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Het is mij een genoegen u het rapport "Het Bos de Randstad Voorbij?" te kunnen
aanbieden. Dit rapport is het resultaat van een stage bij de Directie Natuurbeheer
van Anne-Wil Smeerdijk, student Planologie te Wageningen.
De uitkomsten van de Natuurverkenningen 1997 (NVK) gaven aanleiding om een
extra impuls te geven aan de bosuitbreiding in de Randstad. De minister van LNV
heeft in de richting van de Tweede Kamer aangegeven dat er zicht moet komen op
het inlopen van de achterstand bij de realisering van de bosuitbreiding in de
Randstad.
De bosuitbreiding in de Randstad is één van de veertien acties van de NVK-followup. "Het bos de Randstad voorbij" beschouw ik als een eerste bouwsteen voor
deze actie, die door de LNV-regiodirecties Zuidwest en Noordwest worden
opgepakt.
Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij
Directie Natuurbeheer
Bezuidenhoutseweg 73
Postadres:
Postbus 20401
2500 EK 's-Gravenhaqe
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Fax: 070 - 3478228
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Telex: 32040 Lavinl
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Het rapport omvat een analyse van de bestuurlijke problemen die zich bij de
bosuitbreiding in de Randstad voordoen. Verder worden er concrete maatregelen
voorgesteld ter verbetering van de realisatiegraad van bosuitbreiding in de
Randstad.
Zoals gesteld moet er In de eerste helft van 1998 zicht komen op het inlopen van
de achterstand van de realisatie van bosuitbreiding in de Randstad. Dit rapport
alleen is hiervoor natuurlijk niet voldoende. Van de Regiodirecties Noordwest en
Zuidwest wordt dan ook een grote inzet verwacht, die zal leiden tot maatregelen
ter verbetering van het bosuitbreidingsbeleid in de Randstad. Voor eventuele
reacties op dit rapport kunt u zich richten tot de regiodirectie Zuidwest (ir.
R.J.Brouwer) of tot de regiodirectie Noordwest (ir.J.J.W.V. Bronsgeest)
mr. W.J. Kooy
Hoofd afdeling beleidsontwikkeling
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Samenvatting
1. Inleiding
De realisatie van de hectaredoelstellingen voor bosuitbreiding in de Randstad loopt achter bij de
planning. Dit is ondermeer geconcludeerd in de Natuurverkenningen '97. Bosuitbreiding in de
Randstad is daarom aangewezen als een van de veertien projecten in het kader van de Follow-up
Natuurverkenningen. Doel van het project is zicht krijgen op het inlopen van de achterstand bij de
realisatie van bosuitbreiding in de Randstad. Dit onderzoek kan gezien worden als een eerste fase in
het totale project "Bosuitbreiding in de Randstad", dat verder door de regio-directies Noordwest en
Zuidwest van het Ministerie van LNV getrokken zal worden.
Doelstelling van dit eerste verkennende onderzoek is dan ook:
Het doen van aanbevelingen aan de directie Natuurbeheer van het ministerie van LNV, ten aanzien
van de bestuurlijke aspecten van het bosuitbreidingsbeleid in de Randstad, teneinde zicht te krijgen
op het inlopen van de achterstand bij de realisatie van bosuitbreiding in de Randstad.
Hiertoe wordt in dit onderzoek antwoord gezocht op de volgende vragen:
1. Welke problemen op het bestuurlijke vlak zijn er al gesignaleerd in de verschillende evaluaties? Is
de evaluatie van deze problemen volledig en juist? Welke aanvullingen kunnen gemaakt worden?
2. Welke oplossingsrichtingen voor een beter functionerend bosuitbreidingsbeleid zijn denkbaar?
3. Welke beleidsaanpak ten aanzien van de bosuitbreiding zal wellicht een betere realisering van de
(bosuitbreidings)doelstellingen met zich meebrengen?
Dit onderzoek richt zich dus op de bestuurlijke aspecten van de bosuitbreiding; hiertoe reken ik
doorwerking van het beleid naar lagere overheden, het draagvlak voor het rijksbeleid onder de lagere
overheden en, in mindere mate, de uitvoering van het beleid. De uitvoering van het beleid is vooral
interessant als het direct verband houdt met doorwerking van en draagvlak voor het beleid.
Ook is het onderzoek gericht op de rijksoverheid: wat kan het rijk doen om zicht te krijgen op het
inlopen van de achterstand van de realisatie van de bosuitbreiding in de Randstad.
In het onderzoek wordt eerst gekeken naar het bestaande beleid inzake bosuitbreiding, vervolgens
wordt getracht zicht te krijgen op de huidige stand van zaken bij de realisering van de
bosuitbreidingsdoelstellingen. Faalfactoren die gesignaleerd zijn in eerdere onderzoeken worden
aangevuld met nieuwe inzichten en vervolgens binnen een theoretisch kader geplaatst. Door middel
van gesprekken met betrokkenen wordt vervolgens een lijst met maatregelen opgesteld om de
gesignaleerde problemen op te lossen. Ook deze maatregelen passen weer binnen het theoretische
kader dat al was opgesteld.
2. Beleid inzake bosuitbreiding in de Randstad
De belangrijkste rijksnota's met betrekking tot de bosuitbreiding in de Randstad zijn het
Bosbeleidsplan (BBP) en het Structuurschema Groene Ruimte (SGR), beiden uit 1993. In het BBP
worden de kwantitatieve doelstellingen voor de bosuitbreiding gegeven:
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Tabel 1, Overzicht bosuitbreidingsdoelstellingen [3]
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Legenda Financiering:
1= Stichting Staatsboswachterijen
2= Planningsprocedure Openluchtrecreatie
3= Landinrichting
4= Publiek-Private samenwerking met rijksbijdrage
5= Natuurontwikkeling
6= SBL-regeling
7= Ministerie V&W
8= Ministerie VROM
9= Derden

In de linker kolom worden telkens de programma's van instrumenten gegeven waarmee de
doelstelling gerealiseerd moet worden.
De kwalitatieve doelstelling uit het BBP is het vergroten van de maatschappelijke meerwaarde van
bos. Ook wordt er gestreefd naar de aanleg van multifunctionele bossen.
In het SGR wordt vooral aandacht besteed aan strategisch groen. Het beleid van de
Randstadgroenstructuur zoals dat uit de jaren '80 voort was gekomen, wordt verlaten en vervangen
door de zogenaamde Grote Groengebieden. Deze strategische groengebieden zijn minstens 1000 ha
groot en worden opgebouwd uit verschillende typen bos: van staatsboswachterijen tot
natuurontwikkeling en recreatiebos.
Sinds 1993 zijn er ook nieuwe beleidslijnen naar voren gekomen die invloed hebben op het
bosuitbreidingsbeleid, zoals de Groene Hart-impuls (1997), STIR en de opkomst van
groenbeleggingsfondsen.
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3. Kwalitatieve en Kwantitatieve evaluatie
De al uitgevoerde evaluaties inzake bosuitbreiding, waren veelal kwantitatief van aard. De
kwantitatieve ex-post evaluatie vanNiek Edelenbosch [23] is de meest gebruikte evaluatie in de
verschillende beleidsstukken. Ook de NVK-Folluw-up maakt gebruik van deze studie. Een korte
samenvatting:
Ex-post-cvaluatic bosuitbreidingsbeleid 1990-1995
In de Randstad is 822 ha bos aangelegd in de periode 1990-1995. Dit is 36% van de planning. Ook over een
iangere periode bezien biijft de bosaanleg ruimschoots achter bij de planning. Van de 5.300 ha bosuitbreiding
die in het Meerjarenplan Bosbouw (1986) is gepland voor de periode 1977-2000, is eind 1995 pas de helft
gerealiseerd [23]. Van deze 822 ha heeft 58% plaatsgevonden in de provincie Zuid-Holland, 40% in NooTdHolland en 2% in de provincie Utrecht. Vervolgens is voor
de Grote Groenprojecten in de Randstad ook gekeken naar de wijze van realisering: via staatsboswachterijen of
via overige bosaanleg (landinrichting e.d.1. Hieruit bleek dat bijna 60% van de gerealiseerde bosuitbreiding via
staatsboswachterijen tot stand is gekomen
De knelpunten deelt Edelenbosch in. in 5 groepen: te weten bestuurlijke, planologische, regeltechnische,
budgettaire en teeltkundige knelpunten.
Deze evaluatie van Edelenbosch mag dan gebruikt zijn voor de NVK '97, onomstreden is hij niet.
• Ten eerste beslaat de evaluatie alleen de Randstadgroenstructuur, en niet de andere
bosuitbreidingsinstrumenten die in de Randstad gebruikt kunnen worden voor de aanleg van bos.
• Ten tweede trekt Edelenbosch voor bos in landinrichting 15% van de realisatie gegevens af, in
verband met niet beboste stukken in het bosgebied. De vraag is of dit wel zuiver is, aangezien in de
meeste definities van bos een deel open ruimte meegenomen is.
• Ten derde gaat Edelenbosch uit van een lineair verloop van de realisatie van bos tijdens de
planningsjaren. Men kan zich afvragen of een exponentieel verloop van de aanleg van bos niet
dichter bij de praktijk ligt: een langere aanloopfase waarin draagvlak en planologische
doorwerking gerealiseerd worden en een snelle stijging van de feitelijke aanleg van bos in de
laatste jaren.
Een duidelijk zicht op de precieze realisatiegraad van bosaanleg in de Randstad ontbreekt. Binnen het
ministerie van LNV wordt gewerkt aan een verbeterd monitoring-systeem. Wel kan er geconstateerd
worden dat er vertraging is of zal komen, in verband met vertragingen in de grondverwerving, de trage
planologische doorwerking en het geringe draagvlak voor het beleid.
Kwalitatief onderzoek naar de bosuitbreiding heeft nog nauwelijks plaats gevonden. De regio-directie
Noord van het ministerie van LNV heeft onlangs opdracht gegeven voor het uitvoeren van een
kwalitatieve evaluatie van de bebossing van landbouwgronden. In het kader van dit onderzoek zal
ondermeer getracht worden tot een meetbare definitie van "maatschappelijke meerwaarde" te komen.
De uitkomsten van deze kwalitatieve evaluatie zijn van groot belang voor dit onderzoek.
4. Faalfactoren
Binnen het bestuurlijke aspect zie ik drie factoren die de bosuitbreiding in de Randstad vertragen, te
weten:
1.Problemen rondde uitvoering van het beleid
Problemen rond de uitvoering hebben dus betrekking op de praktische uitvoerbaarheid van het beleid.
In sommige gevallen hebben deze problemen hun oorsprong ergens anders, of zijn zij sterk verwant
met doorwerking en draagvlak. Het lage normbedrag dat geldt voor de aankoop van grond voor
bosuitbreiding is een zo'n uitvoeringsprobleem.
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2.Geringe doorwerking van het beleid
De belangrijkste oorzaak met betrekking tot de geringe doorwerking van het bosuitbreidingsbeleid is
onduidelijkheid. Er bestaat onduidelijkheid over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de
verschillende overheden, onduidelijkheid over de kwalitatieve doelstelling (maatschappelijke
meerwaarde) en de kwantitatieve doelstellingen, onduidelijkheid over de programma's van
instrumenten en de onderliggende financieringsstructuur. Kortom een helder afsprakenkader
ontbreekt.
3. Gering draagvlak voor het beleid
Het draagvlak dat er onder de lagere overheden is voor de bosuitbreiding en het bosuitbreidingsbeleid
is sterk afhankelijk van de acceptatie van het beleid. De acceptatie hangt af van de doelstellingen van
de verschillende overheden en in welke mate deze overeen komen.
Het draagvlak wordt verder negatief beïnvloed door de geringe (politieke en ambtelijke) aandacht
voor de bosuitbreiding op nationaal niveau. Ook door de verschillende opvattingen overrood-groen
door het ministerie van LNV en het ministerie van VROM verwarren de provincies en gemeenten en
hebben een verminderd draagvlak als resultaat.
Binnen deze drie typen problemen vallen verschillende faalfactoren. Om beter zicht te krijgen op het
relatieve belang van de verschillende faalfactoren is een schriftelijke enquête gehouden onder
betrokkenen bij de bosuitbreiding in de Randstad, met als doel de belangrijkste faalfactoren naar
voren te halen. Dit zijn respectievelijk:
1. De financieringsstructuur van gemeenten, die gericht is op het aantal inwoners (en dus woningen).
Hierdoor zijn de gemeenten meer geïnteresseerd in de aanleg van meer woningen dan in de aanleg
van meer groen.
2. De SBL-regeling die niet functioneert in de Randstad.
3. Gemeenten blijken onvoldoende op de hoogte van de voordelen van bosaanleg (win-win situaties).
4. De normbedragen voor de aankoop van grond voor strategisch groen zijn te laag voor de
Randstad.
5. De interdepartementale verschillen tussen LNV en VROM zorgen voor onduidelijkheid bij de
lagere overheden.
6. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen rijk en provincies is onduidelijk. Provincies verwachten
een actievere rol van het rijk bij het realiseren van strategisch groen.
Uit bovenstaande opsomming blijkt dat de faalfactoren zich niet alleen op het vlak van de uitvoering,
de doorwerking of het draagvlak bevinden: het is een mix van alledrie de typen problemen.
5. Oplossingsrichtingen
Uit de systematisering van de faalfactoren blijkt dat gekozen kan worden uit verschillende
oplossingsrichtingen:
1. het verbeteren van de uitvoering
2. het verbeteren van de doorwerking en/of
3. het verbeteren van het draagvlak.
Ook een combinatie van deze drie richtingen zou mogelijk zijn. Uit de weging van de faalfactoren is
gebleken dat de belangrijkste faalfactoren zich niet concentreren in een van de drie richtingen: het ligt
dan ook voor de hand een combinatie van bovenstaande drie oplossingsrichtingen te kiezen. Alleen
het verbeteren van de uitvoering en de doorwerking is in mijn ogen niet voldoende. Juist het creëren
van draagvlak en politieke aandacht is van groot belang voor het slagen van het bosuitbreidingsbeleid
in de Randstad.
Onderstaande concrete maatregelen zouden zicht kunnen bieden op het inlopen van de achterstand bij
de realisatie van bosuitbreiding in de Randstad.
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Uit de bespreking van de verschillende maatregelen is gebleken dat deze maatregelen niet los van
elkaar gezien kunnen worden. Er bestaan tal van verbanden tussen de maatregelen. Zo is het
bijvoorbeeld voor de aansturing van provincies van belang dat er helderheid is over de doelstellingen
en het belang van groene functies ten opzichte van rode functies. Ook voor de voorlichting geldt dat er
duidelijkheid moet zijn over de andere maatregelen, anders kan er niet adequaat worden voorgelicht.
Vooral de maatregelen die gericht zijn op het verhogen van het draagvlak voor het beleid hebben
grote invloed op de overige maatregelen: als het draagvlak niet verbeterd heeft het verbeteren van het
instrumentarium weinig zin, evenals de maatregelen ter verbetering van de doorwerking. Dit geldt
echter ook andersom: als er draagvlak is onder provincies en gemeenten voor bos, maar de uitvoering
en planologische doorwerking verlopen stroef, dan zal dit draagvlak ook snel weer af kunnen nemen.
Het is dan ook van belang dat de maatregelen in samenhang worden uitgevoerd.
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1. Inleiding
1.1 Aanleiding
De realisatie van de hectaredoelstellingen voor bosuitbreiding in de Randstad, zoals gepland in het
Bosbeleidsplan (BBP), het Structuurschema Groene Ruimte (SGR) en de Nota Landschap (NOLA)
loopt achter bij de planning. De directie Natuurbeheer van het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij (LNV) is zich hiervan bewust en wil, mede in het kader van de
Natuurverkenningen '97 haar beleid aanscherpen, om de gestelde doelen als nog te realiseren.
Er zijn al verschillende evaluaties van de bosuitbreiding verricht. Uit deze evaluaties is ondermeer
gebleken dat in de Randstad tussen 1990 en 1995 maar 36% van de hectaredoelstelling per jaar
gerealiseerd zijn [23]. Daar waar bos het meest gewenst is, in verstedelijkte gebieden en met name in
de Randstad komt de bosuitbreiding dus maar moeizaam op gang.
Hoewel er al verschillende evaluaties van het bosuitbreidingsbeleid verricht zijn, is nog onvoldoende
duidelijk wat er in de toekomst aan het beleid verbeterd zou kunnen worden. Dit heeft verschillende
oorzaken.
Ten eerste zijn de uitgevoerde evaluaties vaak kwantitatief van aard. De hectaredoelstellingen worden
vergeleken met de gerealiseerde hectares en hieruit volgt een conclusie. Er wordt relatief weinig
aandacht besteed aan de realisatie van de kwalitatieve doelstellingen die ten grondslag liggen aan de
hectaredoelstellingen uit het BBP en het latere SGR: het vergroten van de maatschappelijke
meerwaarde.
Ten tweede zijn de uitgevoerde evaluaties voornamelijk gericht geweest op het signaleren van succesen faalfactoren. Oplossingsrichtingen worden nauwelijks aangedragen of zijn niet of nauwelijks op de
overheid gericht. Ook zijn de oplossingsrichtingen uit de verschillende evaluaties wat vrijblijvend
weergegeven: er worden geen concrete maatregelen voorgesteld.
Bovengenoemde bevindingen vormden voor de directie Natuurbeheer de aanleiding nog eens naar het
bosuitbreidingsbeleid te kijken.
1.2 Doelstelling en onderzoeksvragen
Het achterblijven van de bosuitbreiding in de Randstad kan verschillende oorzaken hebben.
Edelenbosch maakt de volgende indeling voor categorieën problemen die zich voor kunnen doen bij
bosuitbreidingsbeleid door de verschillende overheden:
1) bestuurlijke problemen: het niet kennen, niet accepteren of niet voldoende prioriteit geven aan de
doelstellingen alsmede het niet komen tot een adequate wijze van aanpak;
2) planologische problemen: het tegengehouden worden door bestemmings- en streekplannen;
3) regeltechnische problemen: het niet goed functioneren van de overheidsinstrumenten;
4) budgettaire problemen: het niet beschikken over voldoende financiële middelen;
5) teeltkundige problemen: het niet beschikken over geschikte boomsoorten of plantmateriaal in
voldoende omvang.
Hypothese: In dit onderzoek ga ik er vanuit dat de bestuurlijke problemen de grootste faalfactor
vormen in het achterblijven van de realisatie van de hectaredoelstellingen. Het onderzoek zal zich
dan ook voornamelijk op deze problemen richten, tenzij blijkt dat deze hypothese onjuist is.
Het verschilt overigens nog wel eens wat onder bestuurlijke problemen verstaan wordt. Daar waar
Edelenbosch duidelijk onderscheid maakt tussen bestuurlijke en planologische knelpunten, noemt
Goverde [28] doorwerking (van het rijksbeleid in de streek- en bestemmingsplannen) als een
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bestuurlijk knelpunt. Ik denk dat bestuurlijke knelpunten ruim gezien moeten worden: in sommige
gevallen kan zelfs de werking van het instrumentarium als een bestuurlijk aspect gezien worden.
Voor de rijksoverheid is de mate van doorwerking van en het draagvlak voor het rijksbeleid onder de
lagere overheden van groot belang voor het slagen van het beleid. Deze aspecten kunnen als
bestuurlijk worden aangemerkt. Om tot een betere werking van het bosuitbreidingsbeleid te komen,
zal ondermeer aan deze twee aspecten gewerkt moeten worden. Draagvlak en doorwerking zullen dan
ook als rode draad door dit onderzoek heen lopen.
De doelstelling voor dit onderzoek is dan ook:
Het doen van aanbevelingen aan de directie Natuurbeheer van het ministerie van LNV, ten aanzien
van de bestuurlijke aspecten van het bosuitbreidingsbeleid in de Randstad, teneinde zicht te krijgen
op het inlopen van de achterstand bij de realisatie van bosuitbreiding in de Randstad.
Om tot deze aanbevelingen te komen, wordt allereerst antwoord gezocht op de volgende
onderzoeksvragen:
1. Welke problemen op het bestuurlijke vlak zijn er al gesignaleerd in de verschillende evaluaties? Is
de evaluatie van deze problemen volledig en juist? Welke aanvullingen kunnen gemaakt worden?
2. Welke oplossingsrichtingen voor een beter functionerend bosuitbreidingsbeleid zijn denkbaar?
3. Welke beleidsaanpak ten aanzien van de bosuitbreiding, door de verschillende overheden zal
wellicht een betere realisering van de BBP-doelstellingen met zich meebrengen?
1.3 Afbakening
Verschillende omstandigheden en beslissingen hebben geleid tot de afbakening van dit onderzoek.
Allereerst de opdrachtgever. Aangezien de directie Natuurbeheer deel uit maakt van de rijksoverheid
is de insteek van dit onderzoek top-down te noemen. Het zijn voornamelijk de bestuurlijke knelpunten
die direct op derijksoverheidbetrekking hebben, die in dit onderzoek naar voren komen. Deze
knelpunten hebben betrekking op de uitvoering van het beleid, de doorwerking van het rijksbeleid
naar provincie en gemeente en het draagvlak voor dit beleid onder de lagere overheden. Hierbij zou
kunnen gelden dat een gering draagvlak een geringe doorwerking tot gevolg kan hebben. De
aanbevelingen richt ik dan ook op de rijksoverheid.
Ten tweede richt dit onderzoek zich op de Randstad: alleen de instrumenten voor bosuitbreiding die in
de Randstad van belang zijn komen in dit onderzoek aan bod.
In onderstaande tabel, gedeeltelijk overgenomen uit het BBP staan de verschillende programma's (en
instrumenten) genoemd, waarmee bosuitbreiding in de Randstad tot stand kan komen.
Tabel 1: programma bosuitbreiding
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Ten derde heb ik de keus gemaakt de (nieuwste) beleidslijnen van na 1993, de ICES, groene hartimpuls en bijvoorbeeld de actualisering van de VINEX, niet te bespreken in hoofdstuk 2, maar pas bij
de oplossingsrichtingen. Ik richt mij dus op het beleid zoals dat in het BBP en het SGR genoemd is,
en laat de nieuwe inzichten bij de oplossingsrichtingen aan bod komen.
1.4 Aanpak
A. Probleemgerichte analyse en oriënterende gesprekken
Aangezien er al verschillende evaluaties van de bosuitbreiding verricht zijn, en er verschillende nota's
zijn die betrekking hebben op de bosuitbreiding, is de eerste stap een literatuuranalyse. Deze
literatuuranalyse van nota's, evaluaties en achtergrondliteratuur heeft vooral een groter inzicht in de
problematiek tot doel.
Ook oriënterende gesprekken met derden, binnen en buiten de directie Natuurbeheer hebben vooral
een probleemverkennende doelstelling. Buiten de directie Natuurbeheer zal het voornamelijk gaan om
gesprekken met de regio-directies (NW en ZW), provincies en gemeenten.
B. Oplossingsgerichte analyse
Een verdere literatuuranalyse, gericht op de succes- en faalfactoren van de bosuitbreiding en globale
kennis van doorwerking van en draagvlak voor beleid, moeten inzicht verschaffen in de verschillende
oplossingsrichtingen die denkbaar zijn.
Gesprekken met derden moeten uitwijzen wat de voor- en nadelen zijn, verbonden aan deze
oplossingsrichtingen. Hier gaat het dus om oplossingsgerichte gesprekken, in tegenstelling tot de
eerder genoemde probleemverkennende gesprekken.
C. Aanbevelingen en conclusies
De aanbevelingen aan de directie Natuurbeheer zullen moeten voortkomen uit de voor- en nadelen die
de verschillende oplossingsrchtingen met zich meebrengen. Ik zal proberen deze aanbeveling zo
concreet mogelijk vorm te geven, door concrete maatregelen voor te stellen die in mijn ogen genomen
zouden moeten worden.
1.5 Positionering van het onderzoek
A) Follow-up Natuurverkenningen '97
In het kader van het rapport Natuurverkenningen '97 zal er verder onderzoek gedaan moeten worden
naar het wegnemen van de gesignaleerde belemmeringen. Uit de Natuurverkenningen is gebleken dat
het bosuitbreidingsbeleid op sommige punten te kort schiet. In de nabije toekomst zal er door LNV
(de regiodirecties Noord- en/of Zuidwest) een plan van aanpak gemaakt moeten worden, inzake het
bosuitbreidingsbeleid voor de Randstad, die deze knelpunten (gedeeltelijk) weg kan nemen.
Dit onderzoek kan als een schakel gezien worden tussen het NVK '97 en het plan van aanpak voor het
bosuitbreidingsbeleid in de Randstad dat nog moet volgen.
In dit onderzoek worden de resultaten uit de andere evaluaties daar waar relevant meegenomen, om
vervolgens meer oplossingsgericht te werk te gaan.
Daar waar de tijd dit toelaat, zal ook contact gezocht worden met de personen die met het plan van
aanpak voor de bosuitbreiding bezig gaan. Dit zullen de regio-directies Noord- en Zuidwest zijn.
B) IKC-N
Het IKC-Natuurbeheer voert een onderzoek uit met als thema "Bos en Verstedelijking". Aangezien in
dit onderzoek ook de bosuitbreiding centraal staat is enige mate van overlap onvermijdelijk. Het
project van het IKC-N richt zicht zich echter op bosuitbreiding in combinatie met verstedelijking, daar
waar dit onderzoek bosuitbreiding in verstedelijkte gebieden (de Randstad) bekijkt. Het verschil lijkt
wellicht klein, maar is volgens het IKC-N en de Directie Natuurbeheer aanzienlijk. Het IKC-N richt
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zich op heel Nederland, maar alleen op projecten waar bos en verstedelijking gekoppeld zijn, terwijl
dit onderzoek alleen de Randstad bekijkt, maar wel naar alle programma's van instrumenten waarmee
bosuitbreiding in de Randstad mogelijk is.
Ook de insteek die beide onderzoeken kiezen verschilt. Dit onderzoek is top-down gericht: er wordt
vanuit de rijksoverheid gekeken waarom haar doelstellingen niet voldoende gerealiseerd worden.
Doorwerking en draagvlak zijn hierbij sleutelwoorden. Het IKC-N gaat meerbottum-up te werk. De
gemeenten staan in het onderzoek centraal.
Een ander punt van verschil is dat het IKC-N uitgaat van de kwaliteit van de leefomgeving. Er wordt
in het onderzoek aandacht besteed aan de vraag of bos het (enige) middel is om deze leefomgeving te
verbeteren, of dat wellicht water deze functie evengoed kan vervullen. In dit onderzoek zal deze vraag
niet centraal staan, maar het is mogelijk dat in het kader van het draagvlak voor bosuitbreiding deze
vraag naar voren zal komen.
De directie Natuurbeheer en het IKC-N hebben overleg gehad over een eventuele samenwerking
tussen beide onderzoeken. Hieruit bleek dat een verdeling van de taken, zonder direct te gaan
samenwerken het meest voor de hand lag. De verdeling van taken heeft betrekking op verschillende
aspecten:
• ruimtelijk: Dit onderzoek richt zich op de Randstad (de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland
en Utrecht), het onderzoek van het IKC-N richt zich op heel Nederland.
• instrumenteel: Dit onderzoek richt zich voornamelijk op de Randstadgroenstructuur en de daarmee
samenhangende Grote Groenprojecten. Het IKC-N richt zich voornamelijk op de instrumenten die
bos en verstedelijking dichter bij elkaar brengen, bijvoorbeeld meekoppeling, meervoudige
compensatie en nieuwe buitenplaatsen. Er is afgesproken dat als blijkt dat in de Randstadprovincies ook interessanten vormen van rood/groen projecten ontwikkeld zijn, die niet binnen de
Randstadgroenstructuur vallen, er overleg plaats zal vinden tussen het IKC-N en de directie
Natuurbeheer over in welk onderzoek deze projecten besproken zullen worden.
1.6 Opbouw van het rapport
Na dit inleidende hoofdstuk, zal in Hoofdstuk 2 een beeld gegeven worden van het huidige beleid
inzake bosuitbreiding in de Randstad. De doelstellingen die aan het beleid ten grondslag liggen, de
instrumenten om deze doelstellingen te realiseren en de financiering van de instrumenten worden
besproken met betrekking tot het rijk, de provincie en de gemeenten.
Hoofdstuk 3 wordt gewijd aan de evaluatie van de bosuitbreiding; de beleidsprestaties en de oorzaken
daarvoor. Dit zal gedeeltelijk een samenvatting van al uitgevoerde evaluaties, maar zal ook nieuwe
elementen bevatten, die uit de gesprekken met derden naar voren zijn gekomen. Er wordt onderscheid
gemaakt in een kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie (de doelstellingen en de realisatie daarvan) en
de bestuurlijke faalfactoren die tot dit resultaat hebben geleid. Tevens zal worden getracht de
faalfactoren te systematiseren, om zo tot een beter inzicht te komen van deze faalfactoren en
mogelijke oplossingsrichtingen.
In Hoofdstuk 4 zullen vervolgens verschillende oplossingsrichtingen aangegeven worden. Deze
oplossingsrichtingen zijn gekoppeld aan de verschillende typen bestuurlijke faalfactoren die
gesignaleerd zijn. Ook worden in dit hoofdstuk de concrete maatregelen opgesomd, die als het ware
de conclusie van dit onderzoek vormen.
Een korte typering van de hoofdstukken:
• Hoofdstuk 1: Inleidend.
• Hoofdstuk 2: Inleidend.
• Hoofdstuk 3: Probleemverkennend.
• Hoofdstuk 4: Oplossingsgericht en belangrijkste conclusies.
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2. Het bosuitbreidingsbeleid
Het bosuitbreidingsbeleid voor de Randstad kan bestuurlijk gezien in drie aspecten onderverdeeld
worden: de doelstellingen, de instrumenten en de financiering. De doelstellingen kunnen kwantitatief
of kwalitatief zijn en de instrumenten kunnen ook uit programma's bestaan, waaronder weer bepaalde
instrumenten ingezet kunnen worden.
Deze drie aspecten komen terug in het rijksbeleid, het provinciaal beleid en het gemeentelijk beleid.
Ook kan er een indeling gemaakt worden in facetplanning en sectorplanning. In het kader van de
bosuitbreiding kan facetplanning gezien worden als het ruimtelijke aspect van de bosuitbreiding.
Hierbij kan gedacht worden aan de Vinex en bijvoorbeeld streekplannen. De sectorplanning is niet
zozeer op de ruimte alleen gericht, maar op alle 'facetten' waaruit bos bestaat (landschap, milieu,
recreatie etc). Hierbij kan gedacht worden aan het Bosbeleidsplan of een regionaal bosplan.
Onderstaand schema geeft globaal weer hoe het bosuitbreidingsbeleid georganiseerd is.
Schema 1: organisatie bosuitbreidingsbeleid

Sectorplanning

Facetplanning

BBP, meerjarenplan
bosbouw, etc.

vinex, visie
stadslandschappen
etc.

Riik
Structuurschema
Groene Ruimte (sgr)

Reg. Bosplan
bosvisies

Provincie

Gemeente

Groenstructuurplan
Landschapsbel.pl.

2.1 Doelstellingen
2.1.1 Rijk
Bosbeleidsplan
De doelstellingen die aan het bosuitbreidingsbeleid op rijksniveau ten grondslag liggen zijn
voornamelijk terug te vinden in het Bosbeleidsplan. Deze sectornota is in 1993 uitgekomen en omvat
alle aspecten van het bosbeleid: bescherming, herstel, beheer en uitbreiding.
De hoofddoelstelling van het rijksbosbeleid luidt:
Bevorderen dat het bos in Nederland naar kwaliteit en omvang zo goed mogelijk tegemoet komt aan
de in de samenleving bestaande wensen ten aanzien van de functievervulling van het bos en tevens het
in internationaal verband bevorderen van bosinstandhouding en bosuitbreiding.
Uit deze hoofddoelstelling worden zes andere doelstellingen afgeleid. Een daarvan heeft betrekking
op de bosuitbreiding: Uitbreiden van het areaal bos door de rijksoverheid en stimuleren van
bosaanleg door andere overheden en particulieren.
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In het BBP worden verder nog eens de functies genoemd die bos kan vervullen in de samenleving:
• positief effect op mondiaal klimaat
• behoud biodiversiteit
• evenwichtige en duurzame ontwikkeling van de leefomgeving
• kwaliteit van de woonomgeving
• gelegenheid voor ontspanning en vrijetijdsbesteding
• bufferfunctie tussen steden, natuurgebieden etc.
• signaalfunctie voor de toestand van de natuur
• produktie van hout en energie
• bescherming tegen erosie door water en wind.[3]
Deze multifunctionaliteit wordt door het rijk als zeer belangrijk ervaren. In het rijksbeleid wordt
verder geen afweging gemaakt welke functies het belangrijkst zouden zijn voor Nederland.
De wens tot bosuitbreiding komt voort uit het besef dat met het bestaande bosareaal niet tegemoet kan
worden gekomen aan de vraag vanuit de samenleving naar de verschillende functies van het bos. De
doelstelling van bosuitbreiding wordt in het BBP nauwelijks kwalitatief vertaalt; het gaat
voornamelijk om kwantitatieve invulling van deze doelstelling in aantallen hectaren.
Het onderstaande schema geeft het aantal hectaren per programma. De instrumenten om deze
hectaredoelstellingen te verwezenlijken worden per programma in de laatste kolom genoemd.
Tabel 2: Overzicht bosuitbreidingsdoelstellingen [3]
Wau
aantal ha..,
,

,

,

,

.

,

,

.

_

-

.

_

,

.

\ u<;ttdt.li|kt Gebied
- I\ inJsi i i
Rdii'stiiu.ic.n mi., tuut
ü-oit GiOwiUeo'o L ï
Wnnin zboirv

2.(590
4.200
PM .

Mutun rt.tnJ-.uj
l"> (,»IJld'-_^'M.-.t»*n

3.000

! \tra bn ^ aas >e»\.:stuL
Wouin^boirt

.

,

,

.

.

_

_

,

_

•

\ \ jnpfcCI

financiering

]OQ- 2010
l^yft-JOin 11

1,2,3,4^8
1,2,3,4,8

.

;

OQJ ->()2fi

9 ^:

PM
PM

i(^o-:uiii
|004-2(Pn
l'*y| _H2D

4
9
9

10.000

l^«>4-~(j->0

3,5

5.000
5.000
3.000

lvoi-;o2<i

.5"

1014-^Jl'J
\W4 Zdlii

8 .,

^

•

L.indeli|k (.ebied
Nauuion Aitiblm.:

•

SfiMlLld' "JOiOP

iidljuricn.u
I3I>N Mi 1 iiüinriihtin.:

( K t r y h o i l'iii J n p
Jiti-ü op LinJi(iuu.!ioih.L i
(SM i
l jnd'-üfitrcr
Subtotaal (taakstellend)
Suhtutd.il PM
1 OtJ.ll

30.000 "<

PM
63.800
11.200
75.000

I9'>4-202<I
';;t 1*91 202 i

,

.-3j5 •;"

;.5.v^'. - .
:i
J 5 , 9 - •-.•
y-!.t'

Legenda Financiering:
1= Stichting Staatsboswachterijen
2= Planningsprocedure Openluchtrecreatie
3= Landinrichting
4= Publiek-Private samenwerking met rijksbijdrage
5= Natuurontwikkeling
6= SBL-regeling
7= Ministerie V&W
8= Ministerie VROM
9= Derden
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Voor dit onderzoek zijn alleen de programma's onder Randstad en Landelijk Gebied van belang.
Bosaanleg in de Randstad vindt plaats om een samenhangende groenstructuur te creëren met een
duurzaam karakter en een meerwaarde voor de verschillende functies. De bosaanleg in de Randstad
moet voornamelijk tot stand komen via de Randstadgroenstructuur (RGS) en de Grote Groengebieden.
Nota Landschap (NOLA^)
De opgave van het landschapsbeleid is het creëren van een landschap dat aantrekkelijk is voor wonen,
werken en recreëren en waarin plaats is voor de instandhouding en ontwikkeling van de natuur.
Het landschapsbeleid heeft nauwelijks eigen instrumentarium en moet dus meedenken, meekoppelen
en meesturen met andere beleidsvelden.
De verantwoordelijkheid voor het landschap ligt bij de overheid. Particuliere organisaties kunnen
ingezet worden bij het beheer.
De rijksoverheid maakt het beleid, de provincie heeft een integrerende rol en de gemeenten hebben
een uitvoerende rol.
Landschappelijk gezien heeft bos een grote ruimtelijke werking en draagt in grote mate bij aan
schoonheid aan aantrekkelijkheid landschap. Bossen kunnen tevens het kader vormen waarbinnen
andere functies zich kunnen ontwikkelen.
Bosuitbreiding kan een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van verschillende functies in het
landelijk gebied.
De hele Randstad is aangewezen als aandachtsgebied voor het landschapsbeleid.
Structuurschema Groene Ruimte CSGR)
Het SGR bevat doelstellingen en hoofdlijnen van het rijksbeleid met betrekking tot de ruimtelijke
aspecten van een aantal functies van het landelijk gebied [2]. Het betreft beleidsuitspraken die
zichtbaar maken hoe het sectorbeleid (bijv. bosbouw) ruimtelijk wordt gerealiseerd.
Hoofddoelstelling van het SGR: Met het oog op een duurzame ontwikkeling en een verantwoord
toekomstig ruimtegebruik in het landelijk gebied worden concrete maatregelen getroffen en acties
ondernomen die tot doel hebben om:
• voldoende ruimte te bieden voor het voortbestaan dan wel ontwikkelen van de verschillende
groene functies in het landelijk gebied.
• en daarbij de identiteit en gebruikswaarde van het landelijk gebied in zijn geheel zo goed mogelijk
te behouden ofte ontwikkelen.
Ter invulling van deze hoofddoelstelling zijn er verschillende thema's uitgewerkt. Voor de uitbreiding
van bos in de Randstad is vooral de Randstadgroenstructuur van belang.
Het streefbeeld: Een samenhangende groenstructuur met een duurzaam karakter.
De strategie:
Het structureren van de groene ruimte in en nabij de verstedelijkte gebieden zodat
aan de vele bedreigingen van die groene ruimte een halt kan worden toegeroepen en de bruikbaarheid
van de groene ruimte voor de bewoners van het stedelijk gebied vergroot kan worden.
Doelstellingen voor uitwerking van dit beleid:
1) beperking verstedelijking en versterking functies landelijk gebied
2) geleding ter ondersteuning van de ruimtelijke structuur van het stedelijk gebied
3) opnemen van die stedelijke functies die naar hun aard in de groene ruimte een plaats kunnen
krijgen.
Hierbij wordt gestreefd naar kwaliteit, voor kwantiteit. Wel ligt het accent op grotere eenheden. Ook
de ruimtelijke verbindingen en de aansluiting op de EHS worden van groot belang geacht.
In de Randstadgroenstructuur wordt het natuur-, bos- en recereatiebeleid geïntegreerd ingezet.
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Het beleid spitst zich toe op grote groenprojecten met een gezamenlijke oppervlakte van 7 a 8000
hectare. De grote groengebieden zijn multifunctionele gebieden, met een omvang van 1000 tot 2000
hectare die grotendeels bestaan uit bos, natuur- en recreatiegebieden. Voor deze grote groenprojecten
zijn 6 zoeklocaties aangewezen:
1) Zoetermeer-Zuidplas
2) Noordelijke Vechtstreek
3) Eiland van Dordrecht- Sliedrechtse Biesbosch
4) Haarlemmermeer
5) Utrecht
6) Landgoederenzone Haaglanden
De locatie keuze voor deze gebieden is gebaseerd op de verstedelijkingsontwikkeling en de
aansluiting op de EHS.
2.1.2 Provincie
De provincies wordt gevraagd een gebiedsperspectief te schrijven voor de Strategische
Groenprojecten (SGP) in hun provincie. Het betreft hier een ruimtelijke uitwerking van verschillende
sectorplannen van de provincie. Het maken van een gebiedsperspectief kan gezien worden als een
eerste stap op weg naar de realisering van een SGP. De provincie geeft in het gebiedsperspectief haar
integrale visie op de gewenste ontwikkeling van het betreffende SGP en de daaraan gekoppelde
uitvoeringsaspecten.
Naast deze gebiedsperspectieven hebben sommige provincies ook nog een regionaal Bosplan. Hierin
staat vaak, evenals in het streekplan, het beleid voor de bestaande bossen aangegeven. Daarbij gaat
het om bescherming, herstel en beheer. In het streekplan moet uiteindelijk ook het voorstel van het
gebiedsperspectief verwerkt worden, zodat het kan doorwerken naar het bestemmingsplan. Het
streekplan beslaat echter maar 10 jaar en vaak worden dus alleen die onderdelen van het
gebiedsperspectief in kaart gebracht waarvan mag worden verwacht dat ze in die 10 jaar in uitvoering
zullen komen. Vaak wordt wel geprobeerd de aanpassing van de streekplannen af te stemmen op de
ontwikkeling van bijvoorbeeld een gebiedsperspectief. Het is echter voor de provincies niet wettelijk
vast gelegd dat zij hun streekplan moeten aanpassen als er een nieuw gebiedsperspectief ligt. Dit kan
voor een vertraging zorgen in de doorwerking van het beleid.
Een gebiedsperspectief houdt in zekere mate het midden tussen sector- en facetplanning: hoewel het
gaat om een ruimtelijke vertaling van sectorplannen, omvat het toch alleen een bepaald aspect van die
ruimtelijke inrichting, namelijk het Strategisch Groenproject. Het schema aan het begin van het
hoofdstuk laat zien dat gebiedsperspectieven wat dit betreft verwant zijn met het Structuurschema
Groene Ruimte. Ook deze nota ligt tussen sectorplanning en facetplanning in.
Tot de Randstad reken ik drie provincies, te weten Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Deze
provincies hebben hun eigen doelstellingen voor het bosuitbreidingsbeleid en worden dan ook apart
behandeld. Uit de gesprekken die met de provincies zijn gevoerd, zijn niet alleen feiten naar boven
gekomen, maar ook opvattingen en meningen. Het is van belang hiervan bewust te zijn bij het lezen
van onderstaande tekst.
Noord-Holland
De bosuitbreiding in Noord-Holland heeft voornamelijk een recreatief doel. De produktiefunctie van
bos wordt door de provincie van minder belang geacht.
Bosuitbreiding heeft in deze provincie overigens geen hoge prioriteit: de weerstand tegen bosaanleg
binnen en buiten het provinciehuis is groot. Als oorzaak hiervoor noemt de provincie het open
landschap dat Noord-Holland kenmerkt en ook de natuurlobby zou voor open landschappen strijden.
Opvallend is verder dat het bosuitbreidingsbeleid in Noord-Holland op negatieve wijze wordt
ingevuld: er wordt aangegeven waar geen bosuitbreiding plaats mag vinden, in verband met de
karakteristieke open ruimten e.d.
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Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuw Bosbeleidplan voor de provincie Noord-Holland,
aangezien de decentralisatie-impuls om een actievere rol van de provincies vraagt in het
bosuitbreidingsbeleid. Ook uit ( de concepten van) dit nieuwe plan blijkt dat bosinstandhouding wel
belangrijk wordt geacht, maar dat bosuitbreiding geen hoge prioriteit heeft. Wel wordt door middel
van workshops gepoogd nieuwe ideeën op te doen, die in het nieuwe Bosbeleidsplan gebruikt kunnen
worden en wellicht tot een draagvlak vergroting voor bos binnen de provincie kunnen leiden.
Voor de Strategische Groenprojecten in Noord-Holland, de Vechtstreek en de Haarlemmermeer, zijn
gebiedsperspectieven opgesteld. Beide perspectieven zijn goedgekeurd.
Zuid-Holland
De provincie Zuid-Holland voert niet langer een sectoraal bosbeleid. Het bosbeleid heeft een plaats
gekregen binnen het natuur- en recreatiebeleid. Deze ontwikkeling geeft al aan hoe er binnen de
provincie tegen bosuitbreiding aangekeken wordt. Bosuitbreiding wordt niet gezien als een doel op
zich, maar als een middel om ander doelstellingen te realiseren. Het belangrijkste doel van bos vindt
de provincie de gebruikswaarde voor de mens. Hierbij kan gedacht worden aan recreatie en de woonen leefomgeving bijvoorbeeld. De natuurwaarden komen op de tweede plaats, evenals de
houtproduktie.
De provincie heeft drie SGP's binnen haar grenzen, te weten Zoetermeer-Zuidplas (het Bentwoud),
het Eiland van Dordrecht en de Haaglanden. Voor de eerste twee zijn al gebiedsperspectieven
opgesteld, die op hoofdlijnen goed gekeurd zijn. Multifunctionaliteit van de SGP's is in beide
gebiedsperspectieven van belang. Voor het Eiland van Dordrecht is verder een goede ruimtelijke
samenhang van belang, aangezien hier verschillende typen gebieden (landbouw, bos, natuur en
recreatie) bij elkaar komen te liggen. Het Bentwoud zal voornamelijk uit bos en recreatiegebieden
komen te bestaan.
Utrecht
Ook de provincie Utrecht kent twee typen bosbeleid: enerzijds is er een regionaal bosplan, waarin het
beleid voor de bestaande bossen is neergelegd, anderzijds is er het gebiedsperpectief Utrecht, waarin
het bosuitbreidingsbeleid in het kader van de SGP Utrecht nader wordt uitgewerkt.
Hoewel in Utrecht al vrij veel bos aanwezig is, is er toch behoefte aan bosuitbreiding. Enerzijds wil
men de leefomgeving verder verfraaien en uitloopgebieden voor stedelingen creëren, anderzijds wil
men door de aanleg van nieuwe bossen de recreatiedruk op de Utrechtse Heuvelrug verminderen.
In zijn algemeenheid streeft de provincie naar de aanleg van multifunctioneel bos, maar hierbij moet
wel vermeld worden dat de recreatieve functie de boventoon voert. De verbeterde leef- en
woonomgeving hangt samen met deze recreatieve functie. De milieufunctie en de produktiefunctie
zijn relatief onbelangrijk. De bufferfunctie van bos is vooral van belang voor de bossen bij de
Hollandse IJssel en Haarzuilens. Het provinciale bosuitbreidingsbeleid lijkt dus goed afgestemd op
het rijksbeleid. Wellicht ligt het accent in Utrecht alleen iets meer op de recreatieve functie.
Het gebiedsperspectief Utrecht is een samenvoegsel geworden van vier deel projecten, te weten het
Noorderpark, Groenraven, Haarzuilens en de Hollandse IJssel. Dit gebiedsperspectief is in Februari
1997 goedgekeurd door de minister van LNV.
Concluderend
De gebiedsperspectieven van de SGP's Utrecht, Bentwoud, Haarlemmermeer, Eiland van Dordrecht
en de Noordelijke Vechtstreek zijn allen goedgekeurd door de minister van LNV. Alleen voor het
SGP de Haaglanden is nog geen gebiedsperspectief opgesteld. Op het eerste gezicht lijkt het op
provinciaal niveau dus goed te gaan met de bosuitbreiding.
Uit de gesprekken met de provincies is echter een ander beeld naar voren gekomen. De provincies
zetten vraagtekens bij de doelstellingen uit het BBP, kwalitatief en kwantitatief. De doelstellingen
zouden niet realistisch zijn en onvoldoende aansluiten op de wensen vanuit de maatschappij. Ook
wordt onvoldoende rekening gehouden met de landschappelijke verschillen tussen de regio's en
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provincies. Hierdoor is het draagvlak in de verschillende provincies voor bosuitbreiding laag.
Daarnaast is het bij de provincies onvoldoende duidelijk hoe de taakverdeling tussen rijk en provincie
geregeld is, na de decentralisatie-impuls. Naast het draagvlak is dus ook de doorwerking een
probleem.
Naast de SGP's en de Randstadgroenstructuur wordt er in de provincie weinig aan bosuitbreiding
gedaan. Het regionale groen wordt door de provincie niet direct als hun verantwoordelijkheid gezien.
Ook tonen zij weinig eigen initiatief voor andere vormen van bosuitbreiding.
2.1.3 Gemeenten
Uit het onderzoek van Doppenberg en Landman naar de bosuitbreiding door gemeenten is gebleken
dat er niet veel concrete initiërende instrumenten zijn voor gemeentelijke bosuitbreiding. De gemeente
heeft vooral een rol in de doorwerking van het rijks- en provinciale beleid inzake bosuitbreiding.
Hierbij gaat het om aanpassing van de bestemmingsplannen zodat het rijks- en/of provinciale beleid,
bijvoorbeeld een strategisch groenproject, doorgang kan vinden.
Er zijn wel enkele mogelijkheden voor bosuitbreiding door gemeenten, zoals meervoudige
compensatie en meekoppeling met woningbouw. De gemeente wordt in deze eigenlijk gezien als een
particulier. Voor deze typen van bosuitbreiding is echter wel een initiërende rol van de gemeenten
nodig en voldoende kennis over de mogelijkheden voor bosuitbreiding.
Uit gesprekken met verschillende gemeenten is gebleken dat het aan beide vaak ontbreekt bij de
gemeenten. Doppenberg en Landman constateerden ook al dat maar 21% van de gemeenten op de
hoogte is van bosuitbreiding in combinatie met woningbouw en door middel van meervoudige
compensatie. Maar 13% van de gemeenten geeft aan deze kennis ook mee te nemen in de
besluitvorming.
De Randstadgroenstructuur en de Strategische groengebieden zijn bij de betrokken
Randstadgemeenten wel bekend, aangezien zij hier vaak direct mee te maken hebben. Bosuitbreiding
door middel van bebossing van landbouwgronden, natuurontwikkeling, landinrichting en
landgoederen zijn veel minder goed bekend.
Ook de initiërende rol die van de gemeenten wordt gevraagd blijkt voor problemen te zorgen. De
gemeenten zijn veel nauwer betrokken bij de agrariërs in het gebied, en deze zijn vaak geen
voorstander van bosuitbreiding. Ook de beheerskosten zijn voor de gemeente vaak een barrière voor
bosuitbreiding. Regionaal groen wordt door de meeste gemeenten niet als hun verantwoordelijkheid
gezien, hoewel ze wel in steeds grotere mate het nut ervan onderkennen. De kwaliteit van de woon- en
leefomgeving wordt voor de gemeenten een steeds belangrijker thema. Groenaanleg voor dit doel kan
overigens vaak ook leiden tot een samenwerking tussen gemeenten en bijvoorbeeld
proj ectontwikkelaars.
Er zijn gemeenten die buiten het bosuitbreidingsbeleid om met initiatieven komen voor
bosuitbreiding. Het gaat hierbij vaak om kleine projecten, zoals een "geboorte-bos" of "kleine mensen
bos".

2.2 (Programma's van) Instrumenten
De instrumenten die worden gebruikt om de doelstellingen van het bosuitbreidingsbeleid te realiseren
worden vanuit het rijk aangeleverd. Wel hebben de lagere overheden hun eigen taken binnen deze
(programma's van) instrumenten. Toch kies ik er hiervoor de instrumenten in verschillende
paragrafen te behandelen, waarbij de taken van rijk, provincie en gemeenten per instrument genoemd
worden.
De instrumenten voor bosuitbreiding in de Randstad worden in het BBP onderverdeeld in
verschillende programma's. In Tabel 1 zijn deze programma's ondergebracht in de eerste kolom, en
de instrumenten die weer onder deze programma's vallen in de vierde kolom.
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De programma's die betrekking hebben op bosuitbreiding in de Randstad zijn allereerst:
• de Randstadgroenstructuur,
• de Grote Groengebieden (SGP's),
• en meekoppeling met woningbouw.
Maar ook de programma's voor het landelijk gebied kunnen natuurlijk in het landelijk gebied van de
Randstad worden toegepast. Dit zijn:
• natuurontwikkeling,
• spontaan bos op natuurterrein,
• bos in landinrichting,
• overig bos/landschap,
• bos op landbouwgronden (SBL) en
• landgoederen.
Voor al deze programma's van instrumenten wordt een hectaredoelstelling gegeven, een termijn voor
realisatie en tenslotte het instrumentarium waarmee de hectaredoelstelling gerealiseerd kan worden.
Het instrumentarium bestaat hier dus uit verschillende potjes met geld, waar per programma een
gedeelte voor is gereserveerd. Het instrumentarium:
1. Stichting Staatsboswachterijen
2. Planningsprocedure Openluchtrecreatie
3. Landinrichting
4. Publiek-Private samenwerking met rijksbijdrage
5. Natuurontwikkeling
6. SBL-regeling
7. Ministerie V&W
8. Ministerie VROM
9. Derden
2.2.1 De Randstadgroenstructuur
De Randstadgroenstructuur was een programma met als doel tussen 1985 en 2000 grote bos- en
recreatiegebieden aan te leggen in de Randstad (6.500 ha.) als buffer tegen de verstedelijking. Door
twee convenanten af te sluiten tussen rijk en provincies, met ieder een looptijd van 5 jaar werd
getracht invulling te geven aan de bosuitbreiding. In deze convenanten werd overeengekomen welke
projecten in aanmerking kwamen voor een rijksbijdrage in het kader van de Randstadgroenstructuur.
Met het uitkomen van het Structuurschema Groene Ruimte (SGR) kwam er verandering in het beleid
rondom de Randstadgroenstructuur. Een milieu-effect-rapportage (mer) had uitgewezen dat de verdere
ontwikkeling van de Randstadgroenstructuur het beste kon worden vormgegeven door de aanleg van
een beperkt aantal (zes) Grote Groengebieden. Deze grotere gebieden zouden beter in staat zijn de
oprukkende verstedelijking te structureren. "Postzegel-projecten" kwamen dus niet langer in
aanmerking voor een rijksbijdrage. De al uitgevoerde of geplande projecten werden zoveel mogelijk
ingepast in de zoekgebieden voor de nieuwe Grote Groengebieden. Eind 1995/begin 1996 werd
besloten welke projecten nog op de 'oude voet' door mochten gaan. Projecten die voor 1/1/1996 niet
gestart waren kwamen niet meer in aanmerking voor een bijdrage in het kader van de
Randstadgroenstructuur.
De 2.600 ha. bos die in het BBP onder Randstadgroenstructuur vermeld staat valt dus uiteen in 2
categorieën: enerzijds ongeveer 1.800 ha die bij de Grote Groenprojecten op komt, en anderzijds nog
zo'n 800 ha los van de Grote Groenprojecten (bijvoorbeeld de Balij).
Om de hectaren in het kader van de Randstadgroenstructuur te realiseren zijn verschillende
instrumenten ter beschikking: Stichting Staatsboswachterijen, Planningsprocedure
Openluchtrecreatie, Landinrichting, Publiek-Private samenwerking en een bijdrage van VROM.
De eerste drie instrumenten komen bij het ministerie van LNV vandaan en het rijk speelt hier de
belangrijkste rol en is dus ook financier.
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De bijdrage van het ministerie van VROM vindt plaats in het kader van het bufferbeleid dat dit
ministerie voert. In de Vinex worden acht bufferzone gebieden aangewezen, te weten:
• Spaarnwoude
• Amsterdam-Purmerend
• Amstelland-Vechtstreek
• Blaricum-Huizen/Oostermeent
• Den Haag-Leiden-Zoetermeer
• Midden-Delfland
• Oost-IJsselmonde
• Utrecht-Hilversum
In de Randstadgroenstructuur moet op deze bufferzone gebieden een extra nadruk komen te liggen.

2.2.2 Grote Groengebieden
De Grote Groengebieden komen voort uit het Structuurschema Groene Ruimte en de MER die aan
deze nota voorafging. Het moeten multifunctionele gebieden worden van 1.000 a 2.000 hectare, die
voor een groot deel bestaan uit bos-, natuur- en recreatieterreinen. De gebieden worden zoveel
mogelijk in aansluiting op woningbouwlocaties en al bestaande groene gebieden (en EHS)
ontwikkeld.
In het structuurschema geeft het rijk zoeklocaties aan waar de gebieden moeten komen.
De realisering van de Grote Groengebieden zal in beginsel plaatsvinden door middel van
landinrichting conform de aanpak voor alle strategische groenprojecten[2]. Zoals al vermeld bij de
Randstadgroenstructuur, omvat het programma enerzijds projecten uit het Tweede
Voorbereidingsschema Randstadgroenstructuur (1.780 ha.) en anderzijds 5.750 ha. additionele
onderdelen, zoals staatsboswachterijen, natuurontwikkeling, recreatiegebied/-bos, reservaatsgebieden
en groene verbindingen.
Onderstaande tabel illustreert de verdeling in onderdelen van de Grote Groengebieden. De
Haarlemmermeer is slechts een voorbeeld: voor ieder van de grote groengebieden is in het SGR zo'n
verdeling opgesteld.
Tabel 3: opbouw Grote Groengebieden
2' Voorbereidingsschema RC.'S '
Recreatiegebied / -bos
Staatsboswachterij
Natuurontu ikkelingsgcbied
Keservaatsijtehitid
Pu bliek-Pr i\ atc samenwerking
Totaal
Groene verbindingen

200
1.150
250

1.600
75 km.

De verdeling in onderdelen van de grote groengebieden hangt nauw samen met de instrumenten die
ingezet worden. Als er voornamelijk recreatiebos gepland is, moet dit ook voornamelijk met de
Planningsprocedure Openluchtrecreatie tot stand komen. De Planningsprocedure Openluchtrecreatie
is overigens alweer vervangen door het instrument landinrichting. Overigens heeft er ook alweer een
herijking van de landinrichting plaats gevonden, die het instrument flexibeler en sneller moet maken.
Staatsboswachterijen worden met het instrument de stichting van Staatsboswachterijen betaalt,
natuurontwikkelingsgebieden worden via Landinrichting betaalt, reservaatsgebieden en groene
verbindingen ook via Landinrichting en publiek-private samenwerking via het gelijknamige
instrument. Het aantal hectaren dat overgenomen wordt uit het 2e Voorbereidingsschema RGS valt
overigens ook weer uiteen in verschillende instrumenten.
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Het rijk heeft de zoekgebieden van de Grote Groengebieden aangewezen en heeft dus ook al globaal
gekeken naar de verdeling van de onderdelen binnen de gebieden. Ook de financiering van de
totstandkoming van de Grote Groengebieden gebeurd door het rijk. Tenslotte betalen zij nog 50% mee
aan de beheerskosten van de gebieden.
De provincie heeft als eerste taak het opstellen van een gebiedsperspectief. Hierin wordt niet alleen de
definitieve begrenzing vastgesteld, maar biedt ook inzicht in de noodzaak en wenselijkheid van
landinrichting voor het geheel of delen van het SGP en in de inzet van andere financiële instrumenten
[SGR,1993]. Hierna kan worden begonnen met de grondverwerving. De Dienst Landelijk Gebied
(DLG) werkt het gebiedsperspectief, na goedkeuring door het rijk, verder uit in een
landinrichtingsprogramma.
De gemeenten tenslotte hebben als taak aanpassing van het bestemmingsplan en zij betalen samen met
de provincie 50% mee aan de beheerskosten.
Deze fasering van de SGP's is verder uitgewerkt in Bijlage 1.
2.2.3 Woningbouw
Dit instrument heeft betrekking op het compensatiebeginsel. Het uitgangspunt van het rijksbeleid
hierin is dat per geval, zowel naar omvang als naar kwaliteit, in beginsel geen netto verlies van
waarden mag optreden. Bij aantasting van bosgebieden binnen de EHS, binnen de
Randstadgroenstructuur en de stadsgewesten, binnen het Nationaal Landschapspatroon en bij
aantasting van zeldzame bostypen acht het rijk een vervangende bebossing van grotere oppervlakte
wenselijk om het verlies aan waarde te compenseren. De initiatiefnemer van de ingreep is
verantwoordelijk voor het totstandkomen van de compensatie [3]. Als er sprake is van meervoudige
compensatie neemt het bosareaal toe en wordt compensatie dus een instrument voor bosuitbreiding.
Het rijk verwacht dat op deze wijze enkele duizenden hectaren bos worden gerealiseerd, bijvoorbeeld
in samenhang met woningbouw.
De financiering van de meervoudige compensatie moet dus door de initiatiefnemer worden geregeld.
Dit kunnen gemeenten zijn, maar ook particulieren.
De regelgeving waarin het compensatiebeginsel is vastgelegd is een instrument van het rijk. Verder
ligt de uitvoering en financiering bij de initiatiefnemer. Alleen de controle blijft een taak van het rijk.
2.2.4 Natuurontwikkeling
Naar verwachting zal in tenminste 10.000 ha natuurontwikkelingsgebied uiteindelijk bos ontstaan
[BBP,1993]. Deze natuurontwikkelingsgebieden maken deel uit van de EHS. De financiering vindt
dan ook plaats via het natuurbeleid. Het beheer zal overigens wel door Staatsbosbeheer en de
particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties worden uitgevoerd.

2.2.5 Spontaan bos
Ook spontaan bos op natuurterreinen valt onder het natuurbeleid. Aangezien in bestaande
natuurgebieden in de EHS natuurlijke processen meer de ruimte krijgen, kan dit leiden tot
bosuitbreiding, Evenals bij natuurontwikkeling komt de verantwoordelijkheid voor het beheer van dit
spontane bos bij Staatsbosbeheer en de terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties te liggen.
Spontaan bos op natuurterreinen is ook in toenemende mate aan de orde langs de rivieren. Gedacht
kan worden aan het Grensmaas-project.
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2.2.6 Bos en landschap in landinrichting
Voor de inrichting van het landelijk gebied legt het rijk ter versterking van de landschappelijke
kwaliteit in het algemeen en het ecologisch functioneren ter plaatse circa 5.000 ha bos aan. Dit
gebeurd mede ten behoeve van de recreatief-toeristische betekenis. Het grootste deel hiervan, in ieder
geval 4.000 ha, wordt geconcentreerd in het Nationaal Landschapspatroon.
De kosten van deze bosaanleg worden uit landinrichting gefinancierd.
2.2.7 Overig bos en landschap
Aanvullend op de taakstelling voor bos en landschap in landinrichting zal er in het kader van het
landschapsbeleid nog eens 3.000 ha bos worden geplant ter afronding van het landschapspatroon. Een
deel hiervan zal binnen de EHS vallen en een deel niet. Dit eerste gedeelte wordt door het
natuurbeleid gefinancierd, het tweede gedeelte door landinrichting.
2.2.8 Bosaanleg op landbouwgronden door niet-rijksoverheid (SBL)
Deze bosaanleg op landbouwgronden gebeurt met behulp van de (Europese) regeling Stimulering
Bosuitbreiding op Landbouwgronden (SBL).Deze regeling geldt voor bos dat nieuw wordt aangelegd
op landbouwgronden. Er zijn verschillende onderdelen binnen de regeling. Deze onderdelen zijn een
bebossingspremie en een inkomenstoeslag ter compensatie van inkomensverliezen voor maximaal 20
jaar [3].
Doelgroep van deze regeling zijn met name boeren en verder andere particulieren,
natuurbeschermingsorganisaties, gemeenten en verder andere publiekrechtelijke organisaties.
Om in aanmerking te komen voor de regeling moet een aanvraag ingediend worden bij de provincie.
2.2.9 Landgoederen
Het rijk wil het tot stand brengen van nieuwe landgoederen stimuleren. Een landgoed is een
boscomplex met daarin een woonhuis van allure [3]. Een fiscale regeling, vergelijkbaar met de
Natuurschoonwet en planologische medewerking moet dit voor grondeigenaren aantrekkelijk maken.
Het betreft hier dus een stimuleringskader voor particulieren om bos aan te leggen.
De financiering van deze landgoederen kan via SBL geregeld worden, of door derden. In beide
gevallen kunnen dus ook nog fiscale voordelen gehaald worden.
2.3 Financiering
Aangezien het instrumentarium en de financiering sterk met elkaar samenhangen, is de financiering
deels al bij het instrumentarium aan de orde gekomen. Toch is gebleken dat er geen blauwdruk voor
definancieringvan bos gegeven kan worden [30]. Er zijn verschillende mogelijkheden om kosten van
bosaanleg te dekken. De gemeenten spelen hier een belangrijke rol, aangezien rijk en provincie het
standpunt hebben ingenomen dat gemeenten en particulieren grote bijdragen moeten gaan leveren om
de kosten van bosuitbreiding in verstedelijkte gebieden te dekken.
De kosten van bosaanleg worden veroorzaakt door de aankoop van de grond en door de inrichting en
het beheer van het bos. De aankoop van de grond is daarbij verreweg de grootste kostenpost [30]. Om
de financiering van bos rond te krijgen, kan de multifunctionaliteit van het bos worden gebruikt [30].
Door stapeling van subsidies en bijdragen kan het gat in de financiering vaak dicht gekregen worden.
Dit vraagt echter wel een creatieve gemeente (of particulier).
Zoals al gebleken is uit paragraaf 2.2, zijn er een viertal financieringsbronnen te noemen, te weten het
rijk, de provincies, de gemeenten en particulieren (derden). In onderstaande paragrafen passeren de
vier financieringsbronnen nogmaals de revue.
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2.3.1 Rijksbijdragen
De rijksbijdragen zijn in drie categorieën te verdelen:
1. het rijk voorziet in 100% van de financiering voor aankoop en inrichting van het bos
2. het rijk voorziet in de kosten van verwerving en inrichting van het bos, maar stelt wel norm- en/of
maximale bedragen
3. het rijk biedt fiscale voordelen.
De financiering van de Grote Groengebieden en de andere Randstadgroenstructuur elementen vallen
in principe in de eerste categorie. Ook bosaanleg in landinrichting wordt volledig door de overheid
betaalt. Overigens kan in het kader van de RGS en de SGP wel een gedeelte van het project via PPS
tot stand komen. Hieraan verleent het rijk alleen een bijdrage.
Als de bosuitbreiding tot stand komt via natuurontwikkeling of in het kader van het Nationaal
Landschaps Plan (NLP) dan financiert het rijk de aankoop van de grond (gemiddeld 40.000/ha) en de
inrichting tot gemiddeld fl. 10.000 per hectare.
Voor bosaanleg op landbouwgronden verleent het rijk een bijdrage van fl. 3.000 tot fl. 5.000 voor de
aanplant van bos. Daarnaast kan men een jaarlijkse vergoeding ontvangen van fl. 1.500 per hectare ter
compensatie voor inkomensverlies.
Deze twee typen financiering vallen in de tweede categorie. PPS met een rijksbijdrage is wel anders
geregeld dan voorgaande instrumenten, maar past ook in deze categorie.
Bij de ontwikkeling van landgoederen financiert het rijk indirect, namelijk door middel van fiscale
voordelen. Ook de fiscale groenregelingen voor particulieren vallen onder de derde categorie
fmancieringsmogelijkheden.

2.3.2 Provinciale bijdragen
De provincie is samen met de gemeenten verantwoordelijk voor 50% van de beheerskosten van de
Grote Groenprojecten. Verder draagt de provincie soms bij aan de aanleg van recreatiebossen ofgebieden via het recreatieschap.
2.3.3 Gemeentelijke bijdragen
Vaak blijkt dat, ondanks de particuliere bijdragen en de subsidies van rijk en provincie, het moeilijk
kan zijn het financiële plaatje rond te krijgen. Vaak is er geen apart budget waaruit deze kosten
gefinancierd kunnen worden en moet er geld uit andere budgetten worden vrij gemaakt [30]. Het zijn
vooral (de vooruitzichten op) de beheerskosten die de gemeenten parten spelen. Door stapeling van de
diverse regelingen en subsidies kan door een creatieve gemeente het geld soms toch bij elkaar
gekregen worden. Voor deze creatieve oplossingen is echter wel draagvlak en inzet vereist.
2.3.4 Particuliere bijdragen
Particulieren kunnen bereid zijn bij te dragen in de kosten van bosuitbreiding als zij bij het te
realiseren bos gebaat zijn. Enkele voorbeelden van particuliere bijdragen zijn:
• Rood betaalt groen
• Bijdrage door waterschappen
• Bijdrage door waterwinbedrijven
• Bijdrage door recreatieschappen
• Bijdrage door stichting Face (vastleggen C02)
[30].
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Voorbeelden van Rood-betaalt-Groen zijn: bijdragen door bedrijven, nieuwe buitenplaaten en nieuwe
landgoederen of bijvoorbeeld een meerwaarde-fonds.
Waterschappen en waterwinbedrijven hebben ook voordeel bij bos, bijvoorbeeld in verband met het
grondwaterpijl of de grondwaterkwaliteit.
De particuliere stichting Face werkt in opdracht van energieproducenten, om C02 vast te leggen die
bij de opwekking van elektriciteit in de atmosfeer komt. Face financiert daarom een gedeelte van de
kosten van aanleg van bos en het onderhoud van de bebossing gedurende de eerste twee jaar.
Overigens vindt de aanleg van deze bossen vooral in het buitenland plaats.
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3. Beleid: prestaties en faalfactoren
Er zijn al verschillende evaluaties met betrekking tot de bosuitbreiding gedaan de afgelopen jaren.
Hierbij gaat het om kwantitatieve en (in mindere mate) kwalitatieve evaluaties. De insteek van de
verschillende evaluaties verschilt: sommigen zijn alleen op een bepaalde bestuurslaag gericht,
anderen alleen op een bepaald instrument of een bepaalde categorie problemen.
In dit hoofdstuk breng ik deze verschillende evaluaties bij elkaar, door per instrument (zoals genoemd
in het BBP) de stand van zaken en de faalfactoren te geven, zoals die uit de verschillende evaluaties
naar voren zijn gekomen.
Met de kwantitatieve evaluatie doel ik op de hectaredoelstellingen en de realisering daarvan. De
kwalitatieve evaluatie heeft betrekking op de mate waarin de kwalitatieve doelstelling gerealiseerd
wordt. De kwalitatieve doelstelling voor het bosbeleid, de mate waarin maatschappelijke meerwaarde
gerealiseerd wordt, is moeilijk meetbaar.
In paragraaf 3.1 wordt de stand van zaken gegeven per instrument (SGP's, RGS, bos in combinatie
met woningbouw e.d.) zoals die uit de verschillende evaluaties en gesprekken naar voren is gekomen.
Dit wordt allereerst voor de kwantitatieve doelstellingen gedaan en vervolgens voor de kwalitatieve
doelstelling.
In paragraaf 3.2 komen de faalfactoren aan bod, die eveneens uit de verschillende evaluaties en
gesprekken naar voren zijn gekomen. Een volledige lijst van deze faalfactoren, gerangschikt naar
instrument, is te vinden in de bijlagen. Ik heb er echter voor gekozen de faalfactoren opnieuw te
systematiseren, zodat er zicht op oplossingsrichtingen kwam.
Deze systematisering van de faalfactoren komt in paragraaf 3.3 aan bod.
Paragraaf 3.4 behandeld tenslotte de weging van de faalfactoren.
3.1 Kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie
3.1.1 Kwantitatieve evaluatie
De belangrijkste kwantitatieve evaluatie van de bosuitbreiding is gedaan door Niek Edelenbosch in
1996. Dit IBN-DLO-rapport, "Ex-post-evaluatie van bosuitbreidingsbeleid in Nederland over de
periode 1990-1995", is voor vele andere onderzoeken uitgangspunt geweest voor het onderzoek. Ook
het NVK '97 gaat uit van de 36% realisatie van de bosuitbreiding in de Randstad: de belangrijkste
conclusie m.b.t. de bosuitbreiding in de Randstad uit het onderzoek van Edelenbosch. In onderstaand
kader wordt een korte samenvatting gegeven van de resultaten van Edelenbosch.
Ex-post-evaluatie bosuitbreidingsbeleid 1990-1995
In de Randstad is 822 ha bos aangelegd in de periode 1990-1995. Dit is 36% van de planning. Ook
over een langere periode bezien blijft de bosaanleg ruimschoots achter bij deplanning. Van de 5.300
ha bosuitbreiding die in het Meerjarenplan Bosbouw (1996) is gepland voor de periode 1977-2000, is
eind 1995 pas de helft gerealiseerd [23]. Van déze 822 ha heeft 58% plaatsgevonden in de provincie
Zuid-Holland, 40%. in Noord-Holland en 2% in de provincie Utrecht. Vervolgens is voor
de Grote Groenprojecten inde Randstad ook gekeken naar de wijze van realisering: via
staatsboswachterijen óf via overige bosaanleg (landinrichting e.d.). Hieruit bleek dat bijna 60% van
de gerealiseerde bosuitbreiding via staatsboswachterijen tot stand is gekomen.
De knelpunten deelt Edelenbosch in, in 5 groepen: te weten bestuurlijke, planologische,
regeltechnische, budgettaire en teeltkundige knelpunten.

De ex-post-evaluatie van Niek Edelenbosch is niet onomstreden. Enerzijds zijn er onduidelijkheden
over de reikwijdte van het onderzoek, anderzijds zijn er vragen omtrent de methoden van onderzoek.
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Aangezien Niek Edelenbosch de opdracht had een kwantitatieve evaluatie te maken van de
bosuitbreiding tussen 1990 en 1995, heeft hij voor de Randstad alleen de doelstellingen voor de
Randstadgroenstructuur meegenomen; de strategische groengebieden staan pas na 1995 gepland.
Hierdoor ontstaat wellicht een vertekend beeld, het beleid omtrent de RGS is immers in 1993
gedeeltelijk omgezet in de SGP's. Ook de andere programma's van instrumenten, zoals de SBL,
landgoederen, natuurontwikkeling en dergelijke, die niet expliciet op de Randstad gericht zijn maar
daar wel tot bosuitbreiding kunnen leiden, worden in de realisatiegraad voor de Randstad buiten
beschouwing gelaten.
Een ander punt omtrent de reikwijdte van het onderzoek betreft het realisatieproces rond de
bosuitbreiding. Aanleg van bos kan pas plaats vinden na het politieke en planologische
besluitvormingsproces, het ontwerp-proces en de verwerving van de benodigde grond. Edelenbosch
noemt deze factoren wel, maar houdt er verder in het onderzoek weinig rekening mee.
Ook op het gebied van de gehanteerde onderzoeksmethoden zijn er onduidelijkheden.
Zo kan er verschillend gedacht worden over de hectaredoelstellingen per jaar. In het BBP en het SGR
worden geen doelstellingen per jaar gegeven. Moet hier dus worden uitgegaan van een evenwichtige
verdeling van de hectaredoelstelling over de jaren, of kan er sprake zijn van een meer exponentiële
curve, waarbij de totaaldoelstellingen niet gelijkmatig over de jaren verdeeld zijn, en de realisatie in
de laatste jaren van de planningstermijn plaats zal vinden? Niek Edelenbosch is in zijn onderzoek uit
gegaan van een lineair proces, aangezien de doelstellingen voor de Randstadgroenstructuur al vanaf
1977 gelden en er dus geen sprake meer is van een aanloopfase. Echter, in 1993 heeft aanpassing van
de beleidsdoelen plaats gevonden. Het zou dus goed kunnen dat vanaf 1993 er wel degelijk sprake is
van een exponentieel verloop van het realisatieproces. Er heeft een omslag in het beleid plaats
gevonden, waardoor we opnieuw met een aanloopfase te maken hebben.
In de evaluatie wordt er verder van uitgegaan dat op het via landinrichting aangelegde oppervlakte bos
15% moet worden gekort, in verband met de open ruimten die in dit type bos voorkomen. De
definiëring van bos in het onderzoek van Edelenbosch ligt hier aan ten grondslag. Edelenbosch neemt
de definitie uit oppervlaktestatistiek van het CBS over: "een met boom- of struikvormige soorten
begroeid terrein waarvan de oppervlakte ten minste 0,5 ha groot is en de breedte minimaal 30 m
bedraagt". Edelenbosch geeft echter niet de hele definitie weer, er worden namelijk ook nog
uitspraken gedaan over de kronenprojectie en, belangrijker, de niet beboste bosgronden die nog tot
bosterrein worden gerekend. Hier vallen onder meer brandstroken, boswegen en kwekerijen onder.
Ook wordt expliciet aangegeven welke zaken niet tot het bosterrein worden gerekend. Deze open
ruimten kunnen wellicht dus toch gewoon als bosterrein gerekend worden. Dit zou het
realisatiepercentage kunnen verhogen.
Ook gaat de evaluatie grotendeels voorbij aan de mutaties die bij projecten veelal tijdens het
realisatieproces optreden. Vaak wordt in overeenstemming met alle partijen (ook LNV) besloten het
eindoppervlak wat te verkleinen ten opzichte van de doelstelling. Dergelijke wijzigingen zouden niet
tot afbreuk van het beleidsresultaat moeten leiden, maar zouden juist in mindering moeten worden
gebracht op de oorspronkelijke taakstelling.
Uit een onderzoek binnen het ministerie van LNV, naar de verwerving van grond voor projecten uit
het SGR, is inmiddels gebleken dat als men kijkt naar de grondverwerving, de realisatie een stuk beter
op schema ligt dan de 36% die Edelenbosch doet vermoeden. Zo blijkt er voor recreatiebos en
staatsbos in de Randstad respectievelijk 27% en 33% van de totaal aan te kopen grond tot 2018, al is
verworven en overgedragen aan de eindbeheerder. Om, bij een lineair verloop van de
grondverwerving, in 2018 op 100% uit te komen, had er nu 19% van de totale taakstelling
gerealiseerd moeten zijn. Dit is dus ruim overschreden met deze 27% en 33%.
Overigens functioneert ook dit monitoring-systeem nog niet optimaal. Zo blijft het moeilijk te
achterhalen welk aandeel in de Randstad heeft plaatsgevonden en welk deel nu werkelijk uit bos
bestaat. Ook is er nog niet voldoende bekend over het functioneren van de verschillende instrumenten
voor bosuitbreiding.
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In zijn algemeenheid zijn er dus twee problemen die naar voren komen m.b.t. de kwantitatieve
evaluaties:
1. Er is onvoldoende zicht op de huidige stand van zaken rond de bosuitbreiding. Wel zijn er
aanwijzingen dat de realisatie achter loopt op schema.
2. Het bosbeleid is dynamisch, waardoor er telkens gekeken moet worden of de doelen en middelen
van het beleid nog wel actueel zijn. Alleen kwantitatief onderzoek is dus niet voldoende.
In deze paragraaf wordt verder een overzicht van de stand van zaken, per programma van
instrumenten (uit het BBP) gegeven.
Randstadgroenstructuur en de Strategische Groenprojecten
Kuindersma, Zweegman en Hinssen [25] trachten de beleidsprestaties van de bosuitbreiding in de
Randstad voor de RGS en de SGP's te geven. Dit doen zij door eerst het aandeel bos per SGP te
schatten, inclusief het T Voorbereidingsschema, en dan een totaal te geven van het aandeel bos in de
6 SGP's in de Randstad. Dit levert het volgende beeld op.
Strategische Groenprojecten

1. Eiland van DordrechtSliedrechtse Biesbosch
2. Haarlemmermeer
3. Landgoederenzone-Haaglanden
4. Noordelijke Vechtstreek
5. Utrecht e.o.
6. Zoetermeer-Zuidplas
Totaal

sommatie
aandeel bos per
SGP

Globale
aanduiding
aandeel bos

Totale
oppervlakte SGP

Kolom 1

sommatie
aandeel bos per
SGP incl. 2'
Voorb. Schema
Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

370
1.120
270
370
170
1.610
3.910

494
1.139
642
494
635
1.629
5.033

400
1.600
900
600
800
1.600
5.900

1.150
1.600
1.050
1.000
1.100
2.080
7.980

[tabel 14 uit 25]
Om tot een schatting van het aandeel bos per SGP te komen is in bovenstaand rapport gebruik
gemaakt van een geschatte verdeelsleutel. In de onderstaande tabel wordt deze verdeelsleutel
gegeven. Overigens is dit een schatting die doormiddel van interviews tot stand is gekomen, het
betreft hier dus geen vastgesteld beleid.
2e
voorbereidings
schema
Aandeel (%) bos 62

Functie

recreatiegebied/bos

Staatsboswachterij

Natuurontwikkeling

PPS

80

80

20

85

[tabel 15 uit 25]
Als men nu het totaal uit kolom 2 van tabel 14 vergelijkt met de planning (5.300 ha, waarvan 4.200
via de Grote Groengebieden en 1.100 via het 2e Voorbereidingsschema, tabel 13 Kuindersma e.a.)
blijkt dat dus 300 ha minder bos is gepland in de SGP's (5.033 ha). Hierbij kan vervolgens ook nog
gesteld worden dat de geschatte percentages bos aan de hoge kant zijn in tabel 14, zodat het geplande
aantal hectares nog verder kan dalen.
Bij de prognose van Kuindersma, Zweegman en Hinssen voor de strategische groengebieden geven de
auteurs aan dat de meningen in het veld zeer verdeeld zijn. Er is een groep die zegt: de SGP's komen
er hoe dan ook, het is een kwestie van tijd. Een andere groep denkt dat de huidige middelen niet
afdoende zullen zijn, en dat men beter de doelstelling voor de SGP's om laag kan schroeven. Publiekprivate samenwerking wordt als een kans gezien.
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Geconcludeerd kan worden dat Kuinderma, Zweegman en Hinssen geen precieze cijfers over de
realisatiegraad van de Strategische Groengebieden hebben, maar zij schatten in dat de realisatie achter
loopt op schema.
Woningbouw
Over de realisatie van bosuitbreiding bij woningbouw zijn weinig tot geen gegevens bekend. De
"Evaluatie van bosuitbreiding door gemeenten" van Doppenberg en Landman [27] geeft wel aan
welke projecten in de planvormingsfase zijn, waarbij gesproken kan worden van bosuitbreiding in
combinatie met woningbouw.
Natuurontwikkeling
Natuurontwikkeling op landbouwgronden, en dan specifiek het aandeel bos hierin, is ook moeilijk te
meten. In de verschillende provincies in de Randstad kunnen de natuurontwikkelingsgebieden al wel
globaal begrensd zijn, maar dan blijft het moeilijk het aandeel bos hierin te schatten. De provincie
Noord-Holland geeft in haar concept-Bosbeleidsplan wel aan dat in deze provincie weinig verwacht
wordt voor bosuitbreiding binnen dit instrument, aangezien het voornamelijk natte natuur zal gaan
betreffen waarin bos slecht past.
Spontaan bos op natuurterreinen
Dit instrument is wellicht nog moeilijker meetbaar dan natuurontwikkeling, aangezien het hier gaat
om een spontaan proces. Realisatie gegevens zijn dan ook niet of nauwelijks bekend. De provincie
Noord-Holland geeft aan niets te verwachten van dit instrument, aangezien het spontane bos op
natuurterreinen in deze provincie vaak als ongewenst wordt ervaren en soms zelf bestreden wordt.
Bos/landschap in landinrichting
De gegevens omtrent bos in landinrichting zijn op dit moment nog niet voorhanden. Het ministerie
van LNV is samen met het DLG deze cijfers aan het verzamelen.
De provincie Noord-Holland geeft aan dat bos via landinrichting wel beperkt tot stand komt via grote
landinrichtingsprojecten zoals de BES, HAL, HES en Vechtstreek, maar nauwelijks in reguliere
landinrichtingsprojecten.
Overig bos/landschap
Door de brede definiëring van dit instrument is de meetbaarheid van het resultaat gering.
SBL-regeling
Edelenbosch heeft, samen met Schrijver, ook een ex-ante-evaluatie gedaan naar de bosuitbreiding
door agrariërs. In het kader van deze studie is ook een overzicht van de stand van zaken met
betrekking tot de bosaanleg via SBL-subsidies gemaakt. Hieruit blijkt dat in de periode 1993 tot en
met (april) 1997 ongeveer 50% van de planning is gerealiseerd. De planning is dan 1.200 ha per jaar,
aangezien er in de periode 1994-2020 in totaal 30.000 ha aangelegd moet worden.
Opvallend hierbij is wel dat het realisatie percentage van de aanvragen steeds geringer wordt. Was dit
in 1993 nog 83%, in 1995 wordt nog maar op 32% gegokt (totaal nog niet duidelijk).
Toch blijkt de bosuitbreiding op landbouwgronden voornamelijk in de Randstad niet te werken. In
1995 heeft bijvoorbeeld maar 1,2% van de goedgekeurde aanvragen voor de SBL-subsidie betrekking
gehad op de Randstadprovincies. Ongeveer 94% van de bosaanleg in het kader van de SBL-regeling
vindt plaats in de provincies Groningen en Drenthe. In de provincie Noord-Holland zijn bijvoorbeeld
pas twee aanvragen voor blijvend bos binnen gekomen, met een totale oppervlakte van 32,1 ha.
Landgoederen
Nieuwe landgoederen (min. 5 ha) kunnen ook voor bosuitbreiding zorgen. Het moet hier gaan om een
woonfunctie in combinatie met bos. Het betreft een openbaar boscomplex, al dan niet met overige
gronden waarin zich een woongebouw van allure bevindt. Er wordt gewerkt aan een aantal pilotprojecten. In Anloo en Ter Apel worden de eerste landgoederen gerealiseerd. Het gaat hier om
gebieden van respectievelijk 130 ha en 60 ha.
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3.1.2 Kwalitatieve evaluatie
Aan de hectaredoelstellingen van het BBP liggen kwalitatieve doelstellingen ten grondslag. Het gaat
hierbij bijvoorbeeld om natuurwaarden, recreatie, landschap, houtvoorziening, waterhuishouding,
landbouw en milieu.
De sleutelfunctie van het 'maatschappelijk belang' van bos komt tot uitdrukking in de
hoofddoelstelling van zowel het meerjarenplan Bosbouw als in het Bosbeleidsplan. De
hoofddoelstelling van het Bosbeleidsplan luidt:
'Bevorderen dat het bos in Nederland naar kwaliteit en omvang zo goed mogelijk tegemoet
komt aan de in de samenleving bestaande wensen ten aanzien van functievervulling van het
bos en tevens het in internationaal verband bevorderen van bosinstandhouding en
bosuitbreiding'
De maatschappelijke meerwaarde van de bosuitbreiding is een breed begrip. Voor dit begrip kan geen
objectieve betekenis worden vastgesteld. De betekenis is afhankelijk van elk van de perspectieven
van waaruit gekeken wordt. Het perspectief van het natuurbelang kan verschillen van het economisch
belang, het landelijk belang kan verschillen van het gemeentelijk belang en ook het bestaand belang
kan er anders uitzien dan het toekomstig belang. Deze perspectieven en belangen laten zich niet
vertalen in een onomstreden begrip [39].
Er is tot nu toe weinig tot geen onderzoek gedaan naar de kwalitatieve aspecten van de bosuitbreiding.
Uit de knelpunten van de kwantitatieve evaluaties zijn wel aanwijzingen gekomen dat het kwalitatieve
aspect het onderzoeken waard is.
De regio-directie Noord heeft nu opdracht gegeven aan een onderzoeksbureau een kwalitatieve expost evaluatie van het bosuitbreidingsbeleid uit te voeren. De resultaten van dit onderzoek moeten
zijn:
1. Definiëring 'maatschappelijke meerwaarde';
2. Analyse kwaliteit van de bosuitbreiding voor het landelijk gebied;
3. Overzicht van de bedoelde en onbedoelde neveneffecten van bosuitbreidingen;
4. Advies voor aanpassing van bestaande bosbouwdoelstellingen voor het landelijk gebied;
5. Advies voor monitoring van de kwaliteit van bosuitbreiding;
6. Advies voor aanpassing van SBL-regeling (ter vergroting van de effectiviteit) [39].
Er wordt gekeken naar de kwaliteit van bos op landbouwgronden. Hieronder valt niet alleen de SBLregeling, maar bijna alle instrumenten voor bosuitbreiding. Om deze reden is de uitkomst van dit
onderzoek voor de bosuitbreiding in de Randstad van groot belang.
3.2 Faalfactoren
Uit de al uitgevoerde evaluaties zijn, behalve cijfers m.b.t. de realisatie, ook faalfactoren naar voren
gekomen.
Aangezien het de faalfactoren zijn die zorgen voor de vertraging in de realisatie van bosuitbreiding en
deze faalfactoren een oplossing behoeven, besteed ik verder geen aandacht aan de succesfactoren.
In bijlage 4 is een lijst opgenomen van de faalfactoren. Deze lijst geeft de faalfactoren per programma
van instrumenten. Deze lijst is het resultaat van het samenbrengen van de verschillende evaluaties.
Deze indeling van de faalfactoren vertoont echter overlappingen; sommige problemen die gelden voor
de Randstadgroenstructuur kunnen ook gelden voor bos in combinatie met woningbouw bijvoorbeeld.
In de volgende paragraaf zal ik de faalfactoren zodanig systematiseren dat niet alleen de overlap
verdwenen is, maar dat de faalfactoren ook zicht gaan bieden op oplossingsrichtingen.
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3.3 Systematisering van de faalfactoren
In de verschillende evaluaties van de bosuitbreiding die al verschenen zijn, wordt ook getracht de
faalfactoren zodanig te systematiseren dat zicht op oplossingsrichtingen ontstaat.
De indeling van Niek Edelenbosch in bestuurlijke, regeltechnische, budgettaire, teeltkundige en
planologische knelpunten wordt overgenomen doorDoppenberg en Landman. Kuindersma,
Zweegman en Hinssen [25] kiezen voor een indeling in bestuurlijke oorzaken, inhoudelijke oorzaken,
beleidsstijl en doelgroepoorzaken. Zweegman [26] richt zich vooral op het beleidsnetwerk rond de
bosuitbreiding in SGP's en de toegepaste sturingsstrategie. Een meer algemene indeling van de
faalfactoren is die in algemene problemen, technisch-inhoudelijke problemen, bestuurlijke problemen,
beleidsmatige problemen, maatschappelijke problemen en middelen en instrumenten. In de
bestuurlijke evaluatie van de SGP's natuurontwikkeling tenslotte, gebruikt Goverde [28] een indeling
in bestuurlijke feiten (doorwerking en effectiviteit) en bestuurlijke mechanismen (netwerk en
draagvlak).
Hoewel deze theoretische kaders voor de systematisering van de faalfactoren nogal van elkaar
verschillen is een overeenkomst duidelijk: allen beschouwen de bestuurlijke faalfactoren als één van
de belangrijkste redenen voor het achterblijven van de bosuitbreiding.
Om de bestuurlijke faalfactoren van de bosuitbreiding in de Randstad te systematiseren zocht ik een
vrij eenvoudig theoretisch kader, dat toch alle faalfactoren zou kunnen omvatten en tevens zicht biedt
op oplossingsrichtingen. Hiervoor heb ik verschillende delen uit eerder genoemde theoretische kaders
overgenomen en aangepast, en het kader naar eigen inzicht aangevuld. Hierna wordt eerst het
theoretische kader behandeld. In de volgende sub-paragraaf plaats ik de gesignaleerde faalfactoren
binnen dit kader.
3.3.1 Het theoretische kader
Aangezien het hier een bestuurlijke analyse betreft van de bosuitbreiding in de Randstad, zal de
systematisering van de faalfactoren zich voornamelijk op deze categorie richten.
Een omschrijving van bestuurlijke factoren is op zijn plaats.
Allereerst zie ik het bestuurlijke aspect van de bosuitbreiding als zeer breed: het gaat hierbij niet
alleen om het niet kennen, niet accepteren of niet voldoende prioriteit geven aan de doelstellingen,
maar ook om geringe doorwerking in streekplannen en bestemmingsplannen alsmede het niet goed
functioneren van overheidsinstrumenten. Hoewel deze laatste factor wellicht niet voor de hand
liggend is in een bestuurlijke evaluatie kies ik er toch voor deze factor mee te nemen, aangezien het
vaak in relatie staat met de doorwerking van en het draagvlak voor het (rijks)beleid.
Ook maak ik, zoals al eerder in dit onderzoek naar voren is gekomen, een indeling van de bestuurlijke
knelpunten in doorwerking en draagvlak. Dit zijn in mijn ogen de twee factoren die bijna alle
bestuurlijke problemen omvatten, afgezien van de knelpunten die zich voordoen bij de uitvoering van
het beleid. In de omschrijving van deze begrippen hoop ik dit standpunt duidelijk te maken.
Uitvoering
Problemen rond de uitvoering van beleid zijn voornamelijk praktisch van aard: het gaat om een
instrument dat niet goed blijkt te werken of bijvoorbeeld onvoldoende financiële middelen om een
project af te kunnen ronden.
Op het eerste gezicht lijken deze problemen niet van bestuurlijke aard te zijn, maar eerder van
financiële of regeltechnische aard. Toch is in dit onderzoek gebleken dat deze uitvoeringsproblemen
wel degelijk van belang zijn in een bestuurlijke evaluatie, aangezien zij direct verband houden met
doorwerkings- en draagvlakproblemen.
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Doorwerking
Doorwerking van het rijksbeleid naar de lagere overheden, en van het provinciale beleid naar de
gemeenten is van groot belang voor het slagen van de beleidsdoelstellingen. De hogere overheden zijn
vaak afhankelijk van de lagere overheden voor de uitvoering van het beleid.
In de ruimtelijke sfeer zijn er diverse manieren waarop de doorwerking van beleid geregeld is.
Allereerst natuurlijk via het systeem van nota's, streekplannen en bestemmingsplannen. Door
geregelde aanpassing van deze plannen, wordt het rijksbeleid overgenomen door de provincies en het
provinciale beleid door de gemeenten. Op deze manier wordt er steeds gebiedsgerichter beleid
gemaakt, terwijl de doelstellingen van het rijk meegenomen wordt in het beleid van de lagere
overheden. Deze manier van doorwerking is top-down te noemen.
Er kan echter ook met een netwerk van actoren gewerkt worden. Op deze manier wordt er al in een
vroeg stadium van het beleidsproces overleg gevoerd tussen de verschillende overheden. Op deze
manier kan dan het beleid en de uitvoering vroegtijdig op elkaar afgestemd worden.
Doorwerking van het beleid kan drie niveaus bekeken worden, namelijk de plan- of
beleidsconformiteit, de gedragsconformiteit en de finale conformiteit. Het kan dus zo zijn dat de
bosuitbreiding wel in de streekplannnen opgenomen is, maar dat het dagelijkse handelen van de
provincie niet gericht is op het bewerkstelligen van bosuitbreiding.
De doorwerking van het beleid kan te maken hebben met de duidelijkheid of onduidelijkheid van het
rijksbeleid inzake verantwoordelijkheden, doelstellingen en instrumenten. Ook de sturingsfïlosofie die
ten grondslag ligt aan het beleid kan de mate van doorwerking bepalen.
Draagvlak
Een zekere mate van draagvlak voor het rijksbeleid is onmisbaar. Draagvlak heeft betrekking op de
acceptatie van het beleid door de lagere overheden en de particulieren, met inbegrip van de
consequenties van dat beleid. Zo kan een grotere mate van draagvlak niet alleen de doorwerking
vergroten, maar ook de participatie van lagere overheden en particulieren vergroten.
Het draagvlak voor het bosuitbreidingsbeleid wordt enerzijds bepaald door de beeldvorming van de
betrokken actoren ten aanzien van het beleid en anderzijds door de acceptatie van het beleid.
Een gering draagvlak kan dus veroorzaakt worden door een verschil in benaderingswijze (sectorbeleid
of integraal beleid) of verschil in de ideeën over verantwoordelijkheden, doelstellingen, instrumenten
of zelfs de sturingsfïlosofie.
Verder is het bij draagvlak voor een beleidsveld van belang dat het beleidsveld ook politiek in de
belangstelling staat. Als er politiek geen belangstelling en/of draagvlak is, dan kan het beleidsveld ook
niet optimaal functioneren, ook al is er binnen het beleidsveld dan wel voldoende draagvlak.
3.3.2 De praktijk van de bosuitbreiding in de Randstad
Binnen het bestuurlijke aspect zie ik drie factoren die de bosuitbreiding in de Randstad vertragen, te
weten:
1. de problemen rond de uitvoering van het beleid
2. geringe doorwerking van het beleid
3. gering draagvlak voor het beleid
De faalfactoren uit paragraaf 3.2 worden nu binnen het theoretische kader (paragraaf 3.3.1) geplaatst.
l.Problemen rond de uitvoering van het beleid
Problemen rond de uitvoering hebben dus betrekking op de praktische uitvoerbaarheid van het beleid.
In sommige gevallen hebben deze problemen hun oorsprong ergens anders, of zijn zij sterk verwant
met doorwerking en draagvlak. Voor de bosuitbreiding in de Randstad zijn de volgende problemen
rond de uitvoering van het beleid gerezen.
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beheer
In de Strategische Groenprojecten is gebleken dat het toekomstig beheer van de bosgebieden voor
vertragingen zorgt. Het beheer komt namelijk voor een groot deel ten laste van de gemeenten waarop
het SGP zich bevindt. Hoewel het rijk dus wel de aankoop en aanleg van de gebieden financiert, komt
het beheer wel voor de rekening van de gemeente. Een extra knelpunt hierbij is het feit dat de
betalende gemeente zelf vaak weinig behoefte heeft aan een groot recreatie- en/of natuurgebied op
haar grondgebied. Hier speelt dus ook een gering draagvlak voor bosuitbreiding een rol.
normbedrag
Een ander praktisch probleem dat gerezen is bij de ontwikkeling van de SGP's en de RGS is het lage
normbedrag per vierkante meter dat voor bosuitbreiding geboden mag worden. Dit normbedrag van
Fl. 5,— per vierkante meter is vastgesteld zodat er geen marktverstorende werking van de
grondverwerving uit zou gaan. Het is echter gebleken dat het normbedrag veel te laag is voor
grondverwerving in de Randstad, aangezien hier een hoge druk op de grondmarkt heerst en er in veel
gevallen concurrentie is tussen groene en rode functies. De grondverwerving voor de SGP's heeft
hierdoor vertraging op gelopen. Intussen mag wel van het normbedrag afgeweken worden, om de
grondverwerving beter opgang te krijgen.
Lage budgetten
De lage budgetten voor de SGP's is een probleem dat sterk samenhangt met bovenstaand probleem:
door de stijging van het normbedrag en een gelijk blijvend budget voor aankoop, zal het onmogelijk
worden de geplande hectares aan te kopen met hetzelfde budget. Deze financiële problemen zorgen
voor een sceptische houding van provincies en gemeenten ten opzichte van de SGP's en de RGS.
Traagheid landinrichting
Ook de traagheid van de landinrichtingsprocedures is een uitvoeringsprobleem die sterke invloed
heeft op het draagvlak voor de bosuitbreiding. Deze traagheid heeft gevolgen voor het draagvlak: deze
neemt af als men weinig resultaat en vooruitgang ziet. Ook is de traagheid van landinrichting van
belang in het kader van de dynamiek van rode functies: deze is vaak groter, waardoor het groen in een
lastige positie komt.
Ruimtegebrek binnen gemeenten
Bosuitbreiding door middel van compensatie stuit vaak op het praktische probleem van ruimtegebrek
binnen de gemeentegrenzen. Het blijkt dat gemeenten nog weinig (gemeente)grensoverschrijdende
projecten aan durven gaan. Hiervoor zou het probleem met de beheerskosten een oorzaak kunnen zijn.
Ook de waardevermindering van de grond bij bosaanleg vertraagt de bosuitbreiding door compensatie.
Door deze waardevermindering is het minder aantrekkelijk om bos aan te leggen en neemt ook het
draagvlak voor bosuitbreiding door de gemeente af.
Inflexibiliteit SBL
De SBL-regeling heeft in de Randstad niet gewerkt door de grote uitvoeringsproblemen die aan dit
instrument kleven. Ten eerste zijn er een groot aantal spookaanvragen gedaan, die in combinatie met
een limiet van het aantal inschrijvingen voor een lage realisatiegraad hebben gezorgd. Het grootste
probleem is echter de geringe flexibiliteit van het instrument (vaste prijzen per hectare en vaste
vergoeding per jaar), die ervoor heeft gezorgd dat het instrument in de Randstad niet werkt. De
grondprijzen zijn hier immers hoger, de landbouw relatief gezond en er is grote druk op de grond
vanuit andere (rode) functies.
Complexe procedures
Bij de publiek-private samenwerking via het Groenfonds hebben de complexe aanvraagprocedure en
de 100% groen-voorwaarde voor problemen gezorgd.
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2.Geringe doorwerking van het beleid
onduidelijkheid
Het grootste probleem met betrekking tot de bestuurlijke doorwerking van het bosuitbreidingsbeleid is
onduidelijkheid. Er bestaat onduidelijkheid over:
• de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verschillende overheden
• de kwalitatieve doelstelling (maatschappelijke meerwaarde)
• de kwantitatieve doelstellingen,
• de programma's van instrumenten en
• de onderliggende financieringsstructuur.
Kortom een helder afsprakenkader ontbreekt.
De verantwoordelijkheidsverdeling tussen rijk, provincie, gemeenten en particulieren is onduidelijk.
Na de decentralisatie-impuls zijn de provincies aangewezen als sturende actor. De provincies zelf
geven echter aan nog weinig duidelijkheid te hebben over wat dit nu inhoud. Ook verwachten de
provincies en de gemeenten een actievere rol van het rijk, en niet zozeer de faciliterende rol die het
ministerie van LNV nu speelt. Voor de provincies is het ook moeilijk over te stappen op een meer
integraal beleid, waarin de provincie dus actief belangen af moet wegen. Rode functies krijgen nog te
vaak de voorkeur boven groene functies bij de provincies, hierdoor ontstaat een zogenaamde
bouwschaduw die grondverwerving vaak extra moeilijk (en kostbaar) maakt.
De kwalitatieve doelstelling, de maatschappelijke meerwaarde van bosuitbreiding, is een vaag begrip
waaraan door de verschillende overheden op verschillende manieren invulling aan gegeven kan
worden. Hoeveel rood mag er dan in het bos om de kwalitatieve doelstelling te halen, hoeveel
recreatiegebieden en mag in plaats van bos ook voor water gekozen worden? Deze vragen blijven dor
de vage bewoording onbeantwoord. De kwalitatieve evaluatie moet hier uitkomst gaan bieden.
De kwantitatieve doelstellingen, zoals weergeven in tabel 1 van hoofdstuk 2, scheppen nog meer
onduidelijkheid. Ten eerste staat niet aangegeven voor waar in Nederland deze doelstellingen gelden.
Voor de Randstad is dan ook nauwelijks te zeggen hoeveel bosuitbreiding er nog moet plaats vinden.
Alleen de Randstadgroenstructuur heeft alleen betrekking op de Randstad, de overige programma's
van instrumenten gelden voor heel Nederland. Deze onduidelijkheid vertraagt de realisatie, aangezien
geen enkele provincie zich aangesproken voelt bij een lage realisatiegraad. Ten tweede wordt niet
aangegeven wat het aandeel bos zou moeten zijn in de strategische groenprojecten. Er wordt wel een
indeling gegeven in staatsboswachterijen, recreatiebos, natuurgebied en dergelijke, maar een precieze
aanduiding van het aandeel bos binnen deze gebieden ontbreekt.
Ook de programma 's van instrumenten en hun werking blijven veelal onduidelijk. De strategische
groenprojecten spannen in deze de kroon.
Onbekendheid
Behalve onduidelijkheid speelt ook onbekendheid van de doelstellingen en instrumenten een
belangrijke rol. De programma's van instrumenten zijn vooral bij de gemeenten nauwelijks bekend.
Slechts 21% van de gemeenten kent de instrumenten en slechts 13% neemt ze mee in de
besluitvorming. Ook is het veel provincies en gemeenten niet bekend waarom overgegaan is van de
Randstadgroenstructuur op de SGP's in het SGR.
Conformiteit
Ook kan het zo zijn dat de planconformiteit wel hoog is ( rijksdoelstellingen worden overgenomen in
gebiedsperpectieven bijvoorbeeld), maar dat de gedragsconformiteit wel ernstig te wensen over laat.
Voor bijna alle provincies in de Randstad geldt dit. Deze ontwikkeling komt in de meeste gevallen
voort uit een gebrek aan bestuurlijk draagvlak voor het beleid.
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3.Gering draagvlak voor het beleid
Het draagvlak dat er onder de lagere overheden is voor de bosuitbreiding is sterk afhankelijk van de
acceptatie van het beleid en de manier waarop dit tot stand is gekomen. De acceptatie hangt op haar
beurt weer af van de doelstellingen van de verschillende overheden en in welke mate deze overeen
komen.
Belangentegenstellingen
Het grootste probleem rond de bosuitbreiding in de Randstad heeft te maken met de
belangentegenstellingen tussen rijk, provincie en gemeente. Daar waar het rijk een collectief belang
vertegenwoordigd en haar doelstellingen (nog te vaak) sectoraal verwoord, moeten provincies en
gemeenten een veel meer integraal beleid voeren, waarin de verschillende belangen tegen elkaar
afgewogen moeten worden. De rijksdoelstelling, grote eenheden bos met een multifunctioneel
karakter, worden dus niet zonder meer door de provincies en gemeenten over genomen. De provincies
in de Randstad hebben meer behoefte aan een recreatief bos dan aan een produktiebos of een bos met
voornamelijk een milieu functie. Voor de gemeenten geldt weer dat 1000 hectare voor een bos vaak
groter is dan men zich zelfs kan voorstellen! Ook de buffer-functie, tegen verstedelijking, die vanuit
het rijk zeer belangrijk wordt geacht, heeft bij de provincies veel minder prioriteit. Voor de
gemeenten geldt dat woningbouw vaak een zeer hoge prioriteit heeft. Dit heeft te maken met de
financieringsstructuur van gemeenten: hoe meer woningen, hoe meer geld. De aanleg van bos kan
voor gemeenten dus zeer ongunstig zijn, als dit betekent dat zij minder woningen kunnen bouwen.
Star beleid
Door het sectorale karakter van het bosbeleid is er volgens velen sprake van een star beleid: binnen de
kwalitatieve doelstellingen zou geen plaats zijn voor aanpassing van de kwantitatieve doelstellingen.
Hoewel het SGR als een integrale groennota geschreven is, blijft het te sectoraal aankijken tegen
groen.
Ook zou te weinig rekening worden gehouden met de markt en de wensen van particulieren en de
landschappelijke verschillen tussen gebieden.
Sturingsfilosofie
Het draagvlak voor de bosuitbreiding wordt ook verminderd door de sturingsfilosofie die aan het
beleid ten grondslag ligt: "Sturen op hoofdlijnen en toetsen op resultaten". Enerzijds stelt het rijk
hoge doelstellingen, zonder daarbij goed met de overige overheden de haalbaarheid van te hebben
besproken, en anderzijds geeft zij geen instrumenten aan waarmee deze doelstellingen ook gehaald
kunnen worden.
Interdepartementale verschillen
VROM en LNV hebben nogal verschillende ideeën over verstedelijking in het algemeen en roodgroenprojecten in het bijzonder. VROM houdt vast aan het compacte stad-beleid, terwijl LNV met de
stadslandschappen-benadering een andere opvatting over het verstedelijkingsvraagstuk heeft. Voor de
provincies zijn deze interdepartementale verschillen verwarrend, aangezien zij met beide
departementen te maken hebben. De interdepartementale verschillen hebben een geringer draagvlak
voor het beleid tot gevolg, aangezien de provincies de departementen minder serieus neemt.
3.4 Weging van de faalfactoren
De systematisering geeft meer zicht op eventuele oplossingsrichtingen, maar de systematisering
draagt niet bij aan de weging van de faalfactoren. Om toch zicht te krijgen op welke faalfactoren nu
werkelijk van belang zijn geweest bij het achterblijven van de realisatie, heb ik een schriftelijke
enquête gehouden onder betrokkenen bij bosuitbreiding in de Randstad. Bijlage 5 omvat het
enquêteformulier en de uitkomsten van de enquête.
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Uit deze enquête is allereerst gebleken dat er heel verschillend wordt gedacht over het belang van
verschillende faalfactoren. Sommige factoren scoren zowel een paar keer heel hoog als heel laag. Ook
bleek dat de faalfactoren in grote mate met elkaar samenhangen. Zo hebben de uitvoeringsproblemen
bijvoorbeeld invloed op de mate van draagvlak voor het beleid.
Opvallend was verder dat in alle drie de groepen faalfactoren er uitschieters waren. Het is dus niet zo
dat de problemen zich alleen concentreren rond de uitvoering of juist het draagvlak.
De belangrijkste faalfactoren voor het achterblijven van de realisatie van de bosuitbreiding zijn:
1. De financieringsstructuur voor gemeenten. De financieringsstructuur, via het gemeentefonds,
maakt uitbreiding van het woningbestand voor gemeenten van veel groter belang dan aanleg van
groen. Het gaat hier dus om een belangentegenstelling tussen rijk en gemeenten.
2. De SBL-regeling, die onvoldoende onderscheid maakt tussen de verschillende regio's in ons land.
Door de hoge druk op de grondmarkt, dynamiek en grondprijzen heeft de SBL-regeling in de
Randstad nauwelijks tot bosaanleg geleid.
3. Onbekendheid gemeenten met voordelen bos. De gemeenten blijken onvoldoende op de hoogte van
de voordelen van bosaanleg. Aangezien het juist de gemeenten zijn die veel van de bosuitbreiding
tot stand moeten brengen is dit kwalijk voor de doorwerking van het beleid. Als de gemeenten zelf
de win-winsituaties voor bos nauwelijks zien, ligt het ook niet in de lijn der verwachtingen dat er
initiatief genomen wordt voor de planning en aanleg van een bos.
4. De normbedragen voor aankoop van de grond zijn te laag gesteld zijn voor de Randstad. Ook hier
zou, net als bij de SBL-regeling, meer rekening gehouden moeten worden met regionale
verschillen. Dit in combinatie met de wens tot vrijwillige grondaankoop leidt er toe dat er
onvoldoende grond aangekocht kan worden.
5. De interdepartementale verschillen tussen LNV en VROM worden een belangrijke faalfactor
genoemd voor de bosuitbreiding in de Randstad.
6. De onduidelijkheid met betrekking tot de verantwoordelijkheidsverdeling tussen rijk, provincies en
gemeenten. Hiermee samenhangt het feit dat gemeenten en provincies een meer sturende rol van
LNV verwachten.
Bovengenoemde faalfactoren zouden dus het sterkst bijdragen aan de achterblijvende realisatie van
bosuitbreiding in de Randstad. Het zijn dan ook vooral deze problemen waarvoor een oplossing
gezocht dient te worden. Wellicht kan dit op dusdanige manier, dat ook de andere faalfactoren voor
een deel opgelost kunnen worden.
De respondenten is tevens gevraagd of de lijst met faalfactoren compleet was in hun ogen, en of men
aanvullingen wilde maken. Dit is echter nauwelijks gedaan. Hieruit concludeer ik dat de bestuurlijke
problemen inderdaad de belangrijkste problemen zijn. De hypothese uit het eerste hoofdstuk is dan
ook juist gebleken.
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4. Oplossingsrichtingen en aanbevelingen
In dit hoofdstuk zal worden toegewerkt naar concrete maatregelen die genomen kunnen worden om de
realisatie van de bosuitbreidingsdoelstellingen dichter bij te brengen.
Dit wordt gedaan door eerst een ideale situatie te schetsen. In paragraaf 4.1 probeer ik aan te geven
welke omstandigheden nodig zijn om de bosuitbreiding goed te laten functioneren.
In paragraaf 4.2 wordt het theoretische kader gegeven voor de drie oplossingsrichtingen: verbetering
van de uitvoering, verbetering van de doorwerking en verbetering van het draagvlak.
In paragraaf 4.3 behandel ik de nieuwe beleidslijnen die sinds 1993 uitgezet zijn, zoals de STIR,
actualisering van de VINEX, herijking landinrichting en dergelijke, en het effect dat deze nieuwe
beleidslijnen zouden kunnen hebben op de realisatie van bosuitbreiding in de Randstad.
In paragraaf 4.4 geef ik tenslotte aan welke maatregelen er in mijn ogen nog genomen zouden moeten
worden, op de korte termijn, om zicht te krijgen op het inlopen van de achterstand bij de
bosuitbreiding in de Randstad.
4.1 De ideale situatie
In deze paragraaf volgt een beeld van de zogenaamde ideale situatie. Aan de hand van een
vergelijking tussen de ideale en de huidige situatie kan dan gezocht worden naar maatregelen die deze
ideale situatie dichter bij brengen. De ideale situatie in de meest enge zin is natuurlijk wanneer de
gestelde doelstellingen in het beleid gehaald worden. Toch valt er nog wel iets meer te zeggen over
deze ideale situatie.
4.1.1 de doelstellingen
De doelstellingen op kwantitatief en kwalitatief gebied moeten helder geformuleerd zijn, waardoor
over de doelstellingen geen onduidelijkheid meer kan ontstaan.
Ook moeten deze doelstellingen aansluiten op de praktijk: als de doelstellingen veel te hoog gesteld
zijn is het draagvlak voor het beleid maar zeer gering. Dit wil niet zeggen dat de doelstellingen altijd
maar zo laag gesteld moeten worden dat ze gemakkelijk gehaald kunnen worden, maar enigszins reëel
moeten ze wel zijn.
Belangrijk is verder dat de politiek de doelstellingen ook werkelijk van belang vindt. Als dit zo is zal
dit de uitvoering namelijk vergemakkelijken.
De kwantitatieve doelstellingen moeten voort komen uit de kwalitatieve doelstellingen: bos als middel
in plaats van bos als doel. Er moet dus ook ruimte zijn de kwantitatieve doelstellingen aan te passen
als blijkt dat dit binnen de kwalitatieve doelstellingen mogelijk of zelfs wenselijk is.
4.1.2 de uitvoering
Het instrumentarium, waarmee de doelstellingen gerealiseerd moeten worden, moet niet alleen
aansluiten op de doelen, maar het moet ook goed functioneren.
Zo moet de financiering aansluiten op het planvormingsproces, en moeten bijvoorbeeld de
normbedragen reële bedragen zijn.
Het mag niet zo zijn dat doorwerking en draagvlak stuk lopen op praktische uitvoeringsproblemen.
4.1.3 de doorwerking
Duidelijkheid over de verantwoordelijkheidsverdeling, de doelen en de middelen is van groot belang
voor de doorwerking van het beleid. Strategisch groen is een collectief belang en hier heeft het rijk
dan ook een taak. De provincie kan wel aangewezen worden als uitvoerend orgaan, maar het rijk is
wel verantwoordelijk voor de wijze waarop de provincie hier invulling aan geeft. Een goede
samenwerking is dus vereist. Regionaal groen kan juist weer beter onder verantwoordelijkheid van de
provincie vallen, met nauwe samenwerking met gemeenten.
Om een goede doorwerking te krijgen moeten doel en middel ook goed op elkaar aan sluiten: betreft
het een collectief belang, dat ook door de politiek als belangrijk ervaren wordt, dan mag dar best een
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sterke sturing tegen over staan. Collectieve doelen zijn met vrijblijvende middelen maar moeilijk
realiseerbaar. Andersom geldt ook dat als er voornamelijk individuele belangen op het spel staan, de
rijksoverheid zich niet zozeer met de zaak hoeft te bemoeien: hier kunnen meer vrijblijvende
instrumenten, zoals bijvoorbeeld PPS voldoende zijn.
In het kader van het strategisch groen moet er sprake zijn van een duidelijke sturing door de overheid:
met vrijblijvendheid en prikkels komen we er niet. Er zullen goede afspraken gemaakt moeten worden
tussen de verschillende overheden en ook de realisatiecijfers moeten goed bijgehouden worden.
4.1.4 het draagvlak
Voor een zo groot mogelijk draagvlak voor het beleid is het allereerst van belang dat de verschillende
overheden zich bewust zijn van eikaars belangen. De doelstellingen die uiteindelijk het rijksbeleid
vormen kunnen zelfs in een vroeg stadium al rekening houden met de belangen van provincies en
gemeenten. De kans op het realiseren van die doelstellingen wordt dan veel groter.
Verder is het van belang enige ruimte te bieden, binnen het beleid, aan nieuwe ontwikkelingen,
veranderde omstandigheden etc. Als de kwalitatieve doelstellingen helder zijn, kunnen de
kwantitatieve doelstellingen flexibeler ingevuld worden.
Ook is het van belang dat er politieke duidelijkheid is. De politiek moet aangeven wat het belang van
en de kaders rond de bosuitbreiding zijn. De doelen en instrumenten kunnen hier dan op aangepast
worden.
Tabel 4: pakket van eisen voor ideale situatie
".'.

doelstellingen

•
•
•
•

uitvoering
Doorwerking

•
•
•
•
•
•
•

draagvlak

•
•
•
•
•

j-'-i;' c-v

*\'\

'

'

'

heider geformuleerde doelstelling, zowel kwantitatief als kwalitatief
doelstellingen moeten aansluiten op haalbaarheid praktijk
politiek moet doelstellingen ondersteunen
kwantitatieve doelstellingen moeten voortkomen uit kwalitatieve
doelstellingen, waardoor flexibiliteit in kwantitatieve doelstellingen komt.
het instrumentarium moet aansluiten op de doelen en goed functioneren.
duidelijkheid over verantwoordelijkheidsverdeling
duidelijkheid over doelen en middelen
goede aansturing provincies daar waar het collectieve belangen betreft
goede aansturing gemeenten daar waar het regionale belangen betreft
op elkaar aan sluiten van doel en middel
goed overzicht realisatie gegevens
overheden bewust van eikaars belangen
samenspraak met andere overheden bij totstandkoming rijksbeleid
flexibiliteit inbouwen i.v.m. nieuwe ontwikkelen
enige mate van flexibiliteit voor lagere overheden bij uitvoering beleid
er moet politieke duidelijkheid zijn over het belang van de doelstellingen en de
kaders waarin het beleid zich bevindt.

4.2 Het theoretische kader rond de oplossingsrichtingen
Het bosuitbreidingsbeleid bevindt zich als het ware in een spanningsveld tussen het collectieve
belang, dat wat goed is voor een ieder, en het individuele belang van de verschillende burgers.
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Figuur 2: uitgangssituatie
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Of het bosuitbreidingsbeleid zich ook werkelijk precies in het midden van het spanningsveld bevindt,
is nog maar de vraag. Ook kan het accent per bestuurslaag verschillen. Zo is het voor de hand liggend
dat het rijk, dat het collectieve belang moet vertegenwoordigen, soms meer neigt naar de collectieve
kant van het spanningsveld, terwijl de gemeenten meer belang hechten aan de individuele van het
spanningsveld, aangezien zij dichter bij de burgers staan die soms de directe gevolgen ondervinden
van het beleid.
Dit accentverschil is ook bij het bosuitbreidingsbeleid in de Randstad naar voren gekomen. De
rijksoverheid heeft als doelstelling bijvoorbeeld de maatschappelijke meerwaarde van het bos te
vergroten. Uit een milieu-effect-rapportage is vervolgens gebleken dat de bosuitbreidingslocaties het
best vorm gegeven kunnen worden in grote aaneengesloten gebieden. Het collectieve belang van
maatschappelijke meerwaarde, door een grotere biodiversiteit e.d. wordt via deze grote gebieden het
best gewaarborgd.
Voor de provincies ligt het al iets anders. Aangezien de provincies de taak hebben het
bosuitbreidingsbeleid en de andere beleidsvelden voor het landelijk gebied te integreren in de
gebiedsperpspectieven en streekplannen wordt er op dit niveau al iets genuanceerder gedacht over de
hoeveelheid en vorm van de bosuitbreiding. De provincies houden meer rekening met de wensen van
de bevolking (de individuele belangen) ten aanzien van het landschapstype en hechten minder waarde
aan het precieze aantal hectaren. Wel voelen de provincies zich ook genoodzaakt de collectieve
belangen in het oog te houden, aangezien zij een integrerende rol vervullen in het
planvormingsproces.
De gemeenten tenslotte moeten het bosuitbreidingsbeleid overnemen in hun bestemmingsplannen
(faciliterend) of zelf de uitvoering ervan ter hand nemen (initiërend). Hoewel zij direct met het beleid
te maken hebben, zijn zij vaak nauwelijks op de hoogte van de achterliggende (collectieve)
doelstellingen van het beleid, zoals die op rijksniveau opgesteld zijn. Wel zijn zij zeer nauw
betrokken bij de maatschappelijke opvattingen over de bosuitbreiding. Een boer die door de
bestemming bos te maken krijgt met waardedaling van zijn grond stapt het eerst naar de gemeente toe
om daar zijn beklag te doen. De individuele belangen zijn bij de gemeenten dus goed bekend en
spelen vaak een belangrijke rol in de besluitvorming.
Het plaatje komt er dan als volgt uit te zien:
Figuur 3: posities overheid
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Uit het vorige hoofdtuk is echter ook gebleken dat er zich problemen voordoen tussen de
bestuurslagen met betrekking tot de uitvoering, de doorwerking van het beleid en het draagvlak voor
het beleid. Het rijk, de provincies en de gemeenten bevinden zich dan ook los van elkaar in het
spanningsveld. Op zich hoeft dit geen problemen met zich mee te brengen, maar uit de
systematisering van de faalfactoren is gebleken dat dit soms uitvoeringsproblemen met zich mee
brengt. Het beeld is in de huidige situatie dan ook als volgt:
Figuur 4: huidige situatie
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De problemen die zich voordoen bij de bosuitbreiding in de Randstad kunnen betrekking hebben op
de uitvoering, de doorwerking en het draagvlak. De oplossingsrichtingen spitsen zich dan ook toe op
deze drie categorieën faalfactoren.

4.2.1 Verbetering van de uitvoering
Figuur 5: verbetering van de uitvoering
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Zoals bovenstaande figuur al laat zien, wordt bij deze oplossingsrichting voornamelijk getracht de
uitvoeringsproblemen (de onweer-flitsen) op te lossen, zonder daarbij de doorwerking en het
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draagvlak voor de bosuitbreiding in de Randstad aan te pakken. De bestuurslagen worden dus niet
dichter bij elkaar gebracht, alleen de praktische problemen worden aangepakt.
4.2.2 Verbetering van de doorwerking
Figuur 6: verbetering van de doorwerking
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Bovenstaande figuur geeft aan dat bij deze oplossingsrichting een verdere stap wordt gemaakt de
faalfactoren op te lossen. Na de uitvoeringsproblemen wordt nu ook de doorwerking verbeterd. Deze
verbeterde doorwerking wordt bewerkstelligd door de verschillende bestuurslagen beter op elkaar aan
te laten sluiten. De "gaten" in de verantwoordelijkheidsverdeling, de duidelijkheid over doelstellingen
en instrumenten worden zo goed mogelijk gedicht. Er blijft echter een verschil van accent binnen het
spanningsveld.
4.2.3 Verbetering van het draagvlak
Figuur 7: verbetering van het draagvlak
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Als het draagvlak verbeterd dient te worden, is het van belang dat de verschillende overheden van
eikaars positie binnen het spanningsveld op de hoogte zijn, zodat er vroeg in het proces rekening
gehouden kan worden met deze verschillende posities. Doelstellingen en instrumenten kunnen zo
beter op de verschillende overheden afgestemd worden en er is in een eerder stadium van het proces
draagvlak onder de betrokken overheden.
Om een goed draagvlak voor het beleid te krijgen is echter niet alleen de afstemming binnen het
beleidsveld van belang. Ook het politieke proces, op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau is
van belang voor de draagvlakvorming in het beleidsproces.
De nationale politiek beslist welke prioriteit de bosuitbreiding krijgt en welke concepten als kader
dienen voor de bosuitbreiding. Dit is van zeer groot belang voor de realisatiemogelijkheden; immers
hoe hoger de prioriteit, hoe zwaarder de middelen en hoe meer geld er beschikbaar wordt gesteld.
De lokale politiek heeft vaak grote invloed op de uiteindelijke realisering van de bosuitbreiding; een
wethouder van een bepaalde politieke kleur kan soms grote invloed hebben op een bepaalde
beslissing.
Idealiter zou het duidelijk moeten zijn welke prioriteit het rijk geeft aan de bosuitbreiding en welke
kaders er gelden. De beleidsmakers kunnen dan met deze gegevens rekening houden. Voor het
rijksbeleid zijn vooral de kaders van de nationale politiek van belang. Ook zouden de nationale en
lokale politiek er ongeveer dezelfde ideeën op moeten nahouden, om de uitvoering te
vergemakkelijken. Ook in het politieke proces moet worden getracht de doorwerking en het draagvlak
zo groot mogelijk te maken. Het beleid heeft op dat proces echter weinig invloed.
Het plaatje komt er bij een verbeterd draagvlak en politieke aandacht als volgt uit te zien:
Figuur 8: politieke invloed
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4.2.4 Conclusie
Er zijn drie oplossingsrichtingen te noemen, die aansluiten bij de gesignaleerde faalfactoren uit het
vorige hoofdstuk. Deze oplossingsrichtingen kunnen in principe los van elkaar uitgevoerd worden,
maar uit het theoretische kader is gebleken dat een stapeling van deze oplossingsrichtingen, waarbij
wat aan de uitvoering gedaan wordt, wat aan de doorwerking en wat aan het draagvlak het beste
resultaat zal geven.
Welke oplossingsrichting men kiest, of welke combinatie van oplossingsrichtingen, hangt af van welk
gewicht men geeft aan het niet halen van de doelstellingen. Wordt dit als een relatief klein probleem
gezien (ook politiek) dan zal het verbeteren van de uitvoering alleen wellicht genoeg kunnen zijn.
Vindt men echter dat de doelstellingen nog zeer actueel zijn en wordt het achterblijven van de
realisatie van deze doelstellingen als een groot maatschappelijk probleem gezien, dan zal ook de
doorwerking van en het draagvlak voor het beleid verbeterd moeten worden.
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4.3 Nieuwe beleidslijnen sinds 1993
In de volgende paragraaf wordt een beeld gegeven van de maatregelen die sinds het uitkomen van het
Bosbeleidsplan genomen zijn. Deze maatregelen zijn vaak ingegeven door veranderde inzichten
omtrent de bosuitbreidingsproblematiek of gesignaleerde knelpunten in het beleid. Een aantal van
deze maatregelen hebben al bijgedragen aan het oplossen van de faalfactoren uit het vorige hoofdstuk.
In feite was er in 1993 bij het uitkomen van het BBP en het SGR ook sprake van een trendbreuk ten
opzichte van het voorgaande beleid: de Randstadgroenstructuur werd ondergebracht in de Grote
Groengebieden. Aanleiding hiervoor was de MER die uitgevoerd was in het kader van het
Structuurschema Groene Ruimte, waaruit bleek dat de bosuitbreiding zich het best kon concentreren
in grote gebieden.
Sinds 1993 is er natuurlijk nieuwe kennis opgedaan en zijn er nieuwe trends zichtbaar in het natuuren bosbeleid. Deze nieuwe inzichten werken ook door in het bosuitbreidingsbeleid.
Hieronder worden een paar projecten en/of regelingen genoemd, die nieuwe richting hebben gegeven
aan het bosuitbreidingsbeleid. Ook wordt per beleidslijn aangegeven of het bij kan dragen aan het
inlopen van de achterstand bij de realisatie van bosuitbreiding in de Randstad.
4.3.1 SUR
Het project Stimulering Intensief Ruimtegebruik (STIR) was een speerpunt van het
interdepartementale architectuurbeleid. Inmiddels is STIR een zelfstandig project van het ministerie
van VROM. Het doel van het project is intensief ruimtegebruik te stimuleren, dit in het licht van het
compacte stad concept. Het middel is een regeling die innovatie op dit vlak bevorderd. Binnen het
thema 'groen en de stad' wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering van natuur in de stad,
landschapsverbetering, gebieden onder stedelijke invloedssfeer en dergelijke.
Hoewel het hier niet gaat om een beleidslijn die direct tot meer bosaanleg zal leiden, is de STIRregeling wel van belang aangezien hierbinnen naar stapeling van functies gekeken wordt, waarin ook
bos een rol zou kunnen spelen. Bosuitbreiding zou hier een resultante van kunnen zijn.
Strikt genomen draagt deze beleidslijn nog niet bij aan het inlopen van de achterstand met betrekking
tot de bosuitbreiding in de Randstad. In de toekomst kan dit echter wel het geval zijn. De
bosuitbreiding krijgt immers steeds vaker gestalte ten behoeve van de recreatie. Dit recreatieve
gebruik van de bossen, die steeds vaker in de nabijheid van de steden te vinden zijn, zou aanleiding
kunnen zijn voor het gebruik van STIR-gelden voor bosuitbreiding.
Concrete voorbeelden voor bosuitbreiding waarbij STIR een rol zou kunnen spelen zijn:
• de aanleg van nieuwe landgoederen en buitenplaatsen, waarbij een multifunctioneel bos aangelegd
wordt.
• een uitruil van stedelijke functies, waarbij regionale attracties en voorzieningen toegelaten worden
in het bos, zoals een roeibaan of bijvoorbeeld horeca. Deze attracties kunnen meer identiteit geven
aan het bos. Hiertegenover staat dan het aanleggen van meer groen in de stad.
• het natuurlijker maken van de Randstadgroenstructuurbossen, aangezien dit aansluit bij de
maatschappelijke belangstelling voor avontuurlijke, wilde natuur.
In al deze gevallen gaat het om een nog grotere mate van functionaliteit van de bossen. Dit sluit goed
aan bij de geïnventariseerde faalfactoren, waaruit bleek dat er te weinig integraal naar bos gekeken
wordt en er teveel van het collectieve belang uit gegaan wordt door het rijk.
4.3.2 Groene Hart-impuls
De toenemende verstedelijkingsdruk in de Randstad heeft invloed op de kwaliteit van het Groene Hart
en de eisen die eraan worden gesteld. Daarom zijn maatregelen gericht op behoud, herstel en
ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteit in het Groene Hart nu noodzakelijk. Er zal een impuls worden
gegeven aan het aanleggen van bossen in de Randstad [Rijksbegroting, 1998]. De minister stelt vanaf
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1998 jaarlijks 30 miljoen gulden beschikbaar voor een kwaliteitsimpuls voor het Groene Hart. De
uitgaven betreffen de versnelde uitvoering van landinrichtingsprojecten in het Groene Hart. Daarnaast
zijn middelen beschikbaar voor het verbeteren van de recreatieve infrastructuur en de versterking van
de agrarische structuur [Rijksbegroting, 1998].
De kwaliteitsimpuls voor het Groene Hart zou moeten bestaan uit de volgende onderdelen:
1. Versterking van de economische component van de primaire landbouw
• Versterking concurrentiepositie melkveehouderij
• Versterking boomteelt
2. Verbreding agrarische activiteiten in het Groene Hart.
• Verbreding van het agrarische bedrijf met natuurbeheer, recreatie, huisverkoop,
biologische landbouw e.d.
3. Versterking van de ruimtelijke kwaliteit in het Groene Hart.
• Landschapselementen
• Herstel hydrologische systemen en opheffing van ongezuiverde lozingen.
4. Ontsluiting met bruggen en tunnels en groene verbindingen.
Hoewel het niet zo is dat de Groene Hart-impuls alleen voor groen wordt gebruikt, kan het wel leiden
tot meer bosaanleg in de Randstad. Voor de aanleg van dit bos wordt mede gebruik gemaakt van de
ICES-gelden.
De Interdepartementale Commissie Economische Structuurversterking heeft als taak een
investeringsplan te maken voor de structuurversterking van Nederland, gefinancierd uit de
aardgasbaten (FES). Investeringen in groen maken hier onderdeel van uit.
In de motie Stellingwerf wordt aan de regering gevraagd extra gelden uit de ICES beschikbaar te
stellen voor groene functies in de kwetsbare gebieden van Nederland, waar het Groene Hart er een
van is. Het ICES-geld kan meehelpen aan de Groene Hart-impuls.
De aanleg van bos in het kader van de Groene Hart-impuls is additioneel. Ook hier wordt het geld niet
gebruikt om de bestaande doelstellingen te helpen realiseren. Een oplossing voor de
realisatieproblemen van de bosuitbreiding in het kader van het BBP of SGP bieden de ICES-gelden
dan ook niet.

4.3.3 Actualisering VINEX
In de periode 2004-2010 wil de minister van VROM extra investeren in strategisch groen, gekoppeld
aan de woningbouwopgave van de VINEX-actualisering. In dit zelfde kader zullen provinciale en
stadgewestelijke overheden eenmalig financieel worden ondersteund wanneer zich knelpunten
voordoen bij de aanleg van extra regionaal groen.
In dit kader moet er ongeveer 2500 ha aanvullend strategisch groen aangelegd worden, waarvan het
leeuwedeel in de Randstad moet komen te liggen, hiervoor is geld gereserveerd in deLNV-begroting.
Het gaat hierbij om SGP's met een recreatief doel; er wordt verder geen verdeling meer gegeven naar
recreatiegebied, staatsboswachterijen etc. De zoekgebieden voor deze nieuwe strategische
groengebieden worden in een PKB weergegeven. Naar verwachting zal deze PKB in December 1997
verschijnen.
De hectares zijn verdeeld over verschillende provincies en regio's:
• BRU(Utrecht)
275 ha
• Noord-Holland
600 ha
• ROA (Amsterdam)
550 ha
• Zuid-Holland
594 ha
• SRR (Rotterdam)
245 ha
Over bovengenoemde hectaren zijn uitvoeringsafspraken gemaakt met de betreffende provincies en
regio's.
Ook gaat het rijk een bijdrage leveren aan regionaal groen, in het kader van de actualisering van de
VINEX. Hier gaat het om in totaal ongeveer 400 ha, waarvan weer een zeer groot deel in de Randstad.
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Er zal een hogere doelstelling komen voor de bosuitbreiding in de Randstad, maar de actualisering
van de VINEX draagt op zich niet bij aan een verbeterde realisering van de bestaande doelstellingen.
Wel is het opvallend dat enkele knelpunten, zoals gesignaleerd in het vorige hoofdstuk, hier getracht
zijn op te lossen. Ten eerste worden er uitvoeringsafspraken gemaakt met de betreffende provincies en
regio's, waardoor rekening kan worden gehouden met wensen van de uitvoerende overheden. Ook is
de taakstelling flexibeler geworden: er wordt door het rijk niet meer aangegeven hoe de hectares
precies ingericht moeten worden, er wordt alleen aangegeven dat het een recreatiegebied moet worden
met de voorwaarden van dien. Hoeveel aanvullende hectaren bos zullen ontstaan blijft dan ook nog
even de vraag.
4.3.4 herijking landinrichting
In de Rijksbegroting voor 1998 geeft de ministervan LNV aan dat er uitwerking gegeven zal worden
aan een versnelling, verbreding en flexibilisering van de inzet van het landinrichtingsinstrumentarium
voor de inrichting van de groene ruimte.
De aanpassing van het landinrichtingsinstrumentarium doorloopt in November 1997 het traject binnen
LNV en gaat waarschijnlijk of begin volgend jaar naar de Tweede Kamer, of na de verkiezingen in
Mei 1998. De herijking bevat onder andere voorstellen voor het differentiëren van het normbedrag
voor aankoop van grond voor bosuitbreiding en ander groen. Ook wordt er gekeken naar de inzet van
onteigening voor groen. Binnen het SGR is er nu ook al beperkte ruimte voor onteigening, maar alleen
als er al een functieverandering heeft plaats gevonden in het ruimtelijke spoor en in deze plannen is
aangegeven dat onteigenen voor een bepaald gebied wenselijk wordt geacht.
Of de herijking van het landinrichtingsinstrumentarium nu grote invloed zal hebben op de
realisatiegraad van bosuitbreiding in de Randstad blijft nog even de vraag. Ten eerste zal er een
besluit genomen moeten worden of de herijking binnen het kader van het SGR geplaatst wordt.
Tevens zal een aanvullende financiering noodzakelijk zijn, om bij een gedifferentieerde normprijs
voor de Randstad (die hoger ligt dan de huidige norm) toch het gestelde aantal hectares te verwerven.
Als laatste is het van belang de doorwerking in het ruimtelijke spoor en de druk van rode functies
voor de verwerving van gronden: de herijking van het instrumentarium alleen zal niet voldoende zijn.
4.3.5 Groenfondsen
Er is momenteel veel belangstelling voor de mogelijkheid om in groen te beleggen. Dit kan via
groenbeleggingsfondsen waarin particulieren hun geld tegen een lage rente beleggen. Het geld uit dit
beleggingsfonds kan ingezet worden voor de financiering van groenprojecten. De lage rente wordt
gerealiseerd door een 30-70 verdeling tussen commerciële en groene projecten: de 30% commerciële
projecten betalen zo mee aan de lage rente voor de 70% groene projecten.
Ook is er het Nationaal Groenfonds, dat als "kas" fungeert voor het Ministerie van LNV en de
provincies voor de uitvoering van het SGR. Dit fonds heeft als taken het uitgeven van het geld voor
landinrichtingsprojecten, leningen aantrekken voor provincies ter versnelling van de uitvoering van
het SGR en geld genereren door middel van sponsoring en dergelijke. Voor het tweede doel, het
aantrekken van leningen, maakt het nationaal groenfonds gebruik van de bovengenoemde
(commerciële) groenbeleggingsfondsen.
De opgave voor het Nationaal Groenfonds voor de komende jaren is het invulling geven aan de
ontwikkeling van sponsoring enpubliek-private samenwerking [rijksbegroting, 1998]. Ideeën hierover
worden nog nader onderzocht. Enkele aanpassingen van de groene regelingen om bosuitbreiding
m.b.v. groenbeleggingsfondsen aantrekkelijker te maken zijn:
• de termijn van lenen (nu 10 jaar) aan te passen aan specifieke omstandigheden bos, en dus te
verlengen naar 30 jaar. Dit voorstel is goedgekeurd en treed waarschijnlijk 1 Januari 1998 in
werking.
• verandering aanbrengen in het financiële stelsel, waardoor de waardevermindering van grond niet
in eens, maar in 30 jaarlijkse stukjes uitgekeerd wordt. Op deze verplichting van het rijk kan als
het ware een hypotheek genomen worden.

43

• de rentelast voor de zogenaamde donkergroene projecten (bos en natuur) moet nog verder omlaag.
Dit kan door de 30-70 verhouding te vervangen door een 50-50 verhouding. Meer commerciële
projecten betekent meer inkomsten en dus een lagere rentevoet voor de groene projecten.
Deze voorstellen zouden een positief effect kunnen hebben op particuliere investeringen in groen.
Voor de gemeenten bieden de fondsen echter vaak nog geen oplossing. De gemeenten kunnen wel
lenen, maar aangezien er geen inkomsten uit het bos komen, is dit voor de gemeente geen oplossing,
hoe laag de rente ook is. Gemeenten kunnen wellicht in de toekomst wel in aanmerking komen voor
de 'regeling particulier natuurbeheer met de hoofdfunctie natuur'. Deze regeling vervangt de SBLregeling in de toekomst en voorziet in de uitkering van de toeslagen voor beheer, functieverandering
en waardevermindering in gelijke porties over een looptijd van 30 jaar. Hierdoor ontstaat weer een
dergelijke geldmotor, waardoor groenbelegginsfondsen gebruikt kunnen worden voor de
voorfinanciering van groen. De afbetaling van de lening kan dan van het geld dat jaarlijks uit de
regeling komt gedaan worden.
4.3.6. Programma Beheer
De bosaanleg op landbouwgronden vindt met name plaats in het Noorden van het land. Aan de
verdere stimulering van de bosaanleg in het verstedelijkte deel van Nederland wordt groot belang
gehecht. De regeling "stimulering bos op landbouwgronden" (de SBL) zal geïntegreerd worden in de
nieuwe beheersregelingen en zal meer worden toegesneden op regionale situaties. Deze nieuwe, op
output gerichte maatregel is de "regeling voor beheer in gebieden met een hoofdfunctie natuur of
bos". Deze nieuwe regeling omvat een groot aantal oude regelingen en moet een einde maken aan het
gefragmenteerd stelsel van regelingen. De output sturing is erop gericht kwantitatieve en kwalitatieve
beschrijvingen van de doelen te geven, een directie koppeling tussen doelen en middelen te leggen en
een vastgestelde termijn aan te geven waarbinnen de doelen gerealiseerd dienen te zijn.
Als Programma Beheer er in slaagt bovenstaande uitgangspunten te realiseren, zal dit positieve
gevolgen kunnen hebben voor de doorwerking van het beleid: er wordt immers meer duidelijkheid
geschapen over de doelstellingen en de instrumenten. Ook de regionalisering van de SBL zou een
oplossing kunnen bieden voor de geringe bosuitbreiding op landbouwgronden in de Randstad.
4.3.7. Nieuwe Buitenplaatsen
Het Bureau Experimenten Buitenplaatsten van DLG heeft als taak experimenten met buitenplaatsen
op te zetten. Voor de uitwerking van deze experimenten zijn duidelijke uitgangspunten opgesteld. Het
gebied moet tenminste 2 hectare groot zijn. Maximaal 5% van het oppervlakte mag worden bebouwd
en niet meer dan 20% kan bestaan uit stedelijk grondgebruik, zoals wegen en tuinen. De overige 80%
is bestemd voor groen. Er kan sprake zijn van een woonfunctie of bijvoorbeeld een bedrijfsfunctie.
Van deze experimenten met buitenplaatsen zijn er drie in de Randstad gelegen. Deze experimenten
bevinden zich nog in de planvormingsfase. De planvorming duurt tot medio 1998, daarna wordt het
experiment afgesloten met een uitvoerbaar plan. De experimenten krijgen een bijzondere status omdat
nieuwe buitenplaatsen niet passen binnen het huidige planologische beleid en uitdrukkelijk bedoeld
zijn om ervaring op te doen.
De nieuwe buitenplaatsen zijn als voorbeeldproject, denk ik, erg van belang voor het laten zien van
win-winsituaties aan gemeenten. Ook voor de VROM-LNV discussie is het wel of niet slagen van de
projecten van groot belang. Als de nieuwe buitenplaatsen leiden tot een verbetering van de
leefomgeving en het landelijk gebied niet te veel verstoren, zou het kunnen zijn dat VROM haar
restrictieve beleid voor het landelijk gebied wat versoepeld, en er meer ruimte komt voorrood-groen
projecten. Dit zou een gunstige ontwikkeling zijn voor de bosuitbreiding door particulieren
bijvoorbeeld.

4.3.8 Stimuleringskader "regeling vernieuwing landelijk gebied"
Deze tender-regeling van LNV is in 1997 van start gegaan en heeft een looptijd van 5 jaar. Er kunnen
subsidies worden aangevraagd voor projecten gericht op natuur, recreatie, bos, landschap of
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cultuurhistorie. Hierbij gaat het om projecten die landelijk als voorbeeldproject kunnen dienen.
Doelstellingen zijn:
» de streek en haar bewoners er sociaal-economisch op vooruit helpen
• de samenhang tussen stad en land verbeteren of
• nieuwe beheersvormen van bos, natuur en landschap door boeren, boseigenaren en particulieren
tot stand te brengen.
Een combinatie van bovenstaande doelstellingen heeft daarbij de voorkeur.
Sinds Juni 1997 zijn er meer dan 200 aanvragen binnen gekomen. Voor de Randstad zijn er echter
nauwelijks projecten binnen gekomen die met bos te maken hebben. Het gaat hier hoogstens om een
heuvelachtigbosgebied van 1 ha in Noord-Holland en een biologisch boomteelt-project in Utrecht.
Een verklaring voor de geringe aandacht voor bos in dit kader is dat de stimuleringsregeling zich
alleen richt op particulieren (overheden worden uitgesloten voor inschrijving). Dit terwijl bos nog
vaak als een collectief goed wordt gezien, waar particulieren weinig brood in zien. Juist voor
gemeenten zou een dergelijke stimuleringsregeling van belang kunnen zijn, aangezien zij vaak wel het
collectieve belang moeten behartigen, maar daar onvoldoende financiering voor kunnen vinden.
4.3.9 Conclusie
Het blijft natuurlijk moeilijk te zeggen in welke mate deze nieuwe beleidslijnen nu bijdragen aan een
verbeterde realisatie van de bosuitbreidingsdoelstellingen uit het BBP en het SGR. Daar waar het
alleen gaat om een additionele hectaredoelstelling, zoals bij de Groene Hart-impuls, kan er van uit
worden gegaan dat het probleem niet verkleind wordt, maar wellicht juist eerder vergroot, door een
hogere doelstelling.
Het beeld ontstaat dat er telkens nieuwe stukjes beleid aangeplakt worden aan de bestaande nota's,
zonder nu eens tot een werkelijke ommekeer van het beleid te komen. Hoewel sommige doelstellingen
uit het BBP en ook het SGR allang achterhaald zijn, en zij in de praktijk ook niet meer serieus
genomen worden, gelden zij officieel nog als beleid.
Er zijn enkele nieuwe beleidslijnen die wel een positieve invloed kunnen hebben op de uitvoering
van, de doorwerking van of het draagvlak voor het beleid.
De herijking van de landinrichting kan de procedures versnellen en versoepelen, waardoor de
uitvoering van bijvoorbeeld de strategische groengebieden vergemakkelijkt wordt. Het is echter niet
zo dat alle uitvoeringsproblemen door de herijking opgelost kunnen worden.
Bij de actualisering van de VINEX is gepoogd rekening te houden met de nieuwe rol van de
provincies en regio's in de bosuitbreiding. Door het afsluiten van uitvoeringsconvenanten en een
vroegtijdig overleg over de doelstellingen met deze bestuurslagen is gepoogd helderheid te krijgen
over de verantwoordelijkheidsverdeling, de doelstellingen en het instrumentarium. Wel is het zo dat
deze manier van sturen ook al bij het SGR werd toegepast, maar dat de provincies (en regio's) later
toch niet het gevoel hadden invloed te hebben gehad in het proces.
Het project STIR en de aanpassingen aan de groenbeleggingsfondsen dragen in mijn ogen wel bij aan
een vergroting van het draagvlak voor de bosuitbreiding. Vooral STIR zou door het stimuleren van
een stapeling van functies, waarbij recreatie voorop staat gemeenten en provincies kunnen
interesseren voor bosuitbreiding. Ook kan STIR gemeenten duidelijk maken welke mogelijkheden bos
biedt voor gemeenten. De groenbeleggingsfondsen op zich zelf zullen in mijn ogen onvoldoende
bijdragen aan een betere realisatie, aangezien de geldstroom wel verandert, maar het draagvlak voor
bosuitbreiding niet. Als de groenbeleggingsfondsen gebruikt kunnen worden in combinatie met andere
nieuwe maatregelen, die het draagvlak voor bosuitbreiding vergroten, dan denk ik dat de
groenbeleggingsfondsen financieel uitkomst kunnen gaan bieden. Een betere doorwerking, zoals
wellicht gebeurd bij de actualisering van de VINEX kan ook positieve gevolgen hebben voor het
draagvlak voor het beleid.
Ook het Programma Beheer en de Nieuwe Buitenplaatsen kunnen positieve gevolgen hebben voor
respectievelijk de regionalisering van de SBL-regeling en duidelijkheid over de mate waarin rood in
het landelijk gebied wordt toegelaten, in combinatie met de aanleg van groen (en dan specifiek
bosaanleg).
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4.4 Concrete maatregelen
In deze paragraaf geef ik aan welke concrete maatregelen er volgens mij nodig zijn in de nabije
toekomst (voor de Tweede Kamer-verkiezingen in 1998), zicht te krijgen op het inlopen van de
achterstand bij de realisatie van bosuitbreiding in de Randstad (de doelstelling uit de Follow-up NVK
'97). Hoewel er natuurlijk het beste een oplossing gezocht kan worden voor alle faalfactoren genoemd
in hoofdstuk 3, beperk ik mij tot een achttal concrete maatregelen. Hiermee worden de belangrijkste
faalfactoren aangepakt.
Ik heb er niet voor gekozen één van de oplossingsrichtingen uit te werken, maar ik werk concrete
maatregelen uit die binnen de verschillende oplossingsrichtingen passen: drie uitvoeringsgerichte
maatregelen, drie op doorwerking gerichte maatregelen en twee op draagvlak gerichte maatregelen.
De combinatie van de verschillende oplossingsrichtingen biedt in mijn ogen het meeste perspectief.
Het zal niet zo zijn dat de genoemde maatregelen de problemen in een keer op kunnen lossen: vooral
bij maatregelen om het draagvlak te vergroten gaat het om een lange termijnplanning. Wel zal ook
met de implementatie van deze maatregelen in de nabije toekomst een begin moeten worden gemaakt.
Onderstaande tabel geeft de maatregelen kort weer. Daarna worden de verschillende maatregelen in
deze paragraaf verder uitgewerkt.
Tabel 5: concrete maatregelen

uitvoering

duiTwerkmt.'

draagvlak

lomrcu, *naafe.2den u r \erhetcnnf! win de realisatie \an büsuithieiJin^
• jiiU.mniv.ii \ in üi in imnv. Ji ui.ii >••'> r. j i u v i mik. MUII
• versnellen van landinrichtingsprocedures
• regionaliseren SBL-regeling
• kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen bosuitbreiding helder maken
1. hoeveel hectare in de Randstad?
2. locaties aangeven voor alle typen bosuitbreiding
3. kwaliteitsnormen bepalen waaraan getoetst kan worden
4. monitoring-systeem verbeteren: beter zicht op realisatie
• betere aansturing provincies
1. beter overleg voor vaststelling kaderbrief over doelstellingen
2. actievere rol regio-directies in begeleiding provincies in strategische
groenprojecten
• betere voorlichting over bosuitbreidingsbeleid naar provincies en
gemeenten
1. informatie over mogelijkheden bosuitbreiding
2. vast contactpersoon bij LNV (en regio's) en provincies
• rood-groendiscussie (in brede zin) op politieke agenda krijgen
1. wenselijkheid van rood in groen
2. nieuwe mogelijkheden voor combinatie bos en woningbouw
(woningcontingenten en financiering gemeenten)
3. belang groen helder krijgen (ten opzichte van rode functies)
• kwaliteitsdiscussie voeren over
1. de meerwaarde van bos to.v. andere soorten groen
2. kwaliteit van de natuur: welke functies van het bos vindt men nu
echt belangrijk
3. aandacht en promotie van win-win situaties met bos
4. verdere discussie over welke stapeling van functies nog acceptabel
zijn
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4.4.1 Afstemmen van de normbedragen op marktwaarde grond
In het SGR geeft het rijk aan ernaar te streven om in zoveel mogelijk situaties op vrijwillige basis
grond te verwerven op een zodanige wijze dat daarvan geen marktverstorende werking uitgaat. De
Dienst Landelijk Gebied werkt daarom met een aankoopprijs, op basis van de Waarde Economisch
Agrarische Bestemmingen. Er is al wel sprake van enige differentiatie in de aankoopprijzen, maar de
normbedragen die geboden kunnen worden zijn vaak te laag om mensen in de Randstad te
interesseren voor verkoop van hun grond. In de Randstad is de druk op de grondmarkt immers hoog,
dit heeft een hogere grondprijs tot gevolg en vaak een zogenaamde schaduwwerking (men wil
wachten met de verkoop van de grond voor groene functies tot dat men zeker weet dat er geen rode
functies in het gebied worden gepland). Het normbedrag waarmee op dit moment gewerkt wordt, is Fl.
50.000 per hectare. Voor SGP's zoals de Haarlemmermeer zijn echter bedragen van Fl. 100.000 per
hectare reëler (deze bedragen worden overigens al betaald). Voor Utrecht en Zuid-Holland ligt dit
bedrag tussen de 70.000 en 80.000 gulden per hectare. Gemiddeld ligt het verwervingsbedrag voor de
SGP's in de Randstad op Fl. 78.500 per hectare. Dit is ongeveer 60% hoger dan het huidige
normbedrag.
Als er meer rekening gehouden wordt met de marktwaarde van de grond, blijkt al snel dat de
budgetten voor de Strategische Groengebieden onvoldoende zijn. Bij een zelfde budget en een twee
maal zo hoge grondprijs dan het normbedrag (waarop het budget vastgesteld is), ligt het voor de hand
dat maar ongeveer de helft van het aantal hectaren met het budget kan worden aangekocht. Bij een
gelijk blijvend budget en de huidige grondprijzen, kan maar ongeveer 60 % van het geplande aantal
hectaren gerealiseerd worden.
Er zijn twee opties mogelijk:
1. Kwaliteit voor kwantiteit: DLG koopt grond aan tegen de marktprijs, ook in de Randstad, binnen
de bestaande budgetten van het BBP en SGR. Er kunnen zo minder hectaren aangekocht worden,
maar deze hectaren liggen dan wel op plaatsen met een hoge druk op de grondmarkt waar
behoefte is aan groen.
2. Kwaliteit en kwantiteit: DLG koopt grond aan tegen de marktprijs, ook in de Randstad, met een
verruimd budget.
Het spreekt voor zich dat de tweede optie voor de bosuitbreiding het gunstigst is; of het ook tot de
mogelijkheden behoort is vooral een kwestie van politiek. Als bosuitbreiding in de Randstad als zeer
belangrijk wordt ervaren in de nationale politiek, kan de minister van LNV extra geld vragen aan de
Tweede Kamer voor de aankoop van gronden. Er is een werkgroep in het leven geroepen, waarin
LNV en DLG samen bekijken hoeveel extra geld er nodig zal zijn voor de realisering van de
doelstellingen uit het SGR, nu de grondprijs zo ver boven het normbedrag blijkt te liggen. Of de
minister dat extra geld ook krijgt blijft dan nog sterk de vraag. Optie 1 blijft dan over. De politiek
moet dan overigens wel een geringere kwantitatieve doelstelling accepteren. Ook moet de (huidige)
minister de Tweede Kamer tijdig over deze ontwikkeling informeren.
Als er extra gebouwd zou worden in de Randstad, zou de minister van LNV wel bij zijn collega van
VROM extra geld kunnen vragen voor extra groenvoorzieningen in de Randstad. Hierbij gaat het
echter om additioneel groen, waardoor er nog steeds te weinig geld is voor het al geplande groen. Een
echte oplossing is het dan ook niet.
Het aanpassen van de prijzen aan de markt is op zich zelf geen probleem: DLG heeft inzicht in de
marktwaarde van gronden in de verschillende regio's van het land. DLG zou bijvoorbeeld iedere week
een uitdraai kunnen maken van de waarde van grond in de verschillende regio's van Nederland. Het
normbedrag zou hieraan gekoppeld kunnen worden.
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4.4.2 Versnellen van landinrichtingsprocedures
In het kader van de "herijking landinrichting" wordt al gewerkt aan het versnellen, verbreden en
flexibiliseren van het landinrichtingsinstrumentarium. In paragraaf 4.3.4 is hier al het een en ander
over gezegd. Het differentiëren van het normbedrag is in de vorige paragraaf al genoemd, dus ik
beperk me hier tot het inzetten van het planologische instrumentarium en het onteigenen.
Planologische doorwerking
Voor het in voorbereiding nemen van projecten vraagt het Rijk medewerking van de provincies. Als
er functieveranderingen zijn, moet de provincie deze zo snel mogelijk opnemen in haar
streekplan(nen), zodat er geen verwarring ontstaat over de toekomst van het gebied: dit zou een
bouwschaduw tot gevolg hebben en daardoor prijsopdrijvend werken. Provincies lijken echter niet
altijd prioriteit te geven aan deze doorwerking van het rijksbeleid, waardoor de grondverwerving
vertraging op loopt. De planologische doorwerking is echter niet alleen van belang voor de aankoop
van grond, maar ook voor eventuele onteigening.
Onteigening
Een voorwaarde voor onteigening binnen landinrichting is dat er bestuurlijke overeenstemming over
het project is en planologische duidelijkheid. Er moet een zogenaamde onteigeningstitel zijn. De
herijking van de landinrichtingsprocedures kan leiden tot het versnellen van de grondverwerving. Dit
alleen is echter niet voldoende. Er zal ook verder gewerkt moeten worden aan de planologische
doorwerking en de daarmee samenhangende mogelijkheden voor onteigening wil het instrumentarium
echt goed kunnen functioneren. Deze factoren zullen bij de verbetering van de doorwerken en het
draagvlak nog verder aan de orde komen.
4.4.3 Regionaliseren van de SBL-regeling
Regionaliseren
De vergoeding voor de SBL-regeling moet afgestemd worden op de werkelijke inkomstenderving.
Deze verschilt per regio. Als men het van belang vindt dat de SBL-regeling ook in de Randstad zijn
werk gaat doen, dient men meer rekening te houden met de specifieke omstandigheden die er in de
Randstad heersen: gezonde landbouw, hoge druk op de grondmarkt, het open landschappelijke
karakter en dergelijke.
In het kader van Programma Beheer wordt er al gewerkt aan deze regionalisering van de SBL-regeling
(die dan in de "regeling beheer in gebieden met een hoofdfunctie natuur of bos" opgenomen zal
worden). De regionalisering van de SBL-regeling zal waarschijnlijk een hogere gemiddelde prijs als
gevolg hebben, waardoor er binnen hetzelfde budget minder hectares gerealiseerd zullen kunnen
worden. In plaats van 30.000 ha zou dit 10.000 hectare kunnen zijn. Hierbij geldt hetzelfde als bij een
aanpassing van het normbedrag voor grondaankoop: dit hoeft geen probleem te zijn, zolang de
kwaliteit van de bosuitbreiding er maar op vooruit gaat en de politiek op de hoogte is van deze
ontwikkeling en hiermee akkoord gaat.
Voorlichting en draagvlak
Alleen het regionaliseren van de vergoeding zal waarschijnlijk onvoldoende blijken. Er moet ook
gewerkt worden aan een betere bekendheid van de regeling bij boeren. Tevens moet het draagvlak
voor bos op landbouwgronden in de Randstad vergroot worden. Edelenbosch en Schrijver wijzen in
hun rapport over de bosuitbreiding door agrariërs op een zeer geringe interesse van de
Randstadboeren om mee te denken over aanpassingen van de SBL-regeling. Het geven van inzicht in
de maatschappelijke meerwaarde van bos zou aan het creëren van draagvlak bij kunnen dragen,
evenals bijvoorbeeld voorlichting over de financieringsstructuren m.b.v. een groenbeleggingsfonds.

48

Voor de provincies en gemeenten ligt er een taak voorlichting te geven over de mogelijkheden van de
SBL-regeling (na Programma Beheer: de regeling beheer in gebieden met een hoofdfunctie natuur of
bos) in de verschillende delen van het land.
Flexibiliteit in kwaliteitseisen
In mijn ogen zou er ook meer flexibiliteit moet komen in de kwaliteitseisen (openheid, boomsoorten
etc.) van de SBL-regeling, zodat er tegemoet gekomen kan worden aan de wensen/eisen met
betrekking tot de maatschappelijke meerwaarde van de verschillende regio's. De kwalitatieve
evaluatie van de bosuitbreiding, zoals die thans door B&A Groep uitgevoerd wordt, zal hiertoe
aanbevelingen doen.
Aanpassing Boswet
Ook zet de SBL-regeling nu voornamelijk in op blijvend bos. Hierdoor is het voor boeren een hele
stap over te gaan tot de aanplant van bos op landbouwgrond. In de Boswet staat namelijk dat bestaand
bos niet maar zo gekapt mag worden: de compensatieregeling eist nieuwe aanplant voor gekapt bos.
Door de regeling in de boswet wat te versoepelen voor bos op landbouwgrond via de SBL-regeling
zou de drempel om over te gaan tot bosaanleg verlaagd worden. Een aanpassing in de Boswet is
overigens wel een ingrijpende beslissing, aangezien deze ook door andere vormen van bosuitbreiding
aangegrepen kan worden.
4.4.4 Kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen helder maken
Samenwerking provincie en rijk
Om de kwantitatieve doelstelling voor de Randstadprovincies te bepalen, moet er intensief
samengewerkt worden met het IPO. Provincies moeten op deze manier actief mee kunnen denken over
hoe het totale aantal hectaren en het budget verdeeld moet gaan worden. Hierdoor zijn de
verschillende partijen beter op de hoogte van eikaars belangen en kunnen zij al vroeg in het proces
beginnen met de draagvlakvorming. Door het intensieve overleg kunnen de provincies (en gemeenten)
dan niet langer zeggen niet op de hoogte te zijn van de doelstellingen.
Na de vaststelling van het aantal hectaren moeten de regio-directies van LNV en de provincies zo snel
mogelijk om de tafel gaan zitten om precieze locaties te bepalen. Dit versneld de planologische
doorwerking en daarmee de grondverwerving. In het overleg tussen regio's en provincies moeten dan
belangen afgewogen worden: hoewel de provincie hier formeel voor verantwoordelijk is, is het goed
dat het Rijk ook betrokken is bij dit proces. Voor de regio-directies ligt hier een taak.
De nieuwe SGP's, in het kader van de Groene Hart-impuls kunnen als test-case dienen voor
bovenstaande aanpak.
Evaluatie BBP
In 1998 worden een groot deel van de natuur-, bos- en landschapsnota's geëvalueerd. Het zou goed
zijn als er in het kader van deze evaluaties nog eens goed gekeken werd naar de kwantitatieve
doelstellingen en de realisatie daarvan. Op dit moment is er nog te weinig zicht op de
realisatiegegevens, maar bij de evaluatie van ondermeer het BBP, kunnen deze cijfers niet buiten
beschouwing gelaten worden. Verder zou er in deze evaluaties nog eens kritisch gekeken moeten
worden naar de oorspronkelijke hectaredoelstellingen: zijn deze wel reëel en voldoende duidelijk
gesteld?
Kwaliteitsdiscussie
Aan de kwaliteitsdoelstelling, een maatschappelijke meerwaarde, moet nader invulling gegeven
worden. In de ogen van de maatschappij blijft bos, veronderstel ik, een middel tot iets en geen doel op
zich. Het rijk gaat daarentegen uit van een noodzaak tot bosuitbreiding. Door het begrip
"maatschappelijke meerwaarde" meetbaar te maken, is het niet alleen helderder voor provincies waar
het bos toe dient, maar zij kunnen op deze manier ook alternatieven voor bos aandragen die dezelfde
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of een hogere maatschappelijke meerwaarde hebben.. Duidelijkheid biedt op deze manier ruimte voor
flexibiliteit in de verschijningsvorm en in de kwantiteit, (zie verder paragraaf 4.4.8)

Monitoring
Als laatste moet er een beter zicht komen op de (mate van) realisering van zowel de kwantitatieve als
de kwalitatieve doelstellingen. Leidraad in deze evaluaties/metingen moet de kwalitatieve doelstelling
zijn, als deze meetbaar is gemaakt. Aanpassingen in de kwantitatieve doelstellingen, die geen effect
hebben op de kwalitatieve doelstelling, moeten niet in mindering worden gebracht op het resultaat,
maar juist op de oorspronkelijke hectaredoelstelling. Als dit niet gebeurd kan er bij de evaluaties een
te negatief beeld m.b.t. de realisatie ontstaan, in vergelijking met de realiteit.
Aangezien deze kwalitatieve metingen voorlopig nog niet tot de mogelijkheden behoren, moet het
ministerie van LNV beter gaan registreren waar bos wordt aangelegd. Enerzijds kan dit door bij LNV
zelf een registratiesysteem op te zetten, hier wordt al aan gewerkt. Anderzijds kan LASER bijhouden
waar het geld ter financiering van de bosuitbreiding blijft en of hier ook daadwerkelijk bos mee is
gerealiseerd.

4.4.5 Betere aansturing provincies
Opstellen kaderbrief
De provincies klagen over onduidelijkheid m.b.t. de verantwoordelijkheidsverdeling en
doelstellingen. Zij verwachten een actievere rol van LNV met betrekking tot de aansturing.
Om deze problemen te verminderen moet allereerst gedacht worden aan een uitgebreider overleg
tussen LNV en de provincies over kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen, voordat de kaderbrief
van LNV aan de provincies tot stand komt. Op deze manier kan er meegedacht worden over de
haalbaarheid van de doelstellingen, zijn de provincies op de hoogte van het hoe en waarom en kunnen
vervolgstappen afgesproken worden.
In het kader van het IPO-LNV overleg vindt er al wel overleg plaats tussen rijk en provincies. In de
ogen van sommige medewerkers van de provincie is dit echter onvoldoende. Er moet getracht worden
dit overleg zodanig te verbreden, dat de uitkomsten binnen de provincie op brede steun van de
medewerkers kunnen rekenen. Hier kan de regio-directie wellicht een functie vervullen: door de
regio-directies en beleidsmedewerkers van de provincie met elkaar te laten praten wordt er ook op een
lager niveau overleg gevoerd.
Uitvoeringstraj eet
Ook na de totstandkoming van de kaderbrief is het van belang dat LNV een vinger aan de pols houdt.
De verantwoordelijkheidsverdeling zoals die er nu ligt kan gehandhaafd blijven. De provincie blijft,
in mijn ogen, de bestuurslaag die een integratieslag moet maken tussen sectoraal rijksbeleid en
integrale gemeentelijke bestemmingsplannen. De provincies kunnen gebiedsgerichter te werk gaan,
maar houden zicht op (boven-)regionale belangen. LNV moet wel actiever controleren of afspraken
nagekomen worden en moet betrokken blijven in het uitvoeringsproces, aangezien zij daar ideeën aan
kan leveren aan de uitvoerende organen en eventuele vragen direct kan beantwoorden. De regiodirecties zouden daarom vertegenwoordigd moeten zijn in het uitvoeringsoverleg.
4.4.6 Betere voorlichting over beleid naar provincies en gemeenten
Voorlichting
Er is gebleken dat veel gemeenten onvoldoende bewust zijn van de mogelijkheden tot bosuitbreiding.
Het is echter wel de taak van LNV om te zorgen dat provincies en gemeenten op de hoogte zijn van
het beleid en de mogelijkheden die zij hebben om invulling te geven aan dat beleid. Om deze reden
moet er dus aandacht geschonken worden aan een andere manier van voorlichten, die betere
bekendheid van doelen en middelen bij de andere overheden met zich mee brengt.
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Om gemeenten te bereiken kan gekozen worden voor een speciaal bosbulletin in het blad NG
Magezine van de VNG, waarin het hoe en waarom van de bosuitbreiding kort weergegeven wordt en
vervolgens handvaten geboden worden voor provincies en gemeenten om creatief invulling te geven
aan deze doelstellingen. De voorlichting moet er uitdrukkelijk op gericht zijn lagere overheden
enthousiast te maken voor bosuitbreiding. Gedacht kan worden aan voorbeeldprojecten, waarbij door
stapeling van functies verschillende belangen behartigd zijn en de financiering creatief is ingevuld.
Dit zou ook in het kader van de STIR of het stimuleringskader vernieuwing landelijk gebied kunnen
gebeuren.
Contactpersoon
Verder is het van belang een vast aanspreekpunt te hebben bij het rijk, de regio's, de provincies en het
liefst ook de gemeenten inzake bosuitbreiding, om het enthousiasme er in te houden bij de lagere
overheden. Ook voor de communicatie binnen het departement en interdepartementaal kan dit
voordelen bieden.Er zou zelfs gekozen kunnen worden voor het inhuren van een projectbureau om
deze taak te vervullen. Als er vaste contactpersonen zijn, is de drempel lager met vragen en ideeën te
komen, dan wanneer deze personen na ieder jaar weer vervangen worden door een ander. Deze
personen zijn dan ook goed op de hoogte van de gedachten die er bij de andere bestuurslagen spelen.
Ook zal het monitoren vergemakkelijkt worden: als men de lijst met contactpersonen afloopt, moet
men compleet op de hoogte kunnen zijn van de stand van zaken.
Randvoorwaarden
Verder is het bij de voorlichting van belang dat er duidelijkheid is over de randvoorwaarden waarin de
bosuitbreiding zich bevindt. De bandbreedte moet duidelijk zijn: zijn rood/groen combinaties
gewenst, mag bos ook vervangen worden door water als hetzelfde kwalitatieve doel bereikt kan
worden etc. Voorlichting staat dus in directe relatie met de andere maatregelen die in deze paragraaf
worden voorgesteld.
4.4.7 Rood/groendiscussie op de politieke agenda krijgen
In het theoretische kader (paragraaf 4.2) heb ik al benadrukt hoe belangrijk het is dat ook de politiek
het probleem van de achterblijvende realisatie van de bosuitbreiding onderkent. Als dit niet of in
onvoldoende mate het geval is zal het beleid onvoldoende kunnen uitrichten, ook al is de doorwerking
en draagvlak binnen het beleidsveld groot.
Het is zaak bosuitbreiding en dan vooral het belang ervan op de politieke agenda te krijgen. Zoals de
titel van deze sub-paragraaf al aangeeft gaat het daarbij niet alleen om groen, maar ook om de relatie
tussen groene en rode functies. Duidelijkheid over deze relatie is immers van belang voor het
draagvlak voor het beleid. Enerzijds willen vooral provincies weten hoe zij de soms tegengestelde
signalen van LNV en VROM moeten interpreteren. Anderzijds is het voor gemeenten en particulieren
goed om te weten welke rood/groencombinaties in het landelijk gebied toegestaan worden, zodat zij
aan de slag kunnen met het rond krijgen van de financiering van bosuitbreidingsprojecten. Rood kan
immers groen (mee)financieren. Ook is het voor de lagere overheden van belang te weten welke
positie het groen ten opzichte van rode functies inneemt op rijksniveau: op de departementen en in de
politiek.
Door de rood-groendiscussie moeten de volgende punten helder worden:
• houden we vast aan het compacte-stadbeleid, of geven we ruimte voor meer roodgroencombinaties in het landelijk gebied?
• is de huidige financieringsstructuur voor gemeenten (via het aantal woningen) wel geschikt voor
het stimuleren van meer groen in gebieden met een hoge verstedelijkingsdruk?
• Moeten woningcontingenten gewoon verdeeld worden, of moeten ze in de toekomst verdient gaan
worden door gemeenten, door middel van ontwerpvoorstellen waarin groen ook een belangrijke
plaats krijgt?
• hoe belangrijk vinden we groen precies; belangrijk genoeg om voor te onteigenen bijvoorbeeld?
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Rood/groen combinaties
Het is natuurlijk niet zo dat de rood/groen discussie nog helemaal niet gevoerd wordt: LNV heeft met
de visie Stadslandschappen en uitspraken in het kader van de Nota Dynamiek en Vernieuwing de
discussie over rood/groen mede op de agenda gezet. Ook in Nederland 2030 (discussienota VROM)
komt de vraag in welke mate rood en groen verweven moeten worden al uitgebreid aan bod. LNV
moet zoveel mogelijk alert blijven op deze maatschappelijke discussie. Hiervoor is het van belang dat
LNV zijn boodschap klaar heeft en deze in het interdepartementale beleidstraject duidelijk naar voren
brengt; zo heeft VROM al laten weten aan het compacte stad-beleid te willen vasthouden. Ook voor
de toekomstige integrale "Nota Omgevingsbeleid" is het van belang dat LNV stelling in neemt inzake
rood/groen vraagstukken.
Verder kan er, bijvoorbeeld via kamervragen aan de ministers van LNV en VROM, getracht worden
de rood/groen discussie in de Tweede Kamer aan bod te laten komen.
Belang groene functies
Bij de provincies en gemeenten heerst soms het gevoel dat rode functies belangrijker zijn dan groene
functies, ook op nationaal niveau. Waarom onteigenen we anders wel voor rode functies, maar
nauwelijks voor groene functies? Het is van belang duidelijkheid te scheppen over hoe de twee typen
functies zich tot elkaar verhouden. Een uitspraak hierover kan wellicht uitgelokt worden aan de hand
van een discussie over de financiering van gemeenten en de verdeling van het Landelijk
Woningbouwprogramma.
De financiering van gemeenten verloopt thans aan via het aantal inwoners (en dus indirect het aantal
woningen) in een gemeente. Mede hierdoor wordt uitbreiding van het woningbestand een doel op zich
in sommige gemeenten. Dit werpt vaak een zogenaamde bouwschaduw over groene projecten: er
vindt onvoldoende planologische doorwerking plaats en de grondprijzen in het aan te kopen gebied
kunnen gaan stijgen. Het is daarom misschien beter de financiering van de gemeenten niet meer af te
laten hangen van een rode functie alleen, maar er juist een rood-groencombinatie van te maken.
Misschien moet niet het aantal woningen, maar juist de kwaliteit van de leefomgeving maatstaaf
worden voor de financiering. Overigens moet "leefomgeving" dan wel in meetbare aspecten
omschreven worden.
Ook het verdelen van het Landelijk Woningbouwprogramma over de verschillende gemeenten zou
zodanig aangepast kunnen worden dat rode functies niet bij voorbaat voorrang krijgen boven groene
functies. Nu is het nog vaak zo dat een VINEX-locatie aangewezen wordt, en dat de huizen er al staan
voordat er ook maar over het groen is nagedacht. Wellicht moet het "verdelen " van de budgetten door
de provincies omgezet worden in het "verdienen " van budgetten, waarbij gemeenten een plan aan
kunnen leveren, waarin rood en groen samen op de kaart staan, en ze zo mee kunnen dingen naar extra
geld voor woningbouw. Het mag echter niet zo zijn dat de verstedelijking niet meer gestuurd kan
worden: er moet duidelijkheid zijn over welke gemeenten in aanmerking komen voor uitbreiding van
het woningbestand. Dit gebeurt nu door het aangeven van contouren rond steden en dorpen,
waarbuiten geen verstedelijking meer plaats mag vinden. Als rood en groen gekoppeld worden is het
wel zo dat deze contouren verruimd moeten worden.
Bovengenoemde voorstellen kunnen de discussie op gang brengen als zij bijvoorbeeld in een
wetsvoorstel gepresenteerd zouden worden. Er zou echter begonnen kunnen worden met een overleg
met VNG.
Kwaliteitsdiscussie
De discussie over de randvoorwaarden waarbinnen het bosuitbreidingsbeleid functioneert, moet
duidelijkheid geven over de spanning tussen kwaliteit en kwantiteit. Gaat het er nu om een bepaald
aantal hectaren bos aan te leggen, of is voornamelijk de maatschappelijke meerwaarde van de bossen
van belang? In paragraaf 4.4.8 wordt hierop verder in gegaan.
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4.4.8 Kwaliteitsdiscussie voeren
Kwaliteit versus kwantiteit
In sub-paragraven 4.4.4 en 4.4.7 heb ik het al gehad over de spanning tussen kwantitatieve en
kwalitatieve doelstellingen. De kwaliteitsdiscussie heeft immers gevolgen voor de doorwerking van
het beleid (duidelijkheid) en voor het draagvlak voor het beleid.
Tot nu toe is het beleid te veel gericht geweest op kwantiteit. In mijn ogen moet er een omslag plaats
vinden naar een meer kwalitatieve benadering: bos als middel voor een betere leefomgeving, in plaats
van bos als doel op zich. Voor bepaalde kwaliteiten zijn echter bepaalde kwantiteiten nodig: het
bufferen tegen verstedelijking lukt niet zonder een bepaalde kwantiteit. In theorie zou het zo zijn dat
als er een duidelijke kwalitatieve omschrijving van de doelstelling is, een kwantitatieve omschrijving
overbodig is. Het is echter niet gemakkelijk kwalitatieve doelstellingen duidelijk meetbaar te
omschrijven. B&A Groep moet in haar onderzoek (naar de kwalitatieve aspecten van bosuitbreiding
op landbouwgrond) aansturen op een duidelijke omschrijving van het begrip "maatschappelijke
meerwaarde" voor de verschillende typen gebieden in Nederland: in gebieden met een hoge
verstedelijkingsdruk kan maatschappelijke meerwaarde andere kwaliteiten inhouden dan in een gebied
met weinig verstedelijking. Provincies en gemeenten kunnen op deze manier dan zelf bepalen welk
type bos of groen, van welk oppervlak, met welke functies het best past binnen hun provincie of
gemeente.
Integrale benadering
Er moet integraler naar het omgevingsbeleid gekeken worden: bos is een middel om bepaalde
doelstellingen uit het omgevingsbeleid dichter bij te brengen. Het kan echter zo zijn dat deze
doelstellingen ook met andere typen groen bereikt kunnen worden. Er kan niet langer sectoraal naar
bos gekeken worden, ook omdat de houtproduktiedoelstelling steeds minder belangrijk gevonden
wordt. Als het rijk er toch voor kiest een sectoraal bosbeleid te voeren, dan moet zij de meerwaarde
van bos ten opzichte van andere vormen van groen aan kunnen geven aan provincies en gemeenten.
In het onderzoek "Kwaliteit van de natuur" zou gekeken kunnen worden naar de meerwaarde van bos
ten opzichte van andere vormen van groen. Ook zou er verder bekeken kunnen worden welke
elementen in het bos voor Randstedelingen echt van belang zijn: grootte, samenstelling, combinaties
met rode functies of bijvoorbeeld natuur- en milieuwaarden.
Win-win situaties
De kwaliteitsdiscussie kan zich ook gaan richten op welke win-win situaties gecreëerd kunnen worden
met behulp van bos. LEI-DLO en het Staringscentrum zijn momenteel bezig met een onderzoek naar
"Kansen voor Particulier Bos". Hierin worden win-win situaties aangedragen, die de aanleg van bos
door particulieren (of gemeenten) aantrekkelijker maken. Gedacht kan worden aan bos en wonen
(waardevermeerdering van de huizen), bos en milieu (C02 vastlegging en grondwaterzuivering) en
bijvoorbeeld bedrijfsbossen (imago-verbetering). Voor het creëren van deze win-win situaties is het
echter wel zo dat het vaak rood-groene combinaties betreft. Het ruimtelijk ordeningsbeleid moet dit
wel toelaten (zie paragraaf 4.4.7).
Stapeling van functies
Als er een stapeling van verschillende functies plaats kan vinden binnen het bos, wordt de aanleg
ervan voor provincies en gemeenten aantrekkelijker. Zij hebben immers te maken met een afweging
van functies in een bepaald gebied. Om toch nog wat grip op de kwaliteit te houden is het nodig dat er
duidelijkheid is welke functies nu wel en niet goed samen kunnen gaan. In het kader van de STIR
(sub-paragraaf 4.3.1) wordt hier bijvoorbeeld al over na gedacht. Al lopende projecten waarbij bos in
combinatie met andere functies voorkomt zouden ingediend moeten worden in het kader van de STIR.
Hierdoor ontstaan voorbeeldprojecten die weer tot een groter draagvlak voor bos kunnen leiden.
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4.4.9 Conclusie
Uit de bespreking van de verschillende maatregelen is al gebleken dat deze maatregelen niet los van
elkaar gezien kunnen worden. Er bestaan tal van verbanden tussen de maatregelen. Zo is het
bijvoorbeeld voor de aansturing van provincies van belang dat er helderheid is over de doelstellingen
en het belang van groene functies ten opzichte van rode functies. Ook voor de voorlichting geldt dat er
duidelijkheid moet zijn over de andere maatregelen, anders kan er niet adequaat worden voorgelicht.
Vooral de maatregelen die gericht zijn op het verhogen van het draagvlak voor het beleid hebben
grote invloed op de overige maatregelen: als het draagvlak niet verbeterd heeft het verbeteren van het
instrumentarium weinig zin, evenals de maatregelen ter verbetering van de doorwerking. Dit geldt
echter ook andersom: als er draagvlak is onder provincies en gemeenten voor bos, maar de uitvoering
en planologische doorwerking verlopen stroef, dan zal dit draagvlak ook snel weer af kunnen nemen.
Het is dan ook van belang dat de maatregelen in samenhang worden uitgevoerd.
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Bijlage I: Fasering van de SGP's
1. Structuurschema Groene Ruimte
In deze in 1993 verschenen nota worden de SGP's geïntroduceerd. Er worden in de Randstad 6
zoekgebieden aangegeven, waarbinnen deze SGP's tot stand moeten komen. Ook is hierin aangegeven
welk tijdsschema de SGP's ongeveer moeten volgen: 5 jaar voorbereiding en 10 jaar uitvoering.
2. Gebiedsperspectief
De provincie wordt gevraagd een gebiedsperspectief op te stellen. Dit perspectief geeft de integrale
visie van de provincie op de gewenste ontwikkeling van het SGP. Ook worden in het
gebiedsperspectief de definitieve grenzen van het SGP aangegeven.
Planologische spoor
Streekplan
Een streekplankaart geeft de huidige en de te verwachten ontwikkelingen aan voor een bepaalde
periode. Een Strategisch Groenproject moet eerst door de provincie in het steekplan verwerkt worden.
Alvorens door de gemeenten in het bestemmingsplan te worden vastgelegd.
ISP en RSP
Als tussenstap tussen het provinciale streekplan en de gemeentelijke bestemmingsplannen van de
verschillende betrokken gemeenten, kunnen de gemeenten ervoor kiezen eerst een Intergemeentelijk
structuurplan op te stellen, waaraan alle betrokken gemeenten meewerken. Dit plan kan dan weer als
inbreng dienen voor het Regionaal Structuurplan.
Bestemmingsplannen
Het Strategisch Groenproject moet worden ingebed in bestemmingsplannen. Het bestemmingsplan is
immers het enige ruimtelijke ordeningsplan dat de burger bindt [Gebiedsperspectief Utrecht, 1996].
Voor de SGP's zijn vooral de regelingen voor het ontwikkelen en saneren van belang. Vaak is er dan
ook sprake van een (partiele) planherziening als er een SGP binnen de gemeentegrenzen gepland is.
Landinrichtings spoor
Grondverwerving
Nadat in het gebiedsperspectief de concrete begrenzing van het gebied is vastgesteld, kan worden
begonnen met de verwerving van de grond. Hiervoor geldt een streeftijd van ongeveer 10 jaar. De
grondverwerving gebeurd tegen de zogenaamde vrije agrarische waarde. Ook kan gebruik gemaakt
worden van flankerend beleid, zoals subsidies voor bedrijfsverplaatsingen e.d. Uitgangspunt van het
rijk is het steven naar grondverwerving op vrijwillige basis, op een zodanige manier dat daar geen
marktverstorende werking van uit gaat.
Voorbereidingsschema landinrichting
Tegelijkertijd met de start van de grondverwerving, is er het voornemen tot plaatsing op het
voorbereidingsschema landinrichting. Om de voorbereiding en uitvoering van de strategische
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groenprojecten in respectievelijk 5 en 10 jaar te kunnen voltooien, wordt pas tot plaatsing op het
voorbereidingsschema landinrichting overgegaan als het gebiedsperspectief is opgesteld en er
voldoende zicht bestaat op de verwerving van de gronden [SGR, 1993].
Opstellen landinrichtingsplan
Een zogenaamde raamplan-commissie is verantwoordelijk voor het opstellen van het
landinrichtingsplan. In deze commissie zitten verschillende belanghebbenden, zoals boeren,
gemeenten, provincies, waterschappen, recreatieschappen en bijvoorbeeld natuurbeschermers. In deze
fase is er ook sprake van draagvlakvorming onder de betrokkenen. Landinrichting kent immers een
projectmatige gebiedsgericht aanpak, die een geschikt kader biedt om inrichtingsproblemen in
onderlinge samenhang te bezien [SGR, 1993].
Start uitvoering landinrichtingsplan en afronding van het project
Dit is de fase van de uiteindelijke realisering en deze fase duurt ongeveer 10 jaar.
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Bijlage 2: Probleemgerichte interviews met Randstad-provincies

A. Kenmerken van de provincie
1) Welke ruimtelijke dynamiek kent de provincie (sterke verstedelijking, landbouw e.d.)
2) Hoeveel bos is er in de provincie aanwezig?
3) Hoe ligt de eigendomsverdeling hiervan?
4) Welke projecten zijn in ontwikkeling, of staan op de agenda? Onder welke noemer vallen
deze projecten?
B. Gevoerde beleid door de provincie
1) Waar maakt het bosuitbreidingsbeleid deel van uit? (sectoraal of integraal)
2) Welke doelstellingen liggen bij de provincie ten grondslag aan het bosuitbreidingsbeleid?
3) Is de provincie goed op de hoogte van de doelstellingen in het BBP? Komen deze
doelstellingen overeen met eigen doelstellingen?
4) Zijn er in de provincie ook nog bosuitbreidingsprojecten gaande die niet onder de
Randstadgroenstructuur vallen? Welk type projecten dan?
C. Instrumentarium Bosuitbreiding
1) Welke rol vervult de provincie in de Randstadgroenstructuur?
2) Past deze rol goed bij de provincie (bestuurlijk gezien)?
3) Vindt de provincie de Randstadgroenstructuur het juiste instrument voor bosuitbreiding in
de Randstad?
D. Evaluatie
1) Hoeveel procent van de doelstelling is gerealiseerd?
2) Is de provincie tevreden met dit resultaat?
3) Wat ziet de provincie als de oorzaken voor het achterblijven van de realisatie?
• doorwerking: bruikbaarheid van het rijksbeleid en conformiteit van beleid, gedrag
en uitvoering.
• draagvlak: beeldvorming actoren (zelfde doelstellingen, knelpunten e.d.),
participatie en acceptatie.
4) Wat is er volgens de provincie nodig om de bosuitbreiding wel goed op gang te krijgen?
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Bijlage 3: Probleemgerichte interviews met gemeenten
A. Gevoerde beleid door de gemeente
1) Heeft Uw gemeente veel met bosuitbreiding te maken?
2) Welke programma's van instrumenten gaat het dan om
3) Heeft de gemeente een eigen groenstructuurplan/bosplan?
4) Wat zijn de doelstellingen van dit beleid?

B. Doorwerking rijksbeleid inzake bosuitbreiding
1) Bent U bekend met het rijksbeleid inzake bosuitbreiding?
2) Welke instrumenten voor bosuitbreiding zijn U bekend?
•
•
•
•
•
•
•

SGP's
natuurontw.
landinrichting
landgoederen
SBL
meervoudige compensatie
Publiek-private samenwerking

3) Is er draagvlak voor bosuitbreiding in Uw gemeente?
C. Evaluatie
1) Wat zijn volgens U de knelpunten in het rijksbeleid voor bosuitbreiding?
2) Wat zou er volgens U nodig zijn om gemeenten te interesseren voor bosuitbreiding?
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Bijlage 4: Lijst van faalfactoren
Onderstaande lijst bevat de faalfactoren die binnen het bestuurlijke vlak vallen of in mijn ogen veel
met het bestuurlijke vlak te maken hebben en er niet los van kunnen worden gezien. Om de indeling in
faalfactoren van Niek Edelenbosch nog eens aan te halen: het kan ook gaan om budgettaire,
planologische of regeltechnische factoren die grote invloed hebben op het bestuurlijke proces. Bij de
systematisering zal hier verder op ingegaan worden.
RGS en SGP's (en algemeen)
• belangentegenstellingen tussen rijk, provincies en gemeenten
• onduidelijkheid over doelstellingen nationale plannen
• doelstellingen (hoog ambitieniveau) sluiten niet aan bij de instrumenten (te vrijblijvend)
• geen gefaseerde uitvoering van de SGP's, waardoor verbondenheid van betrokkenen afneemt en er
oponthoud ontstaat door de eis van volledig sluitende financiële dekking voor het project
• provincie is de sturende actor, de gemeenten voelen zich onvoldoende betrokken bij de SGP's,
terwijl de provincie wel afhankelijk is van de medewerking van de gemeenten
• door decentralisatie-impuls zijn provincies trekkers geworden van de SGP's. Voor de provincies is
het moeilijk beslissingen te nemen over collectief belang die tegen de wensen van de provincie
zelf of de betrokken gemeenten ingaan
• te weinig flexibiliteit in groenaanleg: sectorale benadering, waardoor het bos moet worden
• de nadruk van het rijksbeleid ligt teveel op de kwantiteit en te weinig op de kwaliteit
• bos is van doel naar middel geëvolueerd, het beleid heeft hier onvoldoende op gereageerd
• op provinciaal niveau wordt onvoldoende integraal gedacht: rode functies krijgen op provinciaal
niveau nog vaak de voorkeur boven groene functies, hierdoor kan bijvoorbeeld een zgn.
bouwschaduw ontstaan
• de beheerders van de bosgebieden (de betrokken gemeenten) zijn vaak niet dezelfden als de
gebruikers van de bosgebieden (de burgers uit de grote Randstedelijke gemeenten), hierdoor
scheve verhouding genieten/betalen
• het rijk is onduidelijk in het aanleveren van het instrumentarium aan de lagere overheden
• de financiële onderbouwing van het instrumentarium is vaak niet helder en realistisch, waardoor
de andere actoren een sceptische houding krijgen t.a.v. het beleid (bijvoorbeeld de normbedragen
voor de grondverwerving die veel te laag gesteld zouden zijn)
• bosuitbreiding heeft ook op rijksniveau onvoldoende prioriteit: bos verliest het van de rode
functies zoals de Vinex-locaties en infrastructurele projecten (voor deze functies geldt immers wel
de onteigeningstitel)
• interdepartementale verschillen (tussen VROM en LNV) vertragen rood-groenprojecten, waardoor
PPS en bosuitbreiding door derden moeilijk van de grond komt
• de hectaredoelstellingen van het rijk zouden te hoog zijn gesteld, in verband met een symbolische
werking
• de normbedragen voor grondverwerving zijn te laag (5 gld per meter)
• te lage budgetten voor de SGP's, door de lage beramingen voor grondverwerving
• traagheid van de landinrichtingsprocedures
Woningbouw en compensatie
• instrument onvoldoende bekend bij gemeenten
• gemeente is niet geïnteresseerd want/en ziet de baten van bos in combinatie met woningbouw
onvoldoende
• bosuitbreiding staat niet of nauwelijks op de politieke agenda bij de gemeenten
• LNV werkt faciliterend, maar de provincie en gemeenten verwachten een actievere rol
• financiering door gemeenten vereist creativiteit van ambtenaren, maar door gering draagvlak
komt deze creativiteit nauwelijks voor
• woningbouw krijgt vaak voorrang boven groen binnen de gemeenten, aangezien de financiering
voor de gemeente afhankelijk is van het aantal woningen in de gemeente
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• compensatie vindt vaak geen doorgang door het ruimtegebrek binnen de gemeenten en door de
waardevermindering van de grond bij bosaanleg
SBL-regeling
• door hoge aantal spookaanvragen (en limiet aantal inschrijvingen) daalt de realisatiegraad
• hoge grondprijs in de Randstad, gezonde landbouw en bouwschaduw maken de Randstad
onaantrekkelijk voor bosuitbreiding op landbouwgronden
PPS
• complexiteit van de aanvraagprocedure voor het Groenfonds, en de 100% groen-voorwaarde waar
men aan moet voldoen
• starre bestemmingen, waardoor combinaties van rood-groen vaak nog niet worden toegestaan
• door de decentralisatie-impuls zijn wel de bevoegdheden gedelegeerd, maar niet de financiën.
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Bijlage 5: Schriftelijke enquête faalfactoren en uitkomst
toelichting: in de eerste kolom staan de faalfactoren gegeven die uit de eerdere evaluaties en
gesprekken naar voren zijn gekomen. In de tweede kolom welke score de vraag het vaakst kreeg van
de 20 reacties (waarbij 1= onbelangrijk als faalfactor voor bosuitbreiding en 5=zeer belangrijk als
faalfactor voor bosuitbreiding)
Faalfactor
hoogste score
Problemen rondde uitvoeringvan beleid
• Beheerskosten van Grote Groengebieden zijn voor de gemeenten te groot,
1
tevens zijn de bewoners van de betalende gemeente vaak niet de toekomstige
gebruikers van het groen.
De normbedragen voor grondverwerving zijn te laag voor de Randstad
4
Te lage budgetten voor de SGP's door hoger normbedrag, maar gelijk budget
1 en 4
Traagheid van landinrichtingsprocedures
4
Bosuitbreiding door gemeenten wordt bemoeilijkt door ruimte gebrek binnen
4
gemeentegrenzen.
SBL-regeling werkt niet in de Randstad (hoge grondprijs, gezonde landbouw
5
etc)
Geringe doorwerking van het beleid
Onduidelijkheid over kwantitatieve doelstellingen rijksbeleid
2
Onduidelijkheid over kwalitatieve doelstellingen rijksbeleid
2
Onduidelijkheid over verantwoordelijkheidsverdeling rijk-prov-gemeente
5
Onduidelijkheid over programma's van instrumenten en financiering
4
Rijksdoelstellingen (ambitieniveau) sluiten niet aan bij instrumenten (te
4
vrijblijvend)
Provincie nog niet overtuigd van haar rol als sturende actor
3
Provincie en gemeenten verwachten actieve rol LNV, niet alleen faciliterend
4
Provincie heeft moeite met integraal beleid: te vaak krijgt rood voorrang
4
Instrumenten voor bosuitbreiding onbekend bij veel gemeenten
4
Gemeente ziet baten bosuitbreiding niet, alleen maar hoge kosten
5
Gering draagvlak voor het beleid
Belangentegenstellingen tussen rijk, provincie en gemeente
3 en 4
Geen gefaseerde uitvoering SGP's waardoor draagvlak steeds verder afneemt
3
Te weinigflexibiliteitin groenaanleg: sectorale benadering
4
Nadruk rijk ligt te veel op kwantiteit, te weinig op kwaliteit
2 en 3
Gebruikers en betalers SGP's vaak niet dezelfden
3
Bosuitbreiding heeft ook op rijksniveau onvoldoende prioriteit: ondergeschikt
2 en 3 en 4
aan rode functies
Verschil van mening VROM en LNV over combinaties rood/groen in landelijk
5
gebied
Gemeenten zien de baten van bosuitbreiding in combinatie met woningbouw
4
niet
Bosuitbreiding door gemeenten vergt creatieve ambtenaren en hoge inzet: door
4
gering draagvlak ontbreekt dit vaak
Woningbouw blijft voor gemeenten interessanter dan bosaanleg, i.v.m.
5
financiering gemeenten (aantal inwoners, dus woningen van belang)
In de ruimtelijke ordening nog vaak starre bestemmingen, waardoor
4
rood/groen moeilijk loopt.
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Bijlage 6: Lijst met afkortingen
BBP
CBS
C02
DLG
EHS
ha
IBN-DLO
ICES
IKC-N
IPO
LEI-DLO
LNV
MER
NLP
NOLA
NVK'97
NW
PKB
PPS
RGS
SBB
SBL
SC-DLO
SGP
SGR
STIR
VINEX
V&W
ZW

Bosbeleidsplan
Centraal Bureau Statistiek
kooldioxide
Dienst landelijk Gebied
Ecologische Hoofdstructuur
hectare
Dienst Landbouwkundig Onderzoek - Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek
Interdepartementale Commissie Economische Structuurversterking
Informatie- en KennisCentrum Natuurbeheer
InterProvinciaal Overleg
Landbouw Economisch Instituut- Dienst Landbouwkundig Onderzoek
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
milieu effect rapportage
Nationaal Landschapsplan
Nota Landschap
Natuurverkenningen 1997
regiodirectie Noordwest
Planologische Kern Beslissing
publiek-private samenwerking
Randstadgroenstructuur
Staatsbosbeheer
Regeling Stimulering Bos op Landbouwgronden
Staring Centrum- Dienst Landbouwkundig Onderzoek
Strategisch Groenproject
Structuurschema Groene Ruimte
Stimuleringskader Intensief Ruimtegebruik
Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra
Ministerie van Verkeer en Waterstaat
regiodirectie Zuidwest
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