces en de wens om snel aantoonbare resultaten te 
boeken. 
Eind 2002 publiceert de raad zijn advies over de reconstructie. 

Komende publicaties van de raad 

Naast het advies over de reconstructie brengt de raad eind dit jaar advies uit over de positie van de primaire 
landbouw in de keten en het beheer van Ecologische Hoofdstructuur.  
Recent heeft de raad advies uitgebracht over soortenbescherming; het Tweede Structuurschema Groene 
Ruimte; groene diensten in het landelijk gebied; de beleidsmatige consequenties van sociaal-culturele 
ontwikkelingen voor het landelijk gebied. 

 


