Partijen hebben in een intentieverklaring afgesproken om het gemeentelijk
landschapsbeleid op elkaar af te stemmen (Bosch en Slabbers, 2009, NFW, 2010),
ondermeer in een landschapsvisie die houvast kan bieden bij herziening van
bestemmingsplannen. Daarnaast zijn al drie van de vijf betrokken gemeenten
druk in de weer met de herziening van hun bestemmingsplan waarbij ze hun

Overal in Nederland hebben agrariërs met allerlei regels te maken.

herziene bestemmingsplannen buitengebied op een eenduidige wijze vorm willen

Dit geldt natuurlijk ook voor de boeren in de Noordelijke Friese

geven. Vanuit agrarische hoek leeft de idee of in deze discussie planologische

Wouden. Zij hebben als gevolg van de locatie waar zij gevestigd zijn
echter nog met aanvullende regels te maken.

oplossingen overwogen kunnen worden om met de waardevolle
landschapselementen ruimte te bieden aan agrarische ontwikkeling. Hierbij wordt
gedacht aan het als natuur bestemmen van de aanwezige landschapselementen.

Wanneer er singels gedempt worden of houtwallen verdwijnen is er
vanuit het bestemmingsplan een aanlegvergunning nodig. Verder

In de Ooijpolder is eveneens geprobeerd om meer financiering voor boerennatuur
te krijgen. Het ging om betaling van boeren voor natuurbeheer met nationaal

vereist de Boswet dat gedempte sloten en gekapte houtwallen

geld. Dit mag Nederland als lidstaat doen, maar daarbij dient rekening te worden

worden gecompenseerd. Ook is een kapvergunning nodig. Voor het

gehouden met de Europese staatssteunregeling voor agrariërs. Deze geeft aan dat

uitbreiden van de agrarische opstallen is een bouwvergunning

agrariërs alleen gecompenseerd mogen worden voor activiteiten en gederfde
inkomsten. Het idee in de Ooijpolder was om de landschapselementen als natuur

nodig. De vereniging Noordelijke Friese Wouden (NFW) wil het

te bestemmen en deze functie los te koppelen van de agrarische functie van de

beleid rond bestemmingsplannen graag vernieuwen door

grond. Hierdoor zou de rol en status van de boer veranderen: op landbouwgrond

compensatie-eisen niet op bedrijfsniveau te stellen, maar op
gebiedsniveau. Dit laatste biedt partijen de mogelijkheid om op
regionaal schaalniveau te verevenen, dus te salderen.
Agrariërs en gemeenten zoeken naar mogelijkheden voor agrarische
ontwikkeling in het waardevolle landschap van de Noordelijke Friese
Wouden. De agrariërs zijn immers de beheerders van het landschap
en hebben een inkomen nodig om dit te kunnen blijven doen.

blijft deze boer en op natuurgrond verandert dit in beheerder. Voor beheerders
gelden andere staatssteunregels en is extra beloning mogelijk. Deze constructie is
niet door de Europese Commissie geaccepteerd.

‘natuur nadrukkelijk opnemen in de toelichting bij het bestemmingsplan’

Onderzoek

3) flexibele mogelijkheden om sturingsinstrumenten in te

Alterra - Wageningen UR heeft onderzocht of agrarisch

zetten via bestemmingsplan, waarbij gedacht kan worden

natuurbeheer zoals agrariërs in de Noordelijke Friese

aan aanlegvergunningen,

Wouden verrichten, in het bestemmingsplan met een
bestemming natuur of landschap kan leiden tot gunstige

4) natuur nadrukkelijk opnemen in de toelichting bij het

effecten voor de agrarische bedrijfsvoering. De volgende

bestemmingsplan en

deelvragen zijn in de studie onderzocht:
5) natuur buiten het bestemmingsplan een rol geven
Wat zijn gevolgen voor een agrarisch bedrijf van een

waarbij het bestemmingsplan wel het formele wettelijk

bestemming als natuur van natuur- en

sluitstuk blijft. Dit laatste kan door:

landschapselementen die nu in beheer zijn bij agrariërs?
a) inzet van informele beleidsinstrumenten zoals
Welke (planologische) mogelijkheden zijn er nog meer

een gebiedsvisie, een landschapsvisie, een

voor het bestemmen van natuur- en landschap in relatie

beeldkwaliteitspan. Die informele

tot een landbouw met ontwikkelingsperspectief?

beleidsinstrumenten kunnen extra
zeggingskracht krijgen als zij bij het

Resultaten

bestemmingsplan verplicht worden gesteld;

Onderzoekers van Alterra Wageningen UR hebben de
mogelijkheden verkend die de bestemming natuur kan

b) planfiguren die vanuit de beleidskeuze tot het

bieden voor de vereniging Noordelijke Friese Wouden.

beschermen van soorten en habitats (gebieden)
doorwerken in bestemmingsplannen zoals

Natuur en agrarisch natuurbeheer in het

Natuurbeheerplan, Ecovisie, Natuurdoeltypen

bestemmingsplan

ontwikkelingsplan en Natura 2000;

In de verkenning zijn verschillende mogelijkheden belicht
om natuur en agrarisch natuurbeheer in het

c) planfiguren die zich richten op het proces van

bestemmingsplan te borgen, namelijk:

verandering en innovatie in gebieden (De
Bouwmeester aanpak, Atelier aanpak, aanpak via

1) direct bestemmen in voorschriften,

Keukentafelgesprekken of het werken volgens
een sturingsfilosofie in samenwerking),

2) indirect bestemmen als voorwaarde (wel een rol in de
procedure van het opstellen van bestemmingsplan, maar
niet in de voorschriften),

d) aangehaalde planvormen die kiezen voor de

De gevolgen zullen een grotere juridische bescherming

De procedure daarvoor en de criteria, waaraan de

formele en bestuurlijke insteek om de condities

van de natuurwaarden zijn. Wanneer agrariërs vervolgens

toetsing (aan de voorwaarden) moet voldoen, kunnen

voor ontwikkeling, inrichting en besluitvorming

hun bedrijf zouden willen vergroten zullen zij er veel meer

worden geborgd in de voorschiften van het

nader te specificeren. Het zijn de kaders

hinder van ondervinden als zij bijvoorbeeld elzensingels

bestemmingsplan. Het stelsel van toetsing wordt dus in

waarbinnen de ontwikkelingsmogelijkheden voor

dan wel houtwallen als natuur bestemd hebben dan de

het bestemmingsplan aangegeven, niet de inhoudelijke

het object, de bescherming en het proces zijn

bestemming die het nu heeft. Ook het ingeschatte effect,

criteria of het daarbij geldende afwegingsproces. In feite

afgebakend. Voorbeelden zijn verordeningen,

dat de verlening van de bestemming natuur uitwerking

is er dan geen sprake van een grondgebruiktoetsing,

stappenschema’s, convenanten of commissies.

zou hebben op de procedures rondom het beheer

maar van een toetsing aan nader te omschrijven criteria,

(namelijk het eenvoudiger verkrijgen van vergoedingen en

bijvoorbeeld van landschappelijke betekenis.

e) de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

het voorkomen dat inspecties vanuit verschillende

(Wabo) is de nieuwe grondslag voor

overheden nodig zijn) is in deze studie negatief

vergunningsverlening en zal daarmee ook van

beantwoord. Ook in de meest ‘hard’ bestemde

invloed zijn op het bestemmingsplan. Voor veel

natuurgebieden vinden deze beheerinspecties (ook in

betrokkenen is de Wabo en de Wabo-procedure

relatie tot Europese verplichtingen) plaats.

niet erg duidelijk.
Andere mogelijkheden
Het effect van natuurbestemming op de agrarische

In het onderzoek zijn andere wegen (dan de toepassing

bedrijfsvoering

van de directe bestemming natuur) aangegeven voor de

In het onderzoek wordt duidelijk aangegeven dar er een

vereniging Noordelijke Friese Wouden om gebruik te

verschil is tussen bestemming (die het gebruik van de

maken van mogelijkheden die vooral de

gronden regelt) en beheeraanpak (de activiteiten van de

(bestemmingsplan)procedures kunnen bieden. Er is

grondgebruikers, die niet door het bestemmingsplan

gewezen op de mogelijkheden die een indirecte borging

worden geregeld). Ook is er verschil tussen agrarische

kan bieden. Het gaat er dan om de natuurwaarden een

bestemmingen (al dan niet met waarden) die de

rol te laten spelen in de procedure, zonder dat die

bedrijfsvoering centraal stellen en de bestemming natuur,

waarden als directe voorschriften in het bestemmingsplan

die de bescherming centraal stelt. Voor een actief en

zijn opgenomen. Bijvoorbeeld: wanneer voor nieuwe

dynamisch beheer leent de natuurbestemming zich in

activiteiten een vergunning wordt vereist (voor het

principe veel minder dan de agrarische bestemming. De

veranderen van het grondgebruik, het bouwen of slopen

onderzoeksvraag of een vergroting van de arealen met de

van opstanden) kunnen aan het verlenen van de

bestemming natuur zou kunnen leiden tot een

vergunning voorwaarden verbonden worden. Aan deze

vermindering van de druk op de agrarische

voorwaarden moet worden voldaan, voordat het bevoegd

bedrijfsvoering is door de verkenning nadrukkelijk

gezag de vergunning kan verlenen.

negatief beantwoord.

‘In het kader van de Wabo zullen de procedures veranderen...’

De vereniging Noordelijke Friese Wouden kan hierin een

Overheden zijn er wettelijk aan gehouden om hun

rol spelen. Die rol ligt dan vooral op het vlak van het

bevoegd gezag uit te oefenen en kunnen dat niet (anders

inhoudelijk en in detail toetsen aan criteria voor

dan onder extreme omstandigheden) delegeren. Het zal

landschapsbeheer, regionale compensatiemaatregelen,

dan ook niet snel gebeuren, dat gemeenten hun

mitigatie in het kader van de Flora- en Faunawet en de

wettelijke taken overdragen aan bijvoorbeeld een

uitruil van waarden tussen initiatiefnemers, die niet

gebiedscommissie. Wel kan er sprake zijn van het

binnen hun eigen planbegrenzingen tot oplossingen

overdragen van taken als de voorbereiding, afstemming

kunnen komen.

en inhoudelijke standpuntbepaling, die noodzakelijk zijn
om een gezagsuitoefening mogelijk te maken. Juist

Ook is gewezen op de invoering van de Wabo, die het

daarin zoeken veel gemeenten het overleg met

stelsel van vergunningverlening (dat vroeger in het kader

streekgebonden instellingen of groeperingen. Om via het

van het bestemmingsplan Buitengebied gebeurde) heeft

introduceren van specifieke bestemmingsgroep meer

overgenomen. In het kader van de Wabo zullen de

formele zeggingskracht te verkrijgen op het agrarische

procedures veranderen en af te wachten is of dat ook zal

natuurbeheer is duidelijk een brug te ver en doet geen

gaan leiden tot inhoudelijke veranderingen. In de

recht aan de functie die de vereniging Noordelijke Friese

bestuurlijke en ambtelijke drukte die deze transformatie

Wouden heeft in de regio. Bestemmen als ‘agrarisch met

thans oplevert lijken geen goede aanknopingspunten

landschappelijke waarden’ geeft meer mogelijkheden dan

voor de vereniging Noordelijke Friese Wouden te liggen,

de bestemming ‘natuur’ om de doeleinden van de

anders dan met agrariërs de nieuwe procedures te gaan

vereniging te dienen en een gezonde bedrijfsvoering

verkennen.

mogelijk te maken in een gebied met bijzondere
natuurlijke kenmerken.

Daarnaast is aangegeven, dat er tal van mogelijkheden
liggen om juist buiten de formele borging in het
bestemmingsplan aanknopingspunten te vinden om
activiteiten van de vereniging Noordelijke Friese Wouden
gestalte te geven. Een goede toelichting in het
bestemmingsplan zal de zelfbinding vergroten en er
liggen mogelijkheden op het vlak van de regionale balans
in het agrarische beheer die in de Noordelijke Friese
Wouden (dus niet alleen binnen de juridische grenzen van
een bestemmingsplan) wordt nagestreefd. Daarvoor zal
de rol van de vereniging Noordelijke Friese Wouden wel
in de planprocedures moeten worden aangegeven
(indirecte borging) als derde partij, die nu niet in de
procesbenadering bij de bestemmingsplannen is voorzien.
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