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Geachte heer Vonhoff, 
 
Op verzoek van het secretariaat van de Raad voor het Landelijk Gebied is er op 19 mei 2004 overleg gevoerd 
met medewerkers van diverse beleidsdirecties over een nadere uitwerking van de adviesaanvraag met 
betrekking tot 'Ontwikkelen van kwaliteit op het platteland', die is opgenomen in het werkprogramma van de 
raad voor 2004. 
De adviesaanvraag is in 2003 opgesteld. Inmiddels is het beleid gewijzigd in het kader van de Nota Ruimte en 
in de Agenda voor een Vitaal Platteland. Op basis daarvan stel ik voor het advies toe te spitsen op het 
onderwerp 'ontwikkelen met kwaliteit' (in de oorspronkelijke adviesaanvraag aangeduid als 
'ontwikkelingsgerichte landschapstrategie'. 
De adviesaanvraag plaats ik nu in het licht van de nieuwe beleidslijn, namelijk dat bij veranderingen in het 
landelijk gebied gezocht wordt naar 'ontwikkelen met kwaliteit', ofwel veranderingen in ruimtegebruik 
aangrijpen om tegelijkertijd een kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen. Daarbij spelen de zogenaamde 3 p's 
(people, planet and profit) een belangrijke rol en de nieuwe sturingsfilosofie van het kabinet. 
 
Dit is dan ook de kern van de voorliggende adviesaanvraag: 
Aan de raad wordt gevraagd een mening te geven over de inzet en werking van de strategie 'ontwikkelen met 
kwaliteit' zoals vastgelegd in de Nota Ruimte en de Agenda Vitaal Platteland .  

Toelichting  

 
In de Nota Ruimte en in de Agenda Vitaal Platteland is deze strategie procesmatig ingevuld. Aan de raad 
wordt gevraagd na te gaan welke strategieën kunnen worden toegepast op de diverse overheidsniveaus om 
de veranderingen in het landelijk gebied zodanig vorm te geven, dat de kwaliteiten van het platteland per 
saldo worden vergroot. Daarbij vraag ik specifieke aandacht voor de rol die het Rijk hierin naar uw mening 
vervult, dan wel zou kunnen vervullen, gezien de doelstellingen van het rijksbeleid en de opvattingen over 
sturingsfilosfiën. 
Qua ontwikkelingen in het landelijk gebied valt te denken aan duurzame en economische vitale 
landbouwsector, de groei van andere sectoren in het landelijk gebied zoals recreatie en toerisme, de 
toenemende behoefte aan recreatie in en om de steden, intensivering van het (recreatie)verkeer en de 
noodzaak om ruimte te bieden aan wateropvang en woningbouw. 
Daarnaast stellen Brusselse richtlijnen, zoals de Kaderrichtlijn Water en de Vogel - en Habitatrichtlijn, 
specifieke eisen aan de ruimte die er is om ontwikkelingen in het landelijk gebied te laten plaatsvinden op de 
gewenste manier. 
 
Tevens ga ik ervan uit dat u de voorverkenning die het Kennis - en Innovatiecentrum van de Stichting 
Recreatie op uw verzoek opstelt, betrekt bij uw advies. Daarbij ligt het accent op de wensen in het landelijk 
gebied gesteld vanuit de recreatieve functie. 
 
Graag zie ik uw advies in het najaar tegemoet. 
 
DE DIRECTEUR PLATTELAND,  



K.J. de Ruiter 

 


