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SAMENVATTING
In het herinrichtingsgebied Leidschendam is onderzocht welke mogelijkheden er zijn
voor ontwikkeling van een duurzame land- en tuinbouw in de stadsrandzone. Aan de
hand van de Visie Stadslandschappen is onderzocht wat stadslandbouw is. Ook zijn
mogelijke uitwerkingsrichtingen onderzocht om stadslandbouw een duurzame vorm van
landbouw te laten zijn; welke factoren en actoren hierop van invloed zijn. Er is onderzocht of stadslandbouw gestimuleerd dient te worden met bestaand of nieuw beleid en
instrumenten.
Stadslandbouw wordt in dit rapport gedefinieerd als landbouw die zich zodanig in de
stadsrandzone ontwikkelt, dat deze economisch duurzaam is, waarbij potentiële,
wederzijdse relaties tussen stad en land worden benut en waarbij zowel de landschappelijke als de recreatieve kwaliteit wordt versterkt. Het is landbouw met een brede
maatschappelijke functie. Via stadslandbouw verkrijgen agrariërs een inkomen uit de
markt aangevuld met neveninkomsten gegenereerd uit agri-toerisme, natuur- en landschapsbeheer en stedelijke afzetmarkten.
De minder perspectiefvolle agrarische bedrijven in Leidschendam bezitten vaak minder
bedrijfsoppervlakte

en de meer perspectiefvolle meer bedrijfsoppervlakte.

In zijn

algemeenheid is deze oppervlakte te gering om te kunnen spreken van economische
duurzaamheid, want dan is ongeveer 40 ha voor een melkveebedrij f richtinggevend.
Voor een aantal bedrijven kan de economische duurzaamheid ook bereikt worden door
andere inkomstencomponenten aan te boren.
In de VSL zijn ideeën uiteengezet om de landbouw in en nabij de stad duurzaam te
ontwikkelen. In Leidschendam krijgen die ideeën om diverse redenen geen bijval bij de
agrariërs. Die redenen zijn gebrek aan draagvlak, geringe bedrijfsoppervlakte, onbruikbare grond, twijfel over duurzame financiering, wantrouwen tegenover betrouwbaarheid
van de overheid en kans op snelle oververzadiging van de regionale markt.
Momenteel is er in Leidschendam vanwege een conservatieve houding van agrariërs
geen draagvlak voor functieverbreding van de landbouw. Op landelijke schaal is er wel
een trendbreuk gesignaleerd. Zo worden er projecten uitgevoerd ten aanzien van natuuren landschapsbeheer.
Om economisch rendabel te blijven is schaalvergroting van agrarische bedrijven in de
stadsrandzone van Leidschendam nodig. Vanwege de hoge gronddruk is voor de meeste

agrarische bedrijven schaalvergroting in Leidschendam niet mogelijk. Hier kan functieverbreding waarbij neveninkomsten een belangrijke rol spelen de economische positie
van agrarische bedrijven versterken. Op landelijke schaal kan functieverbreding
bijdragen leveren aan een sterkere economische positie van agrarisch bedrijven in de
stadsrandzone.
In dit hoofdstuk staan voorstellen vermeldt om de landbouw in de stadsrandzone
duurzaam te kunnen ontwikkelen. De voorstellen bieden in principe perspectieven om de
landbouw in de stadsrandzone te versterken, echter concrete resultaten zijn in belangrijke
mate afhankelijk van beschikbare middelen, maatschappelijke steun en politieke wil. Die
voorstellen zijn achtereenvolgens het opstellen van een regionale ontwikkelingsvisie
landbouw, het oprichten van een service-centrum, het toepassen van het compensatiebeginsel, ruimte bieden voor experimenten, educatie en het beleggen in de landbouw.
Voor de ontwikkeling van de duurzame landbouw in de stadsrandzone is geen nieuw
beleid nodig. Laat initiatieven met betrekking tot stadslandbouw meeliften met het reeds
bestaande beleid rond plattelandsvernieuwing.
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING
1.1 Aanleiding
Wij zochten naar een beleidsgerichte afstudeeropdracht die past binnen onze studie,
aansluit bij onze interesses en bovendien actueel van karakter is. Na veel overleg en
beraad kwamen wij uit op het onderwerp stadslandbouw. Stadslandbouw is landbouw
die onder stedelijke invloed staat.
In onze afstudeerrichting wordt de koppeling tussen het agrarisch gebied en het stedelijk
gebied steeds belangrijker. Vooral die koppeling sluit nauw aan bij onze afstudeeropdracht. Beleid en beleidsondersteunende processen, sluiten nauw aan bij onze eigen
interesse. Dat deze afstudeeropdracht zeer actueel is, blijkt alleen al uit de recente
publikaties van de Nota Dynamiek en Vernieuwing (1995) en de Visie Stadslandschappen (1995). De Visie Stadslandschappen beslaat het werkterrein van vele Directies
van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, waaronder de Directie
Landbouw. Stadslandschappen zijn gebieden waar stedelijke veranderingsprocessen een
rol spelen naast de krachten van het natuurlandschap en agrarische cultuurlandschap.
Het thema stadslandbouw, recent geïntroduceerd in de Visie Stadslandschappen, is een
onderwerp waarover bij de Directie Landbouw behoefte is aan interne visievorming.
Directie Landbouw vraagt zich af of stadslandbouw, zoals geformuleerd in de Visie
Stadslandschappen een speciale "categorie" vormt binnen het landbouwbeleid. De rollen
en verantwoordelijkheden van diverse overheden en de inzet van bestaand of mogelijk
nieuw instrumentarium bij stadslandbouw zijn hiermee samenhangende items. Kortom,
bij de Directie Landbouw spelen vragen over het thema stadslandbouw. Vragen die
gedeeltelijk door bijna afgestudeerden van de Internationale Agrarische Hogeschool
Larenstein in de vorm van een afstudeeropdracht, aan de hand van een concrete case,
beantwoord kunnen worden.
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1.2 Probleembeschrijving
Bij de Directie Landbouw bestaat er naar aanleiding van de Visie Stadslandschappen
behoefte aan de beantwoording van de vraag in hoeverre stadslandbouw een speciale
"categorie" vormt binnen het landbouwbeleid.
1.3 Doelstelling
Aan de hand van een concrete case, namelijk het herinrichtingsgebied Leidschendam
met de VINEX-lokatie Leidschenveen, onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor
ontwikkeling van een duurzame land- en tuinbouw in de stadsrand; welke factoren en
actoren hierop van invloed zijn en verder vormgeven van het begrip stadslandbouw.
1.4 Probleemstelling
Wat is stadslandbouw?
Welke kansen en beperkingen doen zich voor bij stadslandbouw?
Wat zijn mogelijke uitwerkingsrichtingen om stadslandbouw een vorm van duurzame landbouw te laten zijn?
Dient stadslandbouw gestimuleerd te worden met nieuw beleid en instrumenten
of is het bestaande beleid afdoende?
1.5 Onderzoeksopzet
Het onderzoek is in de periode van 23 oktober tot en met 20 december 1995 uitgevoerd.
Om aan de doelstelling goed inhoud te kunnen geven is de volgende onderzoeksopzet
gehanteerd. Allereerst hebben wij het thema stadslandbouw verkend middels literatuurstudie en het bezoeken van themadagen. Snel daarna volgde de selectie van de case,
namelijk het bestuderen van mogelijkheden voor stadslandbouw in het herinrichtingsgebied Leidschendam. De huidige landbouwkundige situatie is er bestudeerd. Wij bezochten het gebied per fiets en maakten ter plekke foto's. Vervolgens zijn de knelpunten en
voorwaarden voor de stadslandbouw nader bestudeerd. De informatie over de knelpunten
en voorwaarden verkregen wij van de Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgron-
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den in Voorburg, de Landinrichtingscommissie Leidschendam en individuele agrariërs in
Leidschendam. Daarnaast hielden wij veel diepte-interviews met landbouw-, natuur- en
recreatieorganisaties. Aan de hand van de verkregen knelpunten en voorwaarden ontwikkelden wij uitwerkingsrichtingen die een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van
duurzame landbouw in de stadsrandzone. In het laatste stadium van het onderzoek is
bekeken in hoeverre bepaalde uitwerkingsrichtingen ook landelijk zijn toe te passen. Dit
is vervolgens weer gecheckt bij de geïnterviewde instanties.
1.6 Methodiek
De gekozen aanpak sluit aan bij de LNV-methodiek: "het van buiten naar binnen
werken" (oriëntatie op de omgeving). De gekozen methodiek is in het kort de volgende:
stap 1

oriëntatie op onderwerp door middel van literatuurstudie en interviews,
bepalen interessante punten voor stadslandbouw in het licht van de probleemen doelstelling

stap 2

punten uitwerken in de case Leidschendam, het bepalen van kansen en
knelpunten

stap 3

formuleren van conclusies en aanbevelingen

stap 4

uitwerken van conclusies en aanbevelingen in een aantal denkrichtingen

stap 5

toetsen van toepasbaarheid bij een aantal actoren (met "sturingskracht") en
bespreken concrete mogelijkheden voor experimenten.

1.7 Case-keuze
Het gebied rond Leidschendam is om drie redenen in deze case-studie meegenomen. Ten
eerste ligt Leidschendam in een gebied dat onder grote stedelijke druk staat. In het kader
van de uitvoering van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening zijn er in de periode 19982008 nabij Leidschendam 6800 woningen gepland. Ook zal er in de toekomst ten zuiden
van Leidschendam een groot bedrijventerrein (Forepark) gebouwd gaan worden. De
snelweg A4 wordt momenteel in het gebied verdubbeld. Daarnaast bestaat er de
mogelijkheid dat de hogesnelheidstrein het gebied gaat doorkruisen. Ten tweede ligt het
buitengebied van Leidschendam in het herinrichtingsgebied 'Leidschendam' dat in 1986
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op het voorbereidingsschema is geplaatst, dit mede om enige tegendruk tegen de
toenemende verstedelijking te bieden. Tenslotte is het gebied rond Leidschendam bij dit
onderzoek meegenomen op advies van dhr. P. van Vugt, werkzaam bij de Dienst
Landinrichting en Beheer Landbouwgronden te Utrecht. Bijkomend voordeel voor ons
was dat Leidschendam en omgeving op korte afstand van het departement lag.
1.8 Doelgroep
Dit rapport is in eerste instantie geschreven voor de Directie Landbouw van het
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Ook voor andere Directies van
LNV is dit rapport van belang. Zij gebruiken de informatie voor het opstellen van de
'Balans Visie Stadslandschappen', een nota die in februari 1996 aan de Tweede Kamer
der Staten Generaal wordt aangeboden. Tevens kunnen bestuurders, beleidsmedewerkers
en onderzoekers die vanwege hun functie regelmatig met de inrichting en het beheer van
de stadsrandzone te maken hebben hun voordeel met dit rapport doen.
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HOOFDSTUK 2 STADSLANDBOUW
2.1 Inleiding
In de Nota Dynamiek & Vernieuwing (D&V, 1995, zie bijlage II) kondigde de Minister
de Visie Stadslandschappen (VSL, 1995) aan. Met de VSL brengt LNV de zo noodzakelijke discussie over de relatie stad en groene ruimte aan de orde. De VSL is geen
beleidsnota, maar een discussienota. Met het uitbrengen van deze discussienota wil LNV
een bijdrage leveren aan de discussie over de nieuwe verhouding tussen stad en land.
Zowel op landelijk als op regionaal niveau organiseert LNV discussiedagen over de verscheidene thema's van de VSL. Die thema's zijn ecologie-inclusieve planning in het
stadslandschap1, vormgeven van stadslandschappen, de groene hoofdstructuur in het
stadslandschap, openbaar groen in het stadslandschap, nieuwe buitenplaatsen in Nederland en stadslandbouw.
2.2 Stadslandbouw nader bekeken
2.2.1 Landbouw in of nabij de stad historisch gezien
In de middeleeuwen stond het platteland voor de landbouw en de stad voor de handel.
Er bestond een strikte scheiding tussen stad en land. In de 17e en 18e eeuw ontstonden
bij de stadswallen kleinschalige moestuinen ten behoeve van de stedelijke bevolking.
Later in de 19e eeuw ontstond als gevolg van grote stedelijke uitbreiding de intensieve
tuinbouw zoals in het Westland dicht bij Rotterdam. Vanaf de tweede helft van de 19e
eeuw begon de stedelijke uitbreiding de landbouw te verdringen. Dit proces zet zich tot
op de dag van vandaag voort. De uitbreidende stad behoeft momenteel ruimte in de
stadsrand voor werken, wonen en recreëren terwijl de huidige landbouw ruimte behoeft
vanwege schaalvergroting, extensivering en milieumaatregelen.

«Stadslandschap» wordt gedefinieerd als een gebied waar stedelijke veranderingsprocessen een
rol spelen naast de krachten van het natuurlandschap en het agrarisch cultuurlandschap (zie
hoofdrapport VSL, bladzijde 18).

6
2.2.2 Definiëring stadslandbouw
Het begrip stadslandbouw wordt voor het eerst geïntroduceerd in het themarapport
'stadslandbouw' van de VSL. In voorliggend rapport wordt de volgende definitie van het
begrip stadslandbouw gehanteerd, welke is gebaseerd op het themarapport 'stadslandbouw' van de VSL, de afgenomen interviews (zie bijlage III lid a t/m m) en eigen
inzichten:

Stadslandbouw in haar algemeenheid is landbouw die zich zodanig in de stadsrandzone ontwikkelt, dat deze economisch duurzaam is, waarbij potentiële,
wederzijdse relaties tussen stad en land worden benut en waarbij zowel de landschappelijke als de recreatieve kwaliteit wordt versterkt

2.2.3 Stadslandbouw versus landbouw
Kenmerkend aan stadslandbouw is benutten van wederzijdse relaties tussen stad en land.
In mindere mate is ook het versterken van de landschappelijke kwaliteit een kenmerk.
Bij wederzijdse relaties vanuit de landbouw valt te denken aan huis aan huis verkoop, al
of niet in de vorm van groente- en zuivelabonnement, afzet van produkten aan maatschappelijke instellingen, het vermarkten van zuivelprodukten tot regionale streekprodukten. Vanuit de stedelijke invalshoek heeft stadslandbouw een educatief aspect, een
sociaal aspect voor zover het biologische stadslandbouw betreft (extra arbeidsintensief)
en een aspect ter ontplooiing (recreatief).
Stadslandbouw is evenals gangbare landbouw gericht op economische duurzaamheid. Dit
is landbouw die zich in de toekomst rendabel kan ontwikkelen. Via stadslandbouw
verkrijgen agrariërs een inkomen uit de markt aangevuld met neveninkomsten gegenereerd uit agri-toerisme, natuur- en landschapsbeheer en stedelijke afzetmarkten.
Zowel stadslandbouw als gangbare landbouw zijn gericht op het versterken van de
landschappelijke kwaliteit. Bij stadslandbouw is het versterken van de landschappelijke
kwaliteit echter nadrukkelijker van belang dan bij de gangbare landbouw, vanwege de
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rol die de stadslandbouw kan vervullen bij het beheer van stedelijke groenstructuren en
het gebruik van het landschap door stedeling.
Samenvattend kan de relatie tussen stadslandbouw en landbouw als volgt in een tabel
worden weergegeven:

stadslandbouw

landbouw

economische duurzaamheid

++

++

relatie stad-land

++

-

versterking landschappelijke kwaliteit

++

+

kenmerk

Tabel I Verklaring der tekens: ++ = sterk van belang, + = van belang, - = veel minder van belang
2.2.4 Schaalniveau van stadslandbouw
In hoofdlijnen zijn er op schaalniveau drie typen stadslandbouw te onderscheiden
namelijk landbouw in de stad, landbouw in de stadsrandzone en landbouw verder van de
stad gelegen. Het voorliggend rapport gaat uit van stadslandbouw in de stadsrandzone.
De overige typen stadslandbouw voldoen niet aan de eerder gestelde definitie daar
landbouw in de stad is niet economisch duurzaam is en de landbouw verder gelegen van
de stad nauwelijks een bijdrage levert aan de gewenste synergie.
2.2.5 Stadslandbouwvormen
Er zijn in de VSL vier vormen van stadslandbouw te onderscheiden. Deze vormen zijn
1) high-tech stadslandbouw, 2) grondgebonden stadslandbouw, 3) biologische stadslandbouw en 4) stadslandbouw als hobby of in deeltijd. Voor elk van deze vormen van
stadslandbouw gelden specifieke relaties met de stad/stedelingen (zie bijlage IV).
Hiervan kunnen de a) grondgebonden stadslandbouw en b) biologische stadslandbouw
mogelijkerwijs van belang zijn voor de case Leidschendam, dit vanwege de daar
aanwezige bedrijfsprofielen.

8
a") grondgebonden stadslandbouw
Onder de grondgebonden stadslandbouw wordt hier de grondgebonden melkveehouderij
en vleesveehouderij verstaan. Deze stadslandbouw zet haar produkten voornamelijk op
de Europese markt af. Een deel van de produkten kan ook op de lokale stedelijke markt
worden afgezet. De gangbare stadslandbouw zou mogelijk ingezet kunnen worden om
een stedelijke groenstructuur te beheren.
b) biologische stadslandbouw
De biologische stadslandbouw omvat verscheidene bedrijfstakken als melk- en vleesveehouderij en vollegrondsteelt. Deze landbouwvorm kan haar produkten op de regionale
afzetmarkt afzetten, is grondgebonden en zeer arbeidsintensief. Deze landbouwvorm is
zowel recreatief als educatief interessant voor de stedeling. Voor de biologische boer
levert de stad mogelijke inkomsten uit natuur- en landschapsbeheer en afzetmogelijkheden voor ecologische produkten (abonnementensysteem). Individuele biologische boeren
kunnen inkomsten genereren uit recreatie en educatie. Voor de stad en haar bewoners
levert de biologische stadslandbouw een ruim aanbod aan hoogwaardige produkten en
een afwisselend landschap.
2.3 Conclusie
Omschreven is het begrip stadslandbouw in relatie tot de gangbare landbouw en hoe
daaraan in de VSL vorm is gegeven. De aangegeven definiëring kan worden beschouwd
als een werkhypothese en die getoetst zal worden aan de case Leidschendam.
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HOOFDSTUK 3 CASE-LOCATIE LEIDSCHENDAM
3.1 Gebiedsbeschrijving Leidschendam
3.1.1 Het herinrichtingsgebied Leidschendam
Het herinrichtingsgebied 'Leidschendam' (het gebied) bedraagt circa 2650 hectare en ligt
in de gemeenten Voorschoten, Leidschendam, Zoetermeer en Zoeterwoude. In 1986 is
de herinrichting 'Leidschendam-Nootdorp' door de Minister van Landbouw, Natuur en
Visserij op het voorbereidingsschema landinrichting geplaatst. Op voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland is in 1990 de herinrichting 'LeidschendamNootdorp' in twee afzonderlijke

projecten gesplitst, namelijk de herinrichtingen

'Rijswijk-Nootdorp' en 'Leidschendam'. Op 27 mei 1992 heeft GS de landinrichtingscommissie 'Leidschendam' geïnstalleerd. Het ruimtelijk beleid ten aanzien van Leidschendam wordt weergegeven in bijlage V.
Het grootste deel van het gebied bestaat uit kleigronden. In de randzone tussen de
polders en de strandwallen komen zandgronden voor. Op de overgang naar de droogmakerijen komen veengronden voor. De droogmakerijen bestaan overwegend uit veen- en
kleigronden. De veengronden vormen een overgangszone naar het Zuid-Hollandse
veenweidegebied.
Belangrijk te onderscheiden ruimtelijke structuren nabij Leidschendam zijn de Vliet, de
landscheiding tussen de Delftland en Rijnstreek, droogmakerijen en het veenweidelandschap, de hoogwaardige ecologische verbindingszone rond Duivenvoorde, de rijkswegen
A4 en A12 en de spoorlijn Den Haag-Leiden.
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Herinrichtingsgebied 'Leidschendam' (Bron: Startnotitie herinrichting Leidschendam)

3.1.2 Woonlocatie Leidschenveen
In de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (zie bijlage II) is Leidschendam aangewezen als uitbreidingslocatie (Leidschenveen) voor de Haagse agglomeratie. In de periode
1998-2008 zijn er nabij Leidschendam 6800 woningen gepland. Na de periode 2008
komt mogelijk de locatie Roeleveen bij Leidschendam in aanmerking voor woningbouw.

Afbeelding II

Het plangebied Leidschenveen (Bron: gemeente
Leidschendam)
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3.2 Landbouwkundige situatie
3.2.1 Inleiding
Het gebied is gelegen in een door het Rijk en Provincie aangewezen bufferzone. Om
deze buffer duurzaam te kunnen laten functioneren is een sterke agrarische sector
belangrijk. In het gebied Leidschendam gaat het dan vooral om een sterke melkveehouderij met een op de toekomst toegesneden structuur en toereikende produktieomstandigheden. De rundveehouderijbedrijven

hebben in Leidschendam een veebezetting van

gemiddeld 3,0 grootvee-eenheden per hectare grasland en voedergewassen. De bedrijven
met melkkoeien hebben gemiddeld 44 koeien. Naast de melkveehouderij telt het gebied
glastuinbouwbedrijven en een enkel akkerbouwbedrijf.
3.2.2 Standaard Bedrijfseenheden
In literatuur wordt gesteld dat een melkveebedrijf gemiddeld tenminste 180 Standaard
Bedrijfseenheden (SBE) dient te hebben om te kunnen spreken van een perspectiefvol
bedrijf tot het jaar 2000. In het traject van 180 tot 150 SBE is sprake van een beperkt
tot redelijk perspectief. Bedrijven onder 150 SBE hebben een matig perspectief. Het
gebied telt 53 melkveebedrijven waarvan 26 minder dan 150 SBE en 20 met meer dan
180 SBE. Het gebied telt een aanzienlijk aantal melkveebedrijven met een te geringe
bedrijfsomvang.
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3.2.3 Gemiddelde bedrijfsoppervlakte
De gemiddelde bedrijfsoppervlakte in het gebied ligt ongeveer rond de 18 ha. De minder
perspectiefvolle bedrijven bezitten vaak minder bedrijfsoppervlakte en de meer perspectiefvolle meer bedrijfsoppervlakte. In zijn algemeenheid is deze oppervlakte te gering
om te kunnen spreken van economische duurzaamheid, want dan is ongeveer 40 ha
richtinggevend. Voor een aantal bedrijven kan de economische duurzaamheid ook
bereikt worden door andere inkomstencomponenten aan te boren. Hoewel niet bekend is
hoeveel nevenberoepsbedrijven het gebied telt is het duidelijk dat in Leidschendam
nevenberoepsbedrijven een factor van betekenis zijn op de grondmarkt.

Afbeelding IV Gemiddelde bedrijfsoppervlakte per SBE-categorie in Leidschendam
3.3 Conclusie
De case-locatie ligt grotendeels in het veenweidelandschap. Het agrarisch grondgebruik
sluit daarbij aan; de belangrijkste bedrijfstak is de melkveehouderij. Het gebied staat
onder grote stedelijke druk, in de periode 1998-2008 zijn in het kader van de uitvoering
van de VINEX nabij Leidschendam 6800 woningen gepland. Gerekend naar de normering van

het aantal Standaard Bedrijfseenheden (SBE) telt Leidschendam een groot

aantal melkveebedrij ven (49%) met een matige toekomstperspectief (< 150 SBE). Ook is
de gemiddelde bedrijfsoppervlakte in Leidschendam te gering om te kunnen spreken van
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economische duurzaamheid op langere termijn, zelfs de grotere bedrijven benaderen de
toekomstige normen (ongeveer 40 ha) niet. Een aantal agrariërs in Leidschendam zal in
de loop der tijd het bedrijf beëindigen. Terwijl overige agrariërs hun bedrijfseconomische positie kunnen versterken middels het genereren van nieuwe inkomstenscomponenten en/of eventuele schaalvergroting. Het doen slagen van het gedeeltelijk overschakelen
op een andere markt zal in belangrijke mate afhankelijk zijn van het draagvlak onder de
agrariërs.
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HOOFDSTUK 4 INVENTARISATIE STADSRANDZONE
4.1 Inleiding
In de periode van 23 oktober tot 18 november 1995 zijn met betrekking tot de case
Leidschendam verscheidene interviews met bestuurlijke instanties, belangenorganisaties
en individuele agrariërs afgenomen (zie voor de vragen bijlage III, lid a t/m m. In
onderstaande tabel volgt een overzicht met wie gesproken is (zie voor de adressen
bijlage VI). Aan de hand van de afgenomen interviews zijn een aantal knelpunten te
onderscheiden die zich voor doen in de stadsrandzone.
bijlage-lid

organisatie

geïnterviewde

invalshoek

agrarische onderneming

verscheidene agrariërs

Leidschendam

a

Algemene Nederlandse Wielrijders Bond

Dhr. L. Engelsman

Landelijk

b

Dienst Landinrichting en Beheer
Landbouwgronden Voorburg

Dhr. A. Pander

Leidschendam

c

Gemeente Leidschendam

Dhr. J. Vreeburg

Leidschendam

d

Gemeente Zoeterwoude

Dhr. J. Scheren

Leidschendam

e

Informatie Kennis Centrum Natuurbeheer

Dhr. N. Hazendonk

Landelijk

f

Landinrichtingscommissie 'Leidschendam'

Dhr. Loos

Leidschendam

g

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie
Zuidwest

Mevr. I. Rijntjes

Regionaal

h

Platform Biologische Landbouw
en Voeding

Dhr. W. G. Albrecht

Landelijk

i

Recreatieschap Spaarnwoude

Dhr. C. Wartenhorst

Regionaal, kent
Leidschendam niet

j

Staring Centrum, Instituut voor
Onderzoek van het Landelijk Gebied

Dhr. L. van den Berg

Landelijk

k

Stichting Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland

Dhr. H. Krantz

Regionaal, kent
Leidschendam

1

Westelijke Land- en Tuinbouw
Organisatie

Dhr. A.C.M. Willemsens

Regionaal, kent
Leidschendam niet

m

Tabel II

Overzicht geïnterviewden
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4.2 Knelpunten
De waargenomen knelpunten zijn nogal verschillend van thema, globaal zijn de
knelpunten te groeperen in de clusters ruimtelijk beleid algemeen (§ 4.3), inrichting
algemeen (§ 4.4), inrichting land- en tuinbouw (§ 4.5), beheer (§ 4.6), grond (§ 4.7),
financiën (§ 4.8) en sociale factoren (§ 4.9). Achter ieder knelpunt (vetgedrukt) staan
[codes] vermeld die in het kort informatie verschaffen over:
[hui]=

huidig knelpunt

[toe]=

toekomstig knelpunt

[alg]=

knelpunt dat zich overal kan voordoen

[lei]=

knelpunt dat name voor Leidschendam van toepassing is

[lan]=

knelpunt vanuit de landbouw

[sta]=

knelpunt vanuit de stad

[lan/sta]-

knelpunt vanuit de stad en de landbouw

4.3 Cluster ruimtelijk beleid algemeen
4.3.1 Rol van de landbouw in de stadsrandzone
Gemeenten hebben geen specifiek landbouwbeleid, de prioriteiten worden elders gelegd.
De rol die de landbouw mogelijk kan vervullen voor de stedelijke groenstructuur is
daarom vaak nog niet vastgelegd. Het gemeentelijk ruimtelijk beleid richt zich meestal
meer op het stedelijk dan landelijk gebied, daar er uit stedelijk bestemde gronden meer
inkomsten in de post algemene middelen vloeien.
> » Knelpunt: Gemeenten hebben veelal geen apart landbouwbeleid waardoor de
rol die de landbouw mogelijk voor de relatie rood-groen kan vervullen niet helder
gepositioneerd is. [toe] [alg] [sta/lan]
4.3.2 Gescheiden beleidsontwikkeling
Tot nu toe worden stad en ommeland gescheiden van elkaar ontwikkeld. Op rijksniveau
vindt stedelijke beleidsontwikkeling plaats bij VROM en beleidsontwikkeling omtrent
het landelijk gebied bij LNV. Op uitvoeringsniveau is de gescheiden ontwikkeling ook
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merkbaar. Zo is het gemeentelijk grondbedrijf meestal actief in het verwerven en
inrichten van stedelijk bestemde gronden en het Bureau Beheer Landbouwgronden alleen
actief bij de verwerving van landelijk bestemde gronden.
> » Knelpunt: Door gescheiden beleidsontwikkeling van diverse overheden wordt
de synergie tussen stad en land bemoeilijkt, [hui] [alg] [lan/sta]
4.3.3 Gemeentelijke toekomstvisie landelijk gebied
Het gemeentelijk ruimtelijk beleid is meestal sterk gericht op de stedelijke ontwikkeling.
Profilering naar buiten uit is dan ook doorgaans gericht op het voorzieningenniveau
(winkelcentra, bedrijfscomplexen,

culturele centra en exclusieve woonwijken). De

ruimteclaims en ontwikkelingsperspectieven voor stedelijke functies zijn jaren voor de
uiteindelijke uitvoering geclaimd, hetgeen leidt tot planologische schaduwwerking en
grondspeculatie. De toekomstige planning van het landelijk gebied van een gemeente is
meestal minder helder en solide, hetgeen in de stadsrandzone kan leiden tot manages,
caravanstallingen en autosloperijen waardoor de duurzaamheid van landbouw wordt
afgezwakt.
> » Knelpunt: Het ontbreekt veel gemeenten aan een duidelijke toekomstvisie voor
het landelijk gebied waardoor de landbouw in de stadsrandzone zich minder
duurzaam kan ontwikkelen, [toe] [alg] [lan]
4.3.4 Planologische bescherming
Op basis van ruimtelijke ordening wordt een bepaalde bestemming beschermd of
geweerd. Vooral als de bestemming agrarisch gebied betreft of agrarische gebied met
hoog landschappelijke waarde, is de planologische bescherming zwak. Landbouwgebieden worden veelal gezien als planologische reserveruimte voor stedelijke ontwikkelingen
als woningbouw, industrieterreinen en infrastructuur. Een praktijkvoorbeeld betreft de
Groote Polder bij Zoeterwoude, een polder die een bestemming heeft met een hoge landschappelijke waarde. De betreffende polder ligt eveneens in een rijksbufferzone en wordt
toch aangewezen als uitbreidingslocatie voor de Leidse regio.
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> » Knelpunt: De planologische bescherming van landbouwgebieden is niet afdoende om stedelijke druk tegen te houden zelfs als deze gebieden in een rijksbufferzone
liggen, [hui] [alg] [lan]
4.4 Cluster inrichting algemeen
4.4.1 Sluipverkeer
Veel mensen die van buitenaf naar Leidschendam komen nemen routes over plattelandswegen om zo snel mogelijk in het stedelijk gebied te komen. In het gebied vindt langs
smalle wegen dan ook veel sluipverkeer plaats. Bij verdergaande verstedelijking zal het
sluipverkeer toenemen. Voor de agrariër kan dit negatieve gevolgen hebben omdat
hiervan hinder wordt ondervonden wanneer agrariërs met grote landbouwvoertuigen over
de weg moeten. Ook voor de rustzoekende en verkennende recreant is het toenemende
sluipverkeer een probleem.
>»

Knelpunt: Toename sluipverkeer veroorzaakt hinder voor recreanten en

agrariërs, [hui] [alg] [lan/sta]
4.4.2 Recreatieve infrastructuur
Het fiets- en voetpadennetwerk in Leidschendam biedt de recreant onvoldoende
mogelijkheden. Het gebied is niet toegankelijk genoeg. Een sprekend voorbeeld is de
doodlopende weg langs de drie molens bij Stompwijk.
> » Knelpunt: Recreatieve infrastructuur is incompleet en daardoor ontoegankelijk
voor stedelingen, [hui] [lei] [sta]
4.4.3 Decorwisseling
De ANWB geeft aan dat recreanten in de stadsrandzone behoefte hebben aan decorwisseling. Recreanten uit de stadsrandzone verblijven meestal kort in een gebied en willen
in korte tijd veel afwisseling waarnemen. Deze afwisseling wordt hen in de stadsrandzone onvoldoende mate geboden.

19
>»

Knelpunt: Ontbreken aan voldoende decorwisseling in de stadsrandzone

waardoor het gebied door de stedeling als recreatief onaantrekkelijk wordt ervaren,
[hui] [alg] [sta]
4.5 Cluster inrichting land- en tuinbouw
4.5.1 Verkaveling
De verkaveling in het gebied Leidschendam is volgens de agrariërs in grote lijnen in
orde. Agrariërs geven aan dat de kavels in het gebied weinig verspreid liggen. Echter op
bepaalde lokaties kan de verkaveling nog verbeterd worden. Een verkavelingsstructuur
met veel verspreid liggende veldkavels is ongunstig voor een duurzame agrarische
bedrijfsvoering.
> » Knelpunt: In bepaalde gebieden in het gebied Leidschendam liggen de kavels
te verspreid ten opzichte van elkaar wat ongunstig is voor een duurzame agrarische
bedrijfsvoering, [hui] [lei] [Ian]
4.5.2 Verkoop bedrijven aan niet-agrariërs
In Leidschendam worden in toenemende mate agrarische bedrijven aan niet-agrariërs
verkocht. Niet-agrariërs zijn bereid om een hogere prijs voor de grond te betalen dan de
agrariërs. Vooral in de stadsrand kopen hobbyisten agrarische grond waardoor agrariërs
die moeten extensiveren de daarbij horende kavels niet bij hun bedrijf kunnen betrekken.
> » Knelpunt: Extensivering van agrarische bedrijven wordt bemoeilijkt door
verkoop van bedrijven aan niet-agrariërs. [toe] [lei] [lan]
4.6 Cluster beheer
4.6.1 Nazorg bij beheersovereenkomsten
Veel agrariërs zijn niet tevreden over het contact met de Dienst Landinrichting en
Beheer Landbouwgronden (LBL) voor wat betreft agrarisch natuurbeheer (RBONovereenkomsten). De agrariërs geven aan dat na het afsluiten van een beheerspakket

20

deze dienst weinig van zich laat horen. Er bestaat bij agrariërs een kennisbehoefte ten
aanzien van agrarische natuur en landschapsbeheer.
> » Knelpunt: Nazorg LBL ten aanzien van de RBON-overeenkomsten is niet
optimaal, [hui] [alg] [lan]
4.6.2 Financiering beheersovereenkomsten
Op dit moment is er onder agrariërs in Leidschendam weinig animo voor agrarisch
natuur en landschapsbeheer. Vooral daar waar het gaat om relatienotagebieden zijn de
agrariërs argwanend. De agrariërs twijfelen aan de continue financiering voor natuur- en
landschapsbeheer.
> » Knelpunt: Agrariërs twijfelen over de duurzaamheid van de financiering voor
relatienotagebieden waardoor zij minder gemotiveerd zijn voor agrarisch natuuren landschapsbeheer, [hui] [lei] [lan]
4.7 Cluster grond
Vanwege een hoge gronddruk in verstedelijkte gebieden als gevolg van stedebouw
(woon locatie Leidschenveen bij Leidschendam), bouw bedrijfsterreinen (Forepark bij
Leidschendam), verdubbeling infrastructuur

(A4) stijgen de grondprijzen

enorm.

Speculanten drijven de prijzen nog meer op, waardoor het verschil tussen de agrarische
grondwaarde en bouwgrondwaarde steeds hoger wordt, (ex)Agrariërs in de stadsrandzone bieden hun grond niet meer aan in de OOGST maar in de Telegraaf.
> » Knelpunt: Speculanten en agrariërs drijven de grondprijzen op, waardoor het
agrariërs wordt bemoeilijkt om grond aan te kopen in de stadsrandzone ten
behoeve van schaalvergroting, [hui] [alg] [lan]
4.8 Cluster financiën
De maatschappij in zijn geheel wil wel voldoende groen om zich heen hebben maar is
niet bereid om er meer voor te betalen. De ene organisatie schuift de betaling van het
beheer van groen af op de andere. Kleine gemeenten geven aan dat zij steeds minder
geld uit het Gemeentefonds ontvangen en dat zij de prioriteiten elders leggen.
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> » Knelpunt: De door velen gewaardeerde optie om agrariërs voor een deel in te
zetten voor de groene structuur in de stadsrandzone struikelt als het gaat om
financiering, [toe] [alg] [sta]
4.9 Cluster sociale factoren
4.9.1 Bezwaar tegen recreatie
Agrariërs in Leidschendam en in de Randstad in het algemeen zijn sterk individualistisch
ingesteld. Zij geven aan dat iedere boer koning op zijn eigen land is en dat het liefst zo
willen houden. De agrariërs geven aan dat de stad meer hinder dan gemak oplevert.
Tegenover (agrarische) recreatie staan veel agrariërs in Leidschendam negatief. Veel
agrariërs vinden het feit dat recreanten gebruik zouden maken van hun land een
onprettige gedachte.
> » Knelpunt: Agrariè'rs staan weinig open voor de stad en haar inwoners. Dit
heeft negatieve gevolgen voor de openstelling van het agrarisch landschap, [hui]
[lei] [lan]
4.9.2 Betrokkenheid bij planvorming
Agrariërs zijn meestal niet direct betrokken bij de planvorming van een gebied. Zij
reageren echter wel op plannen van overheid en belangenorganisaties op het vlak van
natuur en recreatie. Plannen en visies worden top-down naar buiten gebracht. Bottom-up
nemen agrariërs te weinig deel aan de visievorming van een plangebied.
> » Knelpunt: Agrariè'rs stellen zelf geen gezamenlijke visie over de inrichting van
een plangebied op, waardoor besluitvormers en beleidsmedewerkers niet op de
hoogte zijn van wensen en eisen van de agrariè'rs, zodoende wordt het landbouwbelang snel over het hoofd gezien, [hui] [alg] [lan]
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4.10 Schematische weergave
In tabel III (zie volgende bladzijde) is de inventarisatie van de knelpunten schematisch
weergegeven. Deze tabel biedt tevens inzicht wie de probleemhebber van het knelpunt is
en door wie het knelpunt is gesignaleerd.

cluster

(sub)paragraaf

trefwoord knelpunt

ruimtelijk beleid
algemeen

§43.1

landbouwbeleid

§43.2

gescheiden beleidsontwikkeling

§43.3

toekomstvisie

§ 4.3.4

planologische bescherming

§ 4.4.1

hui

toe

alg

X

X
X

X

lei

lan

sta

probleemhebber

waarnemer

X

L,gem,

L, Gemlei, PBLV, RS

X

VROM, LNV,
BBL

LNV, Gemzoe, LBL,
DWZ, SNLB

lan/sta

X

X

L

L, LC, Gemlei, LBL

X

X

X

L

PBLV, Gemzoe,
SNLB, RS

sluipverkeer

X

X

L, R

LC, L, R, LBL

§ 4.4.2

recreatieve infrastructuur

X

X

L, R

LC, L, R, ANWB

§4.43

decorwisseling

X

X

R

ANWB, R, SNLB

§ 4.5.1

verkaveling

X

§4.5.2

hobbyisten

§ 4.6.1

nazorg

X

§ 4.6.2

duurzaamheid financiering

X

grond

§4.7

gronddruk

X

financiën

§4.8

financiering groen

sociale factoren

§ 4.9.1

openstelling

X

§ 4.9.2

betrokkenheid bij
planvorming

X

inrichting algemeen

inrichting landen tuinbouw
beheer

X

X
X

X

X

X

X

L

L, LC, LBL

X

X

L

L, LC, SNLB

X

L.LBL

L,SNLB

X

L, SNLB, LBL

L, SNLB, WLTO,

X

L, gem

L, LC, LBL, IKC-N,
SC-DLO

R, gem, A

ANWB, IKC-N, LC,
SNLB, gem

X

R

ANWB, LC, LBL, L

X

A, gem, LBL,
SNLB, WLTO

LBL, LC, L, SNLB

X
X

X

X

X

X

X
X

Tabel III overzicht inventarisatie, verklaring van de afkortingen: ANWB= Algemene Nederlandse Widrijdersbond, gem= gemeenten, Genüei= gemeente Leidschendam, DZW= Directie ZuidWest, Gemzoe= gemeente Zoeterwoude, IKC-N= Informatie Kennis Centrum Natuurbeheer, L= landbouw, LBL= Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden, LC= Landinrichtingscommissie Leidschendam, LNV= Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, PBLV= Platvorm Biologische Landbouw en Voeding, R= recreant, RS= Recreatieschap Spaarnwoude, SC-DLO=
Staring Centrum, SNLB= Stichting Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland, VROM= Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MiBeubeheer, WLTO= Westelijke Land- en
Tuinbouw Organisatie.
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5 KANSEN EN BEPERKINGEN VOOR STADSLANDBOUW IN LEIDSCHENDAM
5.1 Inleiding
In de Visie Stadslandschappen (VSL) worden ideeën uiteengezet die mogelijk de kansen
voor stadslandbouw aanzienlijk vergroten. Het themarapport 'Stadslandbouw' gaat over
de betekenis die verschillende vormen van landbouw kunnen hebben voor een duurzame
inrichting van de stadsrandzone.
Aan de hand van de case Leidschendam is onderzocht of ideeën uit de VSL gerealiseerd
kunnen worden. Deze ideeën zijn biologische landbouw (§ 5.2), agrarisch natuurbeheer
(§ 5.3), afzet regionale produkten (§ 5.4), recreatie (§ 5.5) en initiatieven op het vlak
van waterberging en energie-recycling (§ 5.6). Paragraaf 5.7 bevat een korte samenvatting.
5.2 Biologische landbouw
5.2.1 Biologische landbouw in de VSL
Biologische landbouw in de stadsrandzone kan volgens de VSL de landschappelijke
kwaliteit versterken. Biologische landbouw wordt in de VSL aangeduid als een mogelijke vorm van duurzame landbouw in de stadsrandzone. Biologische landbouw biedt de
mogelijkheid een bijdrage te leveren aan de ruimtelijke kwaliteit, de belevingswaarde en
de leefbaarheid van de stedelijke omgeving. Biologische landbouw kan ook een sociaal/therapeutische functie voor de stedeling hebben.
5.2.2 Biologische landbouw in case Leidschendam
In de stadsrandzone bij Leidschendam biedt biologische landbouw geen perspectief.
Biologische landbouw ligt in de stadsrandzone economisch nogal moeilijk. Om een
economisch duurzame landbouw te hebben is een grote bedrij fsoppervlakte nodig.
Vanwege de hoge gronddruk in de stadsrandzone is dit bijna onmogelijk. Biologische
landbouw wordt meestal toegepast in grootschalige gebieden zoals de Flevopolder (bron:
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DLV team biologische landbouw). Ook wordt bij biologische landbouw rekening
gehouden met de reinheid van de grond. De stadsrandzone als lokatie voor biologische
bedrijven
heeft in verband met mogelijke bodemvervuiling daarom niet de voorkeur. Specifieke
houding en instelling bij agrariërs is vereist om biologische landbouw te bedrijven. Deze
houding en instelling bij de overgrote meerderheid van de agrariërs op dit moment zeker
niet aanwezig. Agrariërs bij Leidschendam zijn op dit moment nog erg behoudend en
staan weinig open voor nieuwe vormen van landbouw.
» > Conclusie: Biologische landbouw is in de stadsrandzone van Leidschendam niet
realiseerbaar, wegens gebrek aan draagvlak, mogelijke bodemvervuiling

en

beperkte bedrij fsoppervlakte.
5.3 Agrarisch natuurbeheer
5.3.1 Agrarisch natuurbeheer in de VSL
Agrarisch natuurbeheer kan volgens de VSL zeker een bijdrage leveren aan duurzame
landbouw in de stadsrandzone. Onderhoud van groenstructuren door gemeenten kost de
burger veel geld. Wanneer agrariërs ingeschakeld worden bij het beheer en onderhoud
van deze groenstructuren vallen de beheerskosten meestal lager uit.
5.3.2 Agrarisch natuurbeheer in case Leidschendam
Bij agrarisch natuurbeheer worden er bedrijfskundige handelingen nagelaten of op een
ander tijdstip uitgevoerd. Deze handelingen komen ten goede van natuur en landschap
maar brengen voor de agrariër een aantal beperkingen met zich mee. Hiervoor krijgen de
agrariërs echter wel een vergoeding. Inkomenscompensatie in de vorm van beheersvergoedingen zijn in principe bestemd om natuur en landschap in stand te houden en niet
de landbouw zelf. Veel agrariërs noemen relatienotabeheer daarom ook "betaalde
hinder". Agrariërs twijfelen aan de duurzaamheid van de financiering van de inkomenscompensatie. Tenslotte geven agrariërs die wel een beheersovereenkomst hebben
afgesloten aan dat na het afsluiten van een beheerspakket de Dienst Landinrichting en
Beheer Landbouwgronden weinig van zich laat horen. Agrariërs staan hierdoor sceptisch
tegenover de betrouwbaarheid van de overheid (LBL).
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> » Conclusie: De animo voor agrarisch natuurbeheer in Leidschendam is erg
klein, vanwege twijfel aan duurzame financiering, bedrijfsopzet en argwaan
tegenover betrouwbaarheid van de overheid.
5.4 Afzet regionale produkten
5.4.1 Directe afzet van regionale produkten in de VSL
In de VSL staat dat de directe verkoop van regionale landbouwprodukten aan de
stedelijke consument een economische meerwaarde kan betekenen voor agrariërs.
Directe verkoop van landbouwprodukten zal echter geen economische basis van een
agrarisch bedrijf als geheel kunnen vormen, maar levert voor de agrariërs wel een
meerwaarde op. Directe verkoop levert meer winst op dan verkoop via de veiling
vanwege het ontbreken van transportkosten en hogere prijzen die per eenheid verkocht
worden. Een bijkomend voordeel is dat de betrokkenheid van burgers bij de landbouw
wordt vergroot.
5.4.2 Directe afzet van regionale produkten in Leidschendam
Belangrijk bij de afzet van regionale produkten is dat er veel tijd in de produktie moet
worden gestoken. Lang niet iedere agrariër zal dit kunnen inpassen in zijn bedrijfsvoering. De markt voor directe afzet van produkten is relatief klein maar zeker nog niet
volledig ontdekt. Wanneer meerdere agrariërs voor dezelfde consumentendoelgroep gaan
produceren, is deze al snel verzadigd. In het gebied Leidschendam is de afzet van
regionale produkten slechts toepasbaar als aanvulling van het inkomen als de agrariërs
de produkten ieder op een verschillende wijze vermarkten en aanbieden.
De agrarische sector in het gebied Leidschendam is momenteel sterk gericht op
internationale markten. De afzet van regionale produkten richt zich juist sterk op lokale
en regionale markten. Bij de agrariërs in Leidschendam bestaan er twijfels over een
verschuiving van internationale naar lokale markten en over de duurzaamheid hiervan.
> » Conclusie: Wanneer produkten op dezelfde manier worden aangeboden en
deze allemaal aan dezelfde consumentendoelgroep wordt afgezet zal de in Leidschendam markt voor regionale produkten snel oververzadigd raken.
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5.5 Recreatie
5.5.1 Recreatieve mogelijkheden volgens de VSL
De recreatieve waarde kan worden vergroot wanneer landbouwgebieden en -bedrijven
goed toegankelijk zijn. Ook directe verkoop van landbouwprodukten aan de consument
kan de recreatieve belevingswaarde van het landbouwgebied verhogen; het brengt een
grotere variatie teweeg in de agrarische produktie en daarmee in het agrarisch landschap.
Recreatie kan voor de landbouwbedrijven zelf ook pluspunten hebben. Als een agrarisch
bedrijf arbeidsreserve heeft, kunnen nevenactiviteiten in de recreatie een aanvullende
inkomensbron betekenen (zoals het kamperen bij de boer).
5.5.2 Recreatieve mogelijkheden in Leidschendam
Agrariërs in Leidschendam geven aan dat ze geen vreemdelingen op het erf willen.
Inbreuk op de privacy is voor hen een groot bezwaar. Over het algemeen staan de
agrariërs afstandelijk tegenover de stedelingen.
> » Conclusie: Agrariërs in Leidschendam voelen op dit moment weinig voor
recreatie op en rond het bedrijf.
5.6 Andere activiteiten
5.6.1 Andere activiteiten volgens de VSL
In de Visie Stadslandschappen staan een aantal andere mogelijke betekenissen van de
landbouw in het stadslandschap geschetst. De samenwerking tussen stad en landbouw
kan ook een ander gevolg hebben; de landbouw kan een deel van het afval en het
warmteoverschot van de stad hergebruiken. Zo kan de landbouw een bijdrage leveren
aan de verkleining van de milieuproblematiek. Stedelijk afval en energie-overschot
kunnen worden hergebruikt in de landbouw en het water uit stad en landbouw kan
worden aangewend voor wederzijds nut.
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5.6.2 Andere activiteiten in Leidschendam
Daar de initiatieven op het vlak van waterberging en energie-recycling naar de mening
van de agrariërs eerder theoretisch van aard zijn dan praktisch uitvoerbaar staan zij erg
sceptisch tegenover dergelijke initiatieven.
> » Conclusie: Agrariërs in Leidschendam staan momenteel nog al afhoudend
tegenover initiatieven op het vlak van waterberging en energie-recycling.
5.7 Samenvattend
In de VSL zijn ideeën uiteengezet om de landbouw in en nabij de stad duurzaam te
ontwikkelen. Deze mogelijk ideeën worden gebundeld in de nieuwe term 'stadslandbouw'. In Leidschendam krijgen die ideeën om diverse redenen geen bijval bij de
agrariërs. Die redenen zijn gebrek aan draagvlak, geringe bedrijfsoppervlakte, onbruikbare grond, twijfel over duurzame financiering, wantrouwen tegenover betrouwbaarheid
van de overheid en kans op snelle oververzadiging van de regionale markt.
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HOOFDSTUK 6

FUNCTIEVERBREDING

VAN DE LANDBOUW IN DE

STADSRANDZONE
6.1 Draagvlak voor functieverbreding van agrariërs
6.1.1 Draagvlak voor functieverbreding bij agrariërs in Leidschendam
Agrariërs in Leidschendam staan op dit moment negatief tegenover agrarische functieverbreding. Zij vinden functieverbreding niet noodzakelijk. Agrariërs in Leidschendam
geven aan dat de economische situatie waarin de melkveehouderij verkeert niet afwijkt
van de landelijke situatie. Agrariërs in Leidschendam zijn bovendien over het algemeen
conservatief en zien hun agrarische collega meer als een concurrent dan als een
medestander. Dit spoort niet aan om gezamenlijk initiatieven te nemen.
6.1.2 Landelijk draagvlak voor Junctieverbreding bij agrariërs
Op landelijke schaal zijn er diverse ontwikkelingen te signaleren die wijzen op een
trendbreuk onder agrariërs. Zo worden er op dit moment diverse projecten ten aanzien
van natuur- en landschapsbeheer en streekprodukten uitgevoerd, onder andere op basis
van het Waardevolle Cultuurlandschappenbeleid. Deze trendbreuk doet zich tot op heden
niet voor in de stadsrandzone.
6.2 Functieverbreding van de landbouw in de stadsrandzone
De gemiddelde bedrijfsoppervlakte in Leidschendam is te gering om te kunnen spreken
van economische duurzaamheid op langere termijn. Zelfs de melkveebedrij ven met 180
SBE of meer benaderen niet de toekomstige norm van 40 ha. Een gangbare manier om
duurzaamheid te verkrijgen is schaalvergroting. Echter vanwege de hoge gronddruk in
Leidschendam is het niet mogelijk om de beoogde schaalvergroting voor elk bedrijf te
realiseren. Een deel zal van de agrarische bedrijven zal mede als gevolg hiervan
afvloeien. Het overige deel van de agrarische melkveebedrijven kan de bedrijfseconomische positie versterken middels neveninkomsten. Neveninkomsten kunnen verkregen
worden uit agrarisch natuurbeheer, directe afzet van produkten aan stedelingen en agrotoerisme. Het doen slagen van het gedeeltelijk overschakelen op een andere markt zal in
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belangrijke mate afhankelijk zijn van het draagvlak onder de agrariërs en plaatselijke
standsorganisaties.
Op landelijk niveau zal deze beschreven situaties zich ook kunnen voordoen. (Aanname
die berust op deelname aan VSL-discussiedagen). Aldus kunnen ook op landelijke schaal
neveninkomsten ten dele de bedrijfseconomische positie van een agrarisch bedrijf in de
stadsrandzone versterken. Ook kunnen op deze manier de potentiële wederzijdse relaties
tussen stad en land worden benut. Tenslotte kan hiermede zowel de landschappelijke als
de recreatieve kwaliteit van de stadsrandzone worden versterkt.
6.3 Samenvattend
Momenteel is er in Leidschendam vanwege een conservatieve houding van agrariërs
geen draagvlak voor functieverbreding van de landbouw. Op landelijke schaal is er een
trendbreuk gesignaleerd. Zo worden er projecten uitgevoerd ten aanzien van natuur- en
landschapsbeheer. Om economisch rendabel te blijven is schaalvergroting van agrarische
bedrijven in de stadsrandzone van Leidschendam nodig. Vanwege de hoge gronddruk is
voor de meeste agrarische bedrijven schaalvergroting in Leidschendam niet mogelijk.
Hier kan functieverbreding waarbij neveninkomsten een belangrijke rol spelen de
economische positie van agrarische bedrijven versterken. Op landelijke schaal kan
functie verbreding bijdragen leveren aan een sterkere economische positie van agrarisch
bedrijven in de stadsrandzone.
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HOOFDSTUK 7 UITWERKINGSRICHTINGEN
7.1 Inleiding
In dit hoofdstuk staan voorstellen vermeldt om de landbouw in de stadsrandzone
duurzaam te kunnen ontwikkelen. De voorstellen bieden in principe perspectieven om de
landbouw in de stadsrandzone te versterken, echter concrete resultaten zijn in belangrijke
mate afhankelijk van beschikbare middelen, maatschappelijke steun en politieke wil.
Die voorstellen zijn achtereenvolgens het opstellen van een regionale ontwikkelingsvisie
landbouw (§ 7.2), het oprichten van een service-centrum (§ 7.3), het toepassen van het
compensatiebeginsel (§ 7.4), ruimte bieden voor experimenten (§ 7.5), educatie (§ 7.6)
en het beleggen in de landbouw (§ 7.7). De vermelde voorstellen staan tenslotte
samengevat in § 7.8.
7.2 Regionale ontwikkelingsvisie landbouw
7.2.1 Toelichting
Agrariërs reageren en ageren op de vele inrichtings- en beheersplannen die diverse
overheden en natuur-en landschapsorganisaties uitbrengen. De agrarische sector is zelf
echter maar in geringe mate betrokken bij de visievorming over beheer en inrichting van
het buitengebied. Zodoende zijn organisaties als Staatsbosbeheer en Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden (LBL) op gebiedsniveau niet concreet op de hoogte
hoe agrariërs tegenover de toekomstige inrichting staan (bron: LBL, Utrecht). Zodat
diverse projecten bij de planvorming al vertraging oplopen. Vanuit de landbouwsector in
de stadsrandzone zelf is het van toenemend belang dat deze sector een toekomstverkenning uitbrengt. Wanneer de landbouw in de stadsrandzone niet kan aantonen zij naast
een bijdrage aan de plaatselijke economie evenzeer een grote rol kan vervullen bij het
versterken van de recreatieve- en landschappelijke kwaliteit wordt zij vanwege de hoge
gronddruk steeds kwetsbaarder.
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7.2.2 Actor
Actoren bij dit voorstel zijn de gemeente (ondersteunend), individuele agrariërs (initiatiefnemers), een agrarische belangenorganisatie

(initiatiefnemer), de provincie (op

afstand begeleidend) en de Dienst Landbouw Voorlichting (onderzoek).
7.2.3 Doel
plaatselijke agrarische belangenorganisaties maken een analyse van een gebied
individuele agrariërs heroriënteren zich op de markt en zetten gezamenlijk met de
gemeente en andere belangenorganisaties een traject uit om in de toekomst hun
bedrijf duurzaam te kunnen voortzetten.
7.2.4 Bestaand voorbeeld
Inlichtingen over een bestaand voorbeeld dat enige gelijkenis vertoont met dit voorstel is
te verkrijgen bij Stichting Project Buitengebied Winterswijk, H. Mulierweg 36, 7101 CB
Winterswijk, tel. 05430-12253.
7.3 Service-centrum
7.3.1 Toelichting
Daarbij gaat het om de oprichting van een coördinatiepunt voor lokale initiatieven in een
(nieuwe) woonwijk grenzend aan het buitengebied. Het service-centrum wordt gevormd
door een aantal stafleden en vrijwilligers. De stafleden vertegenwoordigen de plaatselijke
belangen- en standsorganisaties. De stafleden die zijn gekozen en afgevaardigd door hun
achterban overleggen maandelijks met een gemeente-ambtenaar van de afdeling ruimte
en groen over de lokale initiatieven. Knelpunten die optreden en de vorderingen die
worden gemaakt worden met een gemeentelijk ambtenaar gesproken. Waar nodig ondersteunt de gemeente het proces en adviseert over startsubsidies die verscheidene instanties
onder bepaalde voorwaarden kunnen verstrekken.
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7.3.2 Actor
Actoren bij dit voorstel zijn de gemeente (initiatiefnemer, coördinerend), individuele
agrariërs (initiatiefnemer), een agrarische belangenorganisatie (initiatiefnemer), natuur-,
landschaps- en recreatieorganisaties (ondersteunend), het agrarisch onderwijs centrum
(ondersteunend), de Landbouw Universiteit (onderzoek), stedelingen (deelnemers) en de
plaatselijke VVV (coördinerend).
7.3.3 Doet
bundelen van lokale initiatieven + bespreken van plan van aanpak
vormen van een breed overlegplatform ten behoeve van visievorming over regio
genereren financiële middelen indien nodig
service-centrum als medium om stedelingen in contact te brengen met de
agrarische wereld
service-centrum als medium om (biologische) groente- en zuivelabonnementen te
distribueren
service-centrum als medium om agrarische cursussen te geven
service-centrum als medium om agro-toerisme te coördineren
7.3.4 Bestaand voorbeeld
Voorzover de auteurs van dit rapport weten bestaat er momenteel geen bestaand
voorbeeld dat enige gelijkenis vertoont met dit multifunctionele voorstel.
7.4 Compensatiebeginsel
7.4.1 Toelichting
Het compensatiebeginsel1 is een afgeleide van het principe dat de vervuiler betaalt. Het
compensatiebeginsel kan om de volgende beweegreden gehanteerd worden. Als gevolg
van noodzakelijke woningbouw vindt er in het landschap een ingreep plaats, de

Zie ook de publikatie: Naar een sluitende groen financiering, commissie financiering natuurbeleid, LNV (1992)
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landbouw raakt areaal kwijt en kan economisch afgezwakt worden. Dit is een ingreep
die niet als van zelfsprekend beschouwd dient te worden. Door met geld te compenseren
komen er gelden beschikbaar die kunnen worden aangewend om het resterend agrarisch
gebied goed in te richten en te beheren. Dit is te bewerkstelligen middels het provinciaal
opcenten op alle investeringen in de bebouwde omgeving ('rood betaalt voor groen')
en/of middels het provinciaal opcenten van de motoren-rijtuigenbelasting (gecheckt bij
Dhr. J. Urselman, fiscaal specialist bij LNV). Uit een deel van deze gelden zou het
agrarisch natuur- en landschapsbeheer gefinancierd kunnen. Evenzeer zouden kleinschalige experimenten die een bijdrage leveren aan bestuurlijke vernieuwing of sociaaleconomische versterking van de landbouw betaald kunnen worden uit deze heffingen.
7.4.2 Actor
Actoren bij dit voorstel zijn de provincie (heffer en coördinerend), de Landbouw
Universiteit (onderzoek) en het Rijk (voorwaardenscheppend).
7.4.3 Doel
duurzame en solide financiering voor allerlei experimenten in de stadsrandzone
die een bijdrage leveren aan het handhaven of versterken van de landbouw, een
landbouw die een fundament kan bieden tegen oprukkende verstedelijking
overheden dwingen compact te bouwen
7.4.4 Bestaande voorbeelden
Inlichtingen over een bestaand voorbeeld dat enige gelijkenis vertoont met dit voorstel is
te verkrijgen bij Natuurmonumenten, afd. Externe Zaken, ir. R.D.W. Hijdra, tel. 0356559933. Zie ook het Manifest over het Groene Hart, ondertekend door ANWB, LTONederland, WLTO, Stichting Natuur en Milieu en Vereniging Natuurmonumenten, 9
december 1995.
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7.5 Ruimte voor experimenten
7.5.1 Toelichting
Experimenten ontstaan vanuit de behoefte bij een kleine groep enthousiaste mensen om
het economische perspectief voor de land- en tuinbouw in een gebied te verbeteren.
Belangrijk daarbij is dat het experiment op ten duur wordt gedragen door de bewoners
van de stadsrandzone. Bij de startfase van een experiment ligt het accent op het kweken
van wederzijds vertrouwen tussen diverse partners. Het is aan te bevelen door eerst te
starten met relatief makkelijk te realiseren experimenten, hierdoor kunnen de initiatiefnemers hun eigen vorderingen beter signaleren. Het is van groot belang dat de experimenten meeliften met bestaand beleid zoals het Stimuleringskader, zodat de experimenten
een bijdrage leveren aan bestuurlijke vernieuwing, sociaal-economische versterking of
agrarisch natuurbeheer. De wederzijdse betrokkenheid van verschillende partners bij
experimenten zal ook zijn weerslag dienen te hebben in financiële deelneming van de
actoren. Daarbij kan gedacht worden aan een maximale overheidsbijdrage en aan een
minimale bijdrage van de initiatiefnemers van experimenten.

7.5.2 Actor
Actoren bij dit voorstel zijn de gemeenten (op afstand begeleidend), de provincie die een
'animateur1'

aanstelt

(initiatiefnemer/coördinerend),

agrarische

belangenorganisaties

(initiatiefnemer/ondersteunend), natuur-, landschaps- en recreatieorganisaties (ondersteunend), agrariërs (initiatiefnemers), stedelingen (initiatiefnemers) en het Ministerie van
Landbouw (voorwaardenscheppend)

Een 'animateur' is een persoon uit een gebied, die zowel de taal van de agrariërs als van de
regionale overheid spreekt. Hij is tevens op de hoogte van allerlei wettelijke en juridische zaken
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7.5.3 Doel
door bestuurlijke vernieuwing bereiken dat vele partijen van de stadsrandzone op
één lijn komen
de stadsrandzone zowel leefbaar maken voor de stedeling als de agrariërs
financiële middelen gericht inzetten voor experimenten die bepaalde doelstellingen voor een gebied verwezenlijken zoals die in het streekplan zijn vastgelegd.
7.5.4 Bestaand voorbeeld
De werkwijze om een 'animateur' aan te stellen wordt reeds uitgevoerd door het Franse
Ministerie van Landbouw aan de hand van 'Project Developpement Durable'. Inlichtingen over een bestaand voorbeeld dat enige gelijkenis vertoont met dit voorstel is te
verkrijgen bij WLTO-Kring Zuid-Holland Oost, Hei- en boeicopseweg 13, 4126 RD
Hei- en boeicop, tel. 03454-1452.
7.6 Educatie
7.6.1 Toelichting
Wil landbouw in de stadsrandzone zich duurzaam kunnen ontwikkelen dan betekent dat
er in belangrijke mate een sociaal bewustwordingsproces bij zowel de stedeling als de
agrariër moet optreden. Dit bewustwordingsproces kan mede middels cursussen tot stand
worden gebracht. Van enorm belang is dergelijke initiatieven ondersteund worden door
lokale afdeling van land- en tuinbouworganisaties. Dit werkt meestal draagvlak vergrotend bij agrariërs. Door bovendien gemeenschappelijke cursussen te organiseren die
algemeen van karakter zijn kan ook het bewustwordingsproces voor duurzame landbouw
onder stedelingen worden vergroot. Voor de agrariërs zouden de cursussen onder andere
gericht kunnen zijn op de mogelijkheden voor neveninkomsten op bedrijfsniveau. De
wijze waarop het landschap in de stadsrandzone door vrijwilligers onderhouden kan
worden zou een cursusonderdeel voor stedelingen kunnen zijn.
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7.6.2 Actor
Actoren bij dit voorstel zijn de agrarische belangenorganisaties (ondersteunend), natuur-,
landschaps- en recreatieorganisaties (ondersteunend), het agrarisch onderwijs centrum
(initiatiememer), het regulier agrarisch onderwijs (initiatiefnemers), individuele agrariërs
(deelnemers), stedelingen (deelnemers), de provincie (op afstand begeleidend) en het
Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (voorwaardenscheppend).
7.6.3 Doel
draagvlak creëren voor duurzame landbouw in de stadsrandzone zowel bij de
agrariërs als bij de stedeling middels educatie
7.6.4 Bestaand voorbeeld
Inlichtingen over een bestaand voorbeeld dat enige gelijkenis vertoont met dit voorstel is
te verkrijgen bij het Agrarisch Onderwijs Centrum.
7.7 Beleggen
7.7.1 Toelichting
Een beleggingsfonds belegt in landbouwgrond die geschikt of geschikt te maken is voor
landbouw die extra zorg besteed aan het instandhouden van een vruchtbare bodem in
combinatie met natuur- en landschapsbeheer, streekprodukten en/of agro-toerisme. Deze
landbouwvorm wordt beknopt weergeven met de nieuwe term ,multilandbouw\ Waarbij
de landbouwgrond wordt in erfpacht uitgegeven. Een beleggingsfonds streeft naar het
vergroten van het landbouwareaal waarop multilandbouw wordt bedreven. Om beleggingen en investeringen die in het belang zijn van milieubescherming bij burgers te
bevorderen, krijgen fondsen of beleggingsinstellingen die hoofdzakelijk deelnemen in
'groene projecten' een bijzondere vrijstelling voor rente- en dividendinkomsten. Het doel
van de invoering van deze vrijstelling is dus de financiering van 'groene projecten' te
vergemakkelijken.
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7.7.2 Ac tor
Actoren bij dit voorstel zijn de burgers (initiatiefnemers), het beleggingsfonds (initiatiefnemer), individuele agrariërs (deelnemers) en het Rijk (voorwaardenscheppend).
7.7.3 Doel
vergroten van het landbouwareaal waarop multilandbouw wordt uitgeoefend, de
kwaliteit van de landbouwgrond wordt verbeterd en 'initiatieven ten aanzien van
natuur- en landschapsbeheer,

streekprodukten

en/of agro-toerisme

worden

opgepakt.
vergroten van draagvlak onder burgers voor een landbouw die multifunctioneel
van karakter is.
7.7.4 Bestaand voorbeeld
Inlichtingen over een bestaand voorbeeld dat enige gelijkenis vertoont met dit voorstel is
te verkrijgen bij beleggingsmaatschappij Biogrond Beleggingsfonds N.V., Prins Hendriklaan 9-11, Postbus 55, 3700 AB Zeist, tel. 03404-16544.
7.8 Schematische weergave
In tabel IV, zie volgende bladzijde wordt een overzicht van de voorstellen weergeven.
Bij ieder voorstel staat vermeld welke rol de betrokken partij kan vervullen.

39
rol van de betrok*
ken partij

voorstel
regionale ontwikkelingsvisie
landbouw
(§ 7.2)

servicecentrum
(§ 7.3)

initiatiefnemer

agra, LTO

gem,
LTO,
NBR

coördinerend

gem,
VW

ondersteunend

gem

op afstand begeleidend

prov

AOC

voorwaardenscheppend

heffende instantie

prov

ruimte
voor experimenten
(§ 7.5)

educatie
(§7.6)

beleggen
(§7.7)

prov, LTO,
agra, sted

AOC,
AO

burg,
fonds

prov
LTO, NBR

LTO,
NBR

gem

prov

sted

deelnemers

onderzoekend

compensatiebeginsel
(§ 7.4)

DLV

LU

R

LNV

LU

DLV

agra,
sted

agra

LNV

R

prov

Tabel IV overzicht van de voorstellen met bijbehorende actoren, verklaring van de afkortingen: agra** individuele
agrariërs, AOC= agrarisch onderwijs centrum, burg= burgers, DLV= Dienst Landbouw Voorlichting, fonds= belegingsfonds, gem=
gemeenten, LNV= Ministerie van Landbouw, LTO= land- en tuinbouw organisaties, LU= Landbouw Universiteit, NBR= natuur-,
landschaps- en recreatieorganisaties, prov» provincie, R= het Rijk, sted= stedelingen, VW= Vereniging voor Vreemdelingen
Verkeer.
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HOOFDSTUK 8 BELEIDSKADER
8.1 Inleiding
In het deelrapport 'Stadslandbouw' van de VSL wordt de nieuwe term 'stadslandbouw'
geïntroduceerd. Net als bij de introductie van het begrip 'plattelandsvernieuwing' roept
het begrip 'stadslandbouw' bij omstanders enige verwarring op. Beide termen moeten
dan ook niet gezien worden als een vaststaand doel maar meer als een oplossingsrichting
om leefbaarheid van het platteland te versterken c.q. duurzaamheid van de landbouw
nabij de stad te vergroten. In grote lijnen vertonen de oplossingsrichtingen plattelandsvernieuwing en stadslandbouw veel overeenkomsten met elkaar.
8.2 Verbreding van landbouw
In tegenstelling tot de landbouw in de rurale gebieden kan de landbouw in de stadsrandzone zich in principe breed maatschappelijk ontwikkelen. De landbouw heeft dan naast
de economische functie een ecologische, landschappelijke, recreatieve en sociale functie.
Het doen slagen hiervan is net als bij plattelandsvernieuwing in sterke mate afhankelijk
van de wijze waarop de diverse actoren het proces begeleiden en ondersteunen.
8.3 Stadslandbouw mee laten liften met plattelandsvernieuwing
Daar zowel plattelandsverniewing als stadslandbouw in de breedste zin van het woord
een bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid van het platteland c.q. stadsrandzone is
er naar de mening van de auteurs een duidelijke koppeling te leggen tussen deze twee
oplossingsrichtingen.

De wijze van handelen is bij plattelandsvernieuwing

reeds

uitgekristalliseerd en staat verwoord in het rapport 'Buiten leven in Nederland, deel 1 en
2'. Het voorstel van de auteurs is dan ook de oplossingsrichting 'stadslandbouw' mee te
laten liften met het beleid rond plattelandsverniewing voor zover het de landbouw
betreft.
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8.4 Rol van de betrokken actoren
8.4.1 Rol van de centrale overheid
De gebieden dienen zelfverantwoordelijkheid te krijgen voor het oplossen van problemen. De rijksoverheid zou zich moeten beperken tot het aangeven van de kaders en het
voeren van de centrale regie. De centrale overheid moet sturen op doelen in plaats van
op middelen, stimuleer creativiteit en diversiteit, mobiliseer mensen; breng partijen
bijeen.
8.4.2 Rol van gemeenten en provincies
Zowel de gemeenten (onderling) als de provincie kunnen een coördinerende en gangmakende rol vervullen bij het opzetten van kleine projecten, die een bedrage leveren aan
het realiseren van duurzame landbouw in de stadsrandzone.
8.4.3 Rol van andere actoren
De belangrijkste partijen die betrokken zijn bij de inrichting en het beheer van de
stadsrandzone zoals agrariërs, milieu-beschermers, recreatie- en toerisme-ondernemers,
landschapsinrichters en stedelingen dienen hun onderlinge vijandschap op te geven en
toe te werken naar een daadkrachtige samenwerking. Die daadkrachtige samenwerking
zou verkregen kunnen worden door een plaats in te ruimen voor een instantie of persoon
die een trekkersrol kan vervullen. Bij die trekkers komen onder andere individuele
personen, bestuurders en politici; maar ook de Kamer van Koophandel, regionale Middenen Kleinbedrijf, Staatsbosbeheer en Waterschappen in beeld.
8.5 Conclusie
Ontwikkel ten aanzien van de duurzame landbouw in de stadsrandzone geen nieuw
beleid maar pas het in bestaande kaders in. Laat initiatieven met betrekking tot stadslandbouw meeliften met plattelandsvernieuwing.
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HOOFDSTUK 9 CONCLUSIES
- De drie pijlers onder het begrip 'stadslandbouw' zijn: economische duurzaamheid, het
benutten van wederzijdse relaties tussen stedelijk en landelijk gebied en het versterken
van zowel de landschappelijk als recreatieve kwaliteit van het stadslandschap.
- Stadslandbouw is landbouw met een verbrede maatschappelijke functie, dit in
tegenstelling tot de gangbare landbouw die in hoofdzaak monofunctioneel is.
- Stadslandbouw is net als plattelandsvernieuwing een begrip dat een dynamnisch
proces aanduidt, ondersteund door verschillende actoren.
- Wegens gebrek aan draagvlak, onbruikbare grond, twijfel aan duurzame financiering
voor natuurbeheer, wantrouwen tegenover de overheid en vrees van oververzadiging
van regionale markten vinden de VSL-voorstellen voor wat betreft stadslandbouw
geen bijval onder agrariërs in Leidschendam.
- Vanwege hoge grondruk in de stadsrandzone is het maar voor een beperkt aantal
grondgebonden agrariërs mogelijk schaalvergroting toe te passen. Deze schaalvergroting is vereist om in de toekomst een perspectiefvolle bedrijfsvoering te kunnen
voortzetten. Een aantal agrariërs die niet kunnen extensiveren zal noodgedwongen
moeten afvloeien. Voor een deel van de agrariërs kan het inkomen aangevuld worden
met inkomsten uit recreatie, natuur- en landschapsbeheer en directe afzet van
produkten, mits er tussen de agrariërs onderling wordt samengewerkt.
- Voorstellen om landbouw in de stadsrandzone duurzaam te ontwikkelen zijn: het
oprichten van een service-centrum, het toepassen van het compensatiebeginsel, ruimte
bieden voor experimenten, educatie en het beleggen in de landbouw met een breed
maatschappelijke functie.
- Ten aanzien van de duurzame landbouw in de stadsrandzone is het niet nodig om
nieuw beleid te ontwikkelen maar kan het beleid in bestaande kaders worden ingepast.
Initiatieven met betrekking tot stadslandbouw kunnen meeliften met plattelandsvernieuwing.
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HOOFDSTUK 10 AANBEVELINGEN
10.1 Inleiding
In dit hoofdstuk staan de aanbevelingen voor dit rapport geschetst. Gelijksoortige
aanbevelingen zijn gebundeld in clusters. Die clusters zijn achtereenvolgens: inrichting
en beheer (§ 10.2), initiatieven (§ 10.3), relatie tussen agrariërs en burgers onderling (§
10.4), beleid (§ 10.5) en onderzoek (§ 10.6). In paragraaf 10.7 staan alle aanbevelingen
geordend in één tabel.
10.2 Cluster inrichting en beheer
10.2.1 Visievorming agrariërs
Agrariërs zouden een samenwerkingsverband kunnen vormen, om op gebiedsniveau
gezamenlijk een visie uit te brengen over de inrichting van het landelijk gebied.
Standsorganisaties kunnen bij de gezamenlijke visievorming een belangrijke coördinerende rol vervullen.
10.2.2 Langdurige pachtovereenkomsten
Een groeiend aantal agrariërs is landelijk bereid zich op natuur- en landschapsbeheer te
richten mits er een solide en duurzame vergoeding tegenover staat. Dit is te bewerkstelligen middels het afsluiten van langdurige pachtovereenkomsten tussen verpachter en
pachter.
10.2.3 Versnelling uitvoering herinrichting
Versnel de uitvoering van de herinrichting Leidschendam zodat de agrarische structuur
verbeterd wordt en de landbouw een steviger fundament vormt tegen toekomstige
stedelijke activiteiten.
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10.3 Cluster initiatieven
10.3.1 Communicatielijnen verkorten
Sinds de decentralisatie-impuls is de provincie de initiatiefnemer bij projecten

met

betrekking tot het landelijk gebied. Willen deze projecten in een korte tijd slagen dan is
het van groot belang dat de communicatielijnen tussen betrokkenen zo kort mogelijk
worden gehouden. Bij ieder project dient een communicatieplan opgesteld te worden.
Eveneens is het daarbij van belang dat de provincie een 'animateur' aanstelt die zowel
de weg naar de agrariërs kent als naar de (gemeentelijke) overheid.
10.3.2 Voorbeeldproject
De provincie zou een voorbeeldproject op kunnen stellen waar geëxperimenteerd kan
worden met het opzetten van (kleinschalige) projecten op het vlak van duurzame
landbouw in de stadsrandzone. Voor de provincie Zuid-Holland zou zo'n project
verankerd kunnen worden in het reeds bestaande Groene-Blauwe Slinger.
10.3.3 Oververzadiging markt tegengaan
Door recreatieve initiatieven van agrariërs nabij de stadsrand op elkaar af te stemmen
kan oververzadiging van de markt voorkomen worden. Een provinciale vereniging voor
vreemdelingenverkeer (PVVV) zou een coördinerende rol kunnen vervullen bij het
adviseren van startende agrariërs bij het opzetten van agrarisch-recreatieve projecten.
10.4 Cluster relatie tussen agrariërs en burgers onderling
10.4.1 A bonnementensysteem
De betrokkenheid van burgers met de landbouw in de stadsrandzone kan vergroot
worden door het abonnementensysteem verder uit te bouwen. Burgers nemen verse
produkten van agrariërs af en weten dat het uit de buurt afkomstig is. Naast de biologische landbouw zou de gangbare landbouw evenzeer een abonnementensysteem kunnen
opzetten.
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10.4.2 Service-centrum
Spoor de diverse belanghebbenden van de stadsrandzone aan een service-centrum voor
lokale initiatieven op te richten, waar allerlei projecten gefaciliteerd en gecoördineerd
kunnen worden.
10.4.3 Landbouwtelefoon
Richt een landelijke informatielijn voor de landbouw op, waar iedereen met zijn of haar
vragen omtrent landbouw, agrarische onderwijs, agrarisch natuurbeheer, streekprodukten
en agro-toerisme terecht kan. Medewerkers van deze landbouwtelefoon kunnen bij
specifieke vragen bijvoorbeeld doorverwijzen naar standsorganisaties, Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Landschapsbeheer Nederland.
10.5 Cluster beleid
10.5.1 Intergemeentelijk groenlandschapsbeleidsplan
Spoor gemeenten onderling aan een intergemeentelijk groenlandschapsbeleidsplan op te
stellen waarin zij schetsen hoe de inrichting en het beheer van de stadsrandzone zich
dient te ontwikkelen. De rol van de landbouw als beheerder van de groene ruimte,
voedselproducent, landschapsverzorger, aanbieder van recreatie en natuurverschaffer
dient in zo'n plan grote aandacht te krijgen. In afstemming met betrokken partijen wordt
de rol van de landbouw in gezamenlijke projecten verder uitgekristalliseerd. Beleidsontwikkeling ten aanzien van een gemeentelijke agrarische hoofdstructuur zou eveneens een
thema kunnen zijn binnen het kader van intergemeentelijke samenwerking.
10.5.2 Voorkeursrecht van koop aan gemeenten
Verruim het 'voorkeursrecht gemeenten' op dusdanige wijze dat gemeenten het
voorkeursrecht van koop van agrarische gronden hebben. Vervolgens kunnen de
gemeenten beslissen wat er met de grond gaat gebeuren. Een mogelijkheid is om de
grond aan andere agrarische bedrijven te verkopen. Ook kunnen de gemeenten de
gronden behouden en onderbrengen in een schap. Dit met als doel grondspeculanten van
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de grondmarkt te weren en om te voorkomen dat agrarische grond wordt verkocht aan
niet-agrariërs.
10.5.3 Inpassing projecten in bestaand beleidskader
Creëer ten aanzien van de landbouw in de stadsrandzone geen nieuw beleid maar pas het
in bestaande kaders in. Toets projecten in de stadsrandzone aan de criteria die ook
gelden voor ondersteuning van plattelandsvernieuwing/kaderregeling/cluster III.
10.5.4 Interdepartementale samenwerking
Interdepartementale samenwerking op het vlak van duurzame landbouw in de stadsrandzone tussen Ministeries VROM, VWS, SZW en LNV onderling is nodig om de
landbouw in de stadsrandzone economisch, landschappelijk en sociaal te versterken.
10.6 Cluster onderzoek
10.6.1 Heroriëntering
Besteedt zowel binnen het regulier agrarisch onderwijs als het contract onderwijs (AOC)
meer aandacht aan de heroriëntering van de landbouw voor wat betreft natuur- en
landschapsbeheer, recreatie op en nabij het bedrijf en het ontdekken van nieuwe
afzetmogelijkheden en doelgroepen. Plaatselijke landbouworganisaties kunnen hierbij een
ondersteunende rol vervullen.
10.6.2 Onderzoek naar bedrijfsprofielen
Er zou door een onderzoeksinstituut onderzocht kunnen worden welke bedrijfsprofielen
zich optimaal in de stadsrandzone kunnen ontwikkelen. Dit aan de hand van de parameters gronddruk, grondprijzen, extensivering, arbeidsverhoudingen en afstand van het
agrarisch bedrijf tot de stad.
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10.6.3 Compensatiebeginsel
Laat door een onderzoeksinstituut onderzoek verrichten in hoeverre er mogelijkheden
zijn om het compensatiebeginsel toe te passen bij landbouwonttrekkingen voor woningbouw, infrastructuur en bedrijfsterreinen.
10.7 Schematische weergave
In tabel V (zie volgende bladzijde) staan de aanbevelingen in clusters weergegeven en
tevens staat vermeldt voor welke instantie de aanbeveling bestemd is.

cluster

subparagraaf

trefwoord aanbeveling

aanbeveling bestemd voor:

inrichting en beheer

§ 10.2.1

visievorming agrariërs

agrariërs, LTO

§10.2.2

langdurige pachtovereenkomsten

LBL

§10.23

herinrichting versnellen

LBL.LC

§ 103.1

communicatielijnen verkorten

Prov

§10.3.2

voorbeeldproject

Prov, LNV-DWZ

§1033

oververzadiging markt tegengaan

PVW, LTO

§ 10.4.1

abonnementensysteem

agrariërs, burgers

§ 10.4.2

service-centrum

agrariërs, burgers, gemeenten, LTO, natuur-, landschaps- en recreatiebelangenorganisaties

§ 10.43

landbouwtelefoon

LNV, LTO, Landschapsbeheer Nederland, AOC

§ 10.5.1

intergemeentelijk
groen landschapsbeleidsplan

gemeente

§10.5.2

voorkeursrecht van koop gemeenten

gemeente, VNG, het Rijk

§1053

inpassing projecten in bestaand
beleidskader

LNV

§ 105.4

interdepartementale samenwerking

het Rijk

§ 10.6.1

heroriëntering

AOC

§ 10.6.2

onderzoek naar bedrijfsprofielen

LUW, SC-DLO

§ 10.63

compensatiebeginsel

LUW, SC-DLO

initiatieven

relatie tussen agrariërs en burgers onderling

beleid

onderzoek

Tabel V overzicht met aanbevelingen, verklaring van de aikortingen: AOC= Agrarisch Onderwijs Centrum, LBL= Dienst Landinrichting Beheer Landbouwgronden, LC= Landinrichtingscommissie Leidschendam, LNV= Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, LNV-DW2= Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie Zuidwest, LTO= Land- en
tuinbouworganisaties, LUW= Landbouw Universiteit Wageningen, Prov= provincie, PVW= Provinciale Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer, SC-DLO= Staring Centrum, VNG= Vereniging van
Nederlandse Gemeenten
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BIJLAGE I AFKORTINGENLIJST
ANWB

Algemene Nederlandse Wielrijders Bond

AOC

Agrarisch Onderwijs Centrum

D&V

Nota Dynamiek en Vernieuwing

DL

Directie Landbouw

GS

Gedeputeerde Staten

LBL

Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden

LC

Landinrichtingscommissie

LNV

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

SBE

Standaard Bedrijfseenheid

SZW

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

VINEX

Vierde Nota Ruimtelijke Ordening

VROM

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

VSL

Visie Stadslandschappen

VWS

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
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BIJLAGE II BELEID TEN AANZIEN VAN STAD EN LANDELIJK
GEBIED
Nota Dynamiek en Vernieuwing
Nota Dynamiek en Vernieuwing in het kort
In de Nota Dynamiek en Vernieuwing (D&V, 1995) heeft de Minister zijn beleidsvoornemens voor de beleidsvelden landbouw, natuurbeheer en visserij gepresenteerd.
De Nota D&V constateert een verdergaande internationalisering, regionalisering en
individuele bewustwording binnen de landbouwsector. Verdergaande internationalisering,
zoals bij het GATT-akkoord, heeft grote gevolgen voor nationaal landbouwbeleid. Naast
de toenemende internationalisering is er een tendens naar regionalisering waar te nemen.
Streekprodukten en regionale initiatieven als natuur- en landschapsbeheer krijgen steeds
meer aandacht. Andere functies dan landbouw krijgen in het buitengebied een toenemend accent. Ten aanzien van vernieuwingen in de land- en tuinbouw meldt de nota
D&V dat de primaire verantwoordelijkheid bij deze sector ligt.
De kwantiteit en kwaliteit van natuur en landschap is in de laatste decennia afgenomen.
Zodoende staat de leefbaarheid en kwaliteit van de groene ruimte onder grote druk. De
overheid signaleert dat zij de ontstane knelpunten moet oplossen en ombuigen via
vernieuwing. Particuliere initiatieven die het economisch draagvlak van de groene ruimte
vergroten worden aangemoedigd. Projecten voor de groene ruimte gaan vanuit de
provincie in de toekomst meer gebiedsgericht en bottum-up benaderd worden. Zowel
binnen als buiten de ecologische hoofdstructuur kunnen naast natuurbeherende instanties
ook agrariërs betrokken worden bij het beheer van natuur en landschap.
De nota D&V schenkt ook aandacht aan de stadsrandzone. Er dient een goede afstemming tussen stad en groene ruimte te komen. Met de recent uitgebrachte Visie Stadslandschappen (VSL, 1995) brengt LNV de discussie over groene ruimte en verstedelijking op gang. De strikte scheiding tussen stad en land dient opgeheven te worden. Dit
is zowel in het belang van de stad als van de groene ruimte.
Programma's en projecten uit de nota Dynamiek en Vernieuwing
De in nota D&V gepresenteerde beleidsvoornemens zijn op ambtelijk niveau verder
uitgewerkt in programma's. Zo omvat de nota D&V onder andere de programma's
Dynamiek Landelijk Gebied en Beheer. Deze programma's omspannen onder meer het
beleidsveld van de stadsrandzone.
Het 'Programma Dynamiek Landelijk Gebied' wordt nader uitgewerkt in de projecten
Mobiliteit en Plattelandsvernieuwing. Het project 'Mobiliteit' heeft tot doel meer inzicht
te krijgen in de mobiliteit van bedrijven en grond, mobiliteit van functies (zoals nietagrarische functies op agrarische bestemmingen bij de stadsrand) en de relatie mobiliteit
en fiscale aspecten (zoals groene belastingen). Het project 'Plattelandsvernieuwing',
waarin het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij (LNV) en het Ministerie
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordemng en Milieubeheer (VROM) samen met het Inter
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Provinciaal Overleg (IPO) en maatschappelijke partners als Algemene Nederlandse
Wielrijders Bond (ANWB), Vereniging voor recreatieondernemers (RECRON), Natuurmonumenten (NM) en de Unie van Waterschappen samenwerken voor een actief vernieuwend beleid waarin landbouw, natuur, recreatie en toerisme in samenhang en
afstemming zich gezamenlijk kunnen ontwikkelen, zoals in Ruimtelijke Ordening en
Milieuprojecten (ROM) en Waardevolle Cultuurlandschappen (WCL).
Het 'Programma Beheer' richt zich op de concretisering en uitvoering van rijksdoelstellingen van het natuurbeleid. Dit programma is onder verdeeld in de projecten
'Binnen de Ecologische Hoofdstructuur', 'Buiten de Ecologische Hoofdstructuur'
'Relatienota'. Het project 'Binnen de Ecologische Hoofdstructuur' is gericht op
vergroten van draagvlak voor realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur door particuliere beheerders in te zetten. Het project 'Buiten de Ecologische Hoofdstructuur'
betreft ontwikkeling van een beleidsprogramma waarin boeren in witte gebieden buiten
de Ecologische Hoofdstructuur natuur beheren. Ten slotte betreft het project 'Relatienota' de herziening van het stelsel van beheersovereenkomsten. De herziening gaat onder
andere over natuurproduktiebetaling.
Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra
De Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX, 1989) beschrijft op nationaal
niveau het ruimtelijk ordeningsbeleid voor zowel het stedelijk als landelijk gebied.
Het nationaal ruimtelijk beleid ten aanzien van verstedelijkte gebieden is gericht op
potenties van elke regio, met stedelijke knooppunten als centra voor dienstverlening en
economische ontwikkeling. Concentratie van wonen, werken en voorzieningen op verschillende schaalniveau' s is een speerpunt van beleid. In de Randstad zal de geplande
woninguitbreiding plaats gaan vinden op Centrale Stedenring nabij een stadsgewest. Om
te voorkomen dat stadsgewesten aaneengroeien is het rijkbufferzonebeleid ontwikkeld.
Daarbij gaat het om het veiligstellen van de openheid in het landelijk gebied tussen de
stadsgewesten. Een nevendoelstelling is het versterken van de groene functies in het
bufferzonegebied.
De spil van het ruimtelijk beleid ten aanzien van landelijke gebieden is de koersbepaling. De koersbepaling richt zich op de integratie van ruimtelijk-, milieu- en waterbeleid.
Het bepalen van een koers betekent dat vanuit nationale optiek wordt afgewogen welke
afwegingen per regio worden nagestreefd en hoe het ruimtelijk-, milieu- en waterbeleid
daarop gericht kan worden. Elke koersbepaling is gericht op duurzaamheid, ruimtelijke
kwaliteit en multifunctionaliteit. De koersbepaling omvat vier koersen namelijk de
blauwe, bruine, gele en groene koers. In gebieden met een blauwe koers bevinden en
ontwikkelen zich verschillende functies in onderling verband. Bij de bruine koers zal de
landbouw samen met andere functies in een ruimtelijk mozaïekpatroon ontwikkeld
worden. De gele koers is van toepassing op gebieden waar agrarische sectoren als
glastuinbouw, bloembollenteelt en intensieve veehouderij in regionale complexen
geconcentreerd worden. Tenslotte de groene koers, waar het beleid gericht is op herstel
en ontwikkeling van natuurlijke ecosystemen.
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Voorlopig streekplan Zuid-Holland West
Het streekplan Zuid-Holland West (provincie Zuid-Holland, 1995) is speciaal op
genomen in deze bijlage daar deze provincie onder grote stedelijke invloed staat en
waarin de case Leidschendam is gelegen.
Het voorlopig streekplan Zuid-Holland West beschrijft in hoofdlijnen de meest gewenste
ontwikkelingen op het vlak van de ruimtelijke ordening. Het in 1996 vast te stellen
streekplan beslaat de periode tot 2005 met een globale doorkijk naar 2015 en vervangt
daarmee het huidige streekplan van 1987.
Het streekplan kiest voor de bundeling van verstedelijking in stadsgewesten en steden,
zodat waar mogelijk een blijvend onderscheid tussen het stedelijk en landelijk gebied
blijft bestaan. De verstedelijking en de daarmee gepaard gaande verstening gaat echter
door. Het voorlopige streekplan stelt dat de woningbouwlokaties in het Haagse Stadsgewest voor 2005 zijn uitgeput. Recent is het VINEX-akkoord Haaglanden afgesloten
waaruit blijkt dat de verstedelijking van Wateringen, Ypenburg en Leidschenveen (bij
Leidschendam) onvoldoende ruimte biedt en moet worden aangevuld met ZoetermeerOost, Deifgauw en Pijnacker-Zuid.
Naast de noodzakelijke aanpassing van het rode raamwerk (= verstedelijking) wil de
provincie het groene raamwerk samen met de partners van de groene ruimte instandhouden en/of versterken. Dit poogt de provincie Zuid-Holland te bereiken door enerzijds
bestaand instrumentarium in te zetten en anderzijds nieuw beleid te ontwikkelen.
Bestaand beleid betreft het bufferzonebeleid en de Randstadgroenstructuur. Het Randstadgroenstructuurbeleid is bedoeld om op plaatsen waar in onvoldoende mate recreatieve schakels aanwezig zijn, groene recreatieve structuren in het buitengebied te ontwikkelen.
Het streekplan gaat nader in op de stadsrandzone waar stedelijke en landelijke gebieden
elkaar ontmoeten. Meer dan in het verleden zal de aandacht voor de landelijke gebieden
binnen stedelijke invloedssfeer zich richten op de betekenis van dit gebied voor de
stedeling. Deze gedachte sluit naadloos aan bij de VSL en nota D&V. De provincie
Zuid-Holland constateert dat de kwaliteiten van het buitengebied belangrijk zijn voor de
concurrentiepositie van de stedelijke gebieden voor vestiging van bewoners en bedrijven
(zie Beleidskader Groen, 1995).
In het landelijk gebied spreekt het streekplan zich uit voor de prioriteit van grondgebonden functies en karakteristieke ruimtelijke kwaliteiten (bijvoorbeeld openheid). Het
behoud en zo mogelijk versterken van de agrarische functie is daarmee het uitgangspunt.
In ontwikkeling is het beleid van de Groenblauwe Slinger. De Groenblauwe Slinger
betreft een groene verbinding tussen Midden-Delftland en het Groene Hart. Grondgedachte daarbij is dat er in stedelijke en nog te verstedelijken delen van de Randstad een
noodzakelijke levensvatbare groenstructuur aanwezig dient te zijn. Dit niet alleen ten
behoeve van het behoud van de groengebieden zelf maar ook om de kwaliteit van het
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stedelijk gebied op peil te houden. In deze groenstructuur dient ook plaats te zijn voor
recreatieve, landschappelijke en landbouwkundige functies die naast elkaar voorkomen.
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BIJLAGE III INTERVIEWS
a) Vragenlijst voor de agrariërs in Leidschendam
De vragen voor de agrariërs zijn terplekke in het veld afgenomen aan de hand van de
volgende trefwoorden: afzet aan de stad, agrarisch natuurbeheer, bedrijfsoppervlakte,
biologische landbouw, energie-recycling, extensivering, gronddruk, herinrichting, hinderwet, hobbyboeren, huis aan huis verkoop, inrichting, landbouwhistorie, melkquota,
mestwetgeving, milieu, natuur, neveninkomsten, ontsluiting, ontwatering, recreatie,
recreatief-medegebruik, rol overheden, standsorganisaties, vergunningen, verkaveling,
waterberging, woningbouw.
b) Vragenlijst voor de Algemene Nederlandse Wielrijders Bond
Met de geïnterviewde was afgesproken dat het niet noodzakelijk vooraf een vragenlijst
toe te sturen. Dit gesprek was algemeen van karakter.
c) Vragenlijst voor de Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden Voorburg
Zie hiervoor bij g) Vragenlijst aan de Landinrichtingscommissie 'Leidschendam'.
d) Vragenlijst voor de gemeente Leidschendam
1) Welke gemeenten zijn naast de gemeente Leidschendam betrokken bij de herinrichting Leidschendam?
2) Waar is in uw gemeente (grootschalige) woninguitbreiding gepland? Om hoeveel
woningen gaat in het totaal?
3) Zijn er in uw gemeente bos-, natuur- en recreatiegebieden gepland? Zo ja waar dan
wel?
4) In hoeverre bestaat er in uw gemeente de mogelijkheid om agrariërs in te zetten voor
het beheer van bos-, natuur- en recreatiegebieden?
5) Heeft uw gemeente een groenstructuur- en landschapsbeleidsplan? Zo ja in hoeverre
zijn deze op elkaar afgestemd? Mogen wij deze nota's lenen?
6) Kan u in het kort uw gemeentelijk grondbeleid schetsen?
7) Heeft de gemeente Leidschendam grond in bezet voor stedelijke uitbreiding? In
hoeverre houdt u daar rekening met een integratie van stad en land, waar beiden
voordeel van kunnen hebben?
8) Verpacht de gemeente Leidschendam gronden aan boeren?
9) Kan landinrichting ingezet worden om de structuur van een geplande woonwijk te
verbeteren?
10) Heeft de gemeente Leidschendam een bestemmingsplan dat zowel het stedelijk als
landelijk gebied beslaat? Mogen wij het bestemmingsplan Leidschendam lenen?
11) Heeft uw gemeente een apart landbouwbeleid? Is daarvoor een medewerker aangesteld?
12) Kunt u in het kort de landbouwkundige situatie in Leidschendam schetsen?
(bedrijfs-vormen, gemiddelde bedrijfsoppervlakte, leeftijdsopbouw etc)
13) Wat zijn de perspectieven voor de landbouw in Leidschendam?
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14) Zijn er mogelijkheden om de landbouw voor een langere periode (25 jaar) planologisch veiligstellen? Wat zou daarbij de rol van de gemeente kunnen zijn?
15) Is reservaatvorming van landbouw juridisch en ruimtelijk mogelijk?
16) Is nieuw vestiging van agrarische bedrijven in Leidschendam mogelijk?
17) Is uitbreiding van bedrijfsgebouw in Leidschendam mogelijk?
18) Is functiewisseling van landbouw naar woningbouw (permanent) mogelijk in Leidschendam?
19) Telt Leidschendam een agrarisch centrum waar de bevolking kan kennis maken met
de agro-sector? Zo'n punt kan brug slaan tussen uitvoering en beleid op gemeentelijk
niveau. Hoe staat uw gemeente to.v. gemeentelijke ondersteuning?
e) Vragenlijst voor de gemeente Zoeterwoude
Zie hiervoor bij d) Vragenlijst aan de gemeente Leidschendam.
f) Vragenlijst voor het Informatie Kennis Centrum Natuurbeheer
1) Met welke achterliggende gedachte is de Vise Stadslandschappen in het algemeen en
het deelrapport Stadslandbouw in het bijzonder tot stand gekomen?
2) Is stadslandbouw feitelijk een nieuw thema of is het een nieuwe kreet voor een oud
begrip?
3) Hoe zou u stadslandbouw definiëren?
4) In de nota Dynamiek & Vernieuwing staat dat de land- en tuinbouw eigen verantwoordelijkheid draagt en marktgericht zal moeten gaan opereren, hoe ligt dat bij
stadslandbouw?
5) Welke voordelen zijn er voor de stadslandbouw bezien vanuit de stad bezien?
6) Welke nadelen zijn er voor de stadslandbouw bezien vanuit de stad bezien?
7) Welke voordelen zijn er voor de stadslandbouw bezien vanuit de landbouw bezien?
8) Welke nadelen zijn er voor de stadslandbouw bezien vanuit de landbouw bezien?
9) Is financiering vanuit een agrarisch fonds voor het beheer van het stadslandschap
mogelijk? (motiveer uw antwoord)
10) Wat zijn de kansen voor de oprichting van een stadslandbouwschap naar het idee
van een recreatieschap? Is een dergelijke structuur inzetbaar om het stadslandschap
in te richten en te beheren?
11) Zou de natuurschoonwet in aangepaste vorm toegepast kunnen worden op de stadslandbouw, waardoor de toegankelijkheid van het stadslandschap wordt vergroot?
12) Wat zijn de grootste verschillen tussen het grondbeleid van het stedelijk gebied en
van de groene ruimte? Zijn er ook aanknopingspunten?
13) Op welke gronden rust geen mest- en melkquotawetgeving?
14) Kunt u in het kort de mest- en melkquotawetgeving schetsen en wat zijn daarbij de
wettelijke beperkingen?
15) Kan uit vermarkting van produkten beheer van het stadslandschap betaald worden?
(denkt u daarbij aan het pandabroodje)?
16) Welke mogelijkheden zijn er om herinrichting met bijzondere doelstelling in te \
zetten als inrichtingsinstrument? Wat zijn de wettelijke beperkingen zijn er nu?
17) Welke bestaande instrumenten komen bij u op die zijn in te zetten voor stadslandbouw? Wat aanpassingen zijn daarbij nodig?
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18) Uit het deelrapport volgt dat de grondgebonden landbouw afhankelijk is van EUsubsidies, welke zijn dat?
19) Welke realistische vormen van landbouw heeft u voor ogen in de stadsrandzone?
20) Met welke maatregelen zou de ontwikkeling van de stadslandbouw bevorderd
kunnen worden?
g) Vragenlijst voor de Landinrichtingscommissie 'Leidschendam'
1) Wat waren de motieven om Leidschendam op het voorbereidingsschema te plaatsen
2) Welke personen en instanties zijn betrokken bij de herinrichting Leidschendam?
3) Welke knelpunten zijn er momenteel in Leidschendam betreffende: grondwater, oppervlaktewater, verkaveling, interne- en externe ontsluiting, bedrijfsgrootte, bedrijfstakken, bedrijfslokatie (verplaatsing), ruimtelijke kwaliteit, bedrijfsopvolging,
stedelijke uitbreiding, nutsfuncties, gronddruk, grondprijzen, recreatief medegebruik,
relatienotageieden, win-win situaties, milieu, bestuurlijke verhoudingen.
4) Aan welke condities zal voldaan moeten worden om de stadslandbouw perspectief te
bieden aangaande: grondwater, oppervlaktewater, verkaveling, interne- en externe
ontsluiting, bedrijfsgrootte, bedrijfstakken, bedrijfslokatie (verplaatsing), ruimtelijke
kwaliteit, bedrijfsopvolging, stedelijke uitbreiding, nutsfuncties, gronddruk, grondprijzen, recreatief medegebruik, relatienotagebieden, win-win situaties, milieu, bestuurlijke verhoudingen.
5) Welk instrumentarium is inzetbaar om stadslandbouw duurzaam te realiseren? Welke
aanpassingen zijn daarbij vereist? Denkt u daarbij aan de volgende items: financiering, voorlichting, ruimtelijke ordening, landinrichting, gebiedsgerichtbeleid, bufferbeleid, randstadgroenstructuur, pachtwet, hinderwet, mestwet, plattelandsvernieuwing.
h) Vragenlijst voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij, Directie
Zuidwest (LNV-ZW)
1) Hebben jullie de intentienota Leidschendam voor ons en/of ander nuttig materiaal?
2) Welke planologische aanspraken rusten er op het gebied Leidschendam in de nabije
en verdere toekomst?
3) Hoe staan jullie tegen het onderscheid in permanente stadslandbouw (40 jaar) en
tijdelijke stadslandbouw (< 20 jaar)?
4) Hoe staat LNV-ZW tegenover een voorbeeldproject Stadslandbouw naar het idee
van de Rijks Planologische Dienst?
5) Wat verstaat LNV-ZW onder stadslandbouw wat betreft de grondgebonden landbouw. Wat zijn daarbij de kansen en bedreigingen?
6) Welke rol is er weggelegd voor landinrichting in de stadsrandzone? Welke aanpassingen zijn noodzakelijk?
7) Is Kukaku-Seiri ruilverkaveling toepasbaar in een gebied zoals Leidschendam?
8) Hoe is de landbouwkundige situatie in Leidschendam en omgeving? (verkaveling/bedrijfsgrootte etc). Welke knelpunten treden erop?
9) Hoe staan jullie tegenover een gemeenschappelijke ontwikkeling van bestemmingsplan en landinrichtingsplan?
10) In Spaarnwoude schakelt het recreatieschap agrariërs in om het landschap te
beheren? Zou dit ook in Leidschendam kunnen?
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11) Kun je enkele instrumenten aangegeven voor de bescherming van de landbouw in
de stadsrandzone (straal tot 4 km van de bestaande stadsrand). Wat zijn de voornaamste voor- en nadelen daarbij?
12) Hoe staat LNV-ZW tegen de invoering van een doelbélasting natuur en landschapsonderhoud? Via zo'n belasting of fonds zou je de reguliere landbouw in de
stadsrandzone kunnen betalen.
i) Vragenlijst voor het Platform Biologische Landbouw en Voeding
Met de geïnterviewde was afgesproken dat het niet noodzakelijk vooraf een vragenlijst
toe te sturen. Dit gesprek was algemeen van karakter.
j) Vragenlijst voor het Recreatieschap Spaarnwoude
Met de geïnterviewde was afgesproken dat het niet noodzakelijk vooraf een vragenlijst
toe te sturen. Dit gesprek was algemeen van karakter.
k) Vragenlijst voor het Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied
1) Kunt u in het kort het Kukaku-seiri principe schetsen? Wat zijn daarbij de voornaamste voor- en nadelen?
2) In stadsvernieuwingsprojecten heeft de gemeente het eerste recht van koop [voorkeursrecht gemeenten], waardoor grondspeculanten minder kansen krijgen en de
grondprijzen niet het absurde worden opgedreven. Zou dit in aangewezen stadsrandzones ook mogelijk zijn? Zo ja, welke voor- en nadelen zijn er te onderscheiden?
3) Recent is de term stadslandbouw geïntroduceerd in de Visie Stadslandschappen,
velen is deze term nogal abstract. Hoe staat u tegenover een voorbeeldproject
stadslandbouw, geconcretiseerd door de Rijks Planologische Dienst? Kan dit thema
ook worden meegenomen als project in de actualisering van de Vierde Nota
Ruimtelijke Ordening?
4) De toegankelijkheid van het landelijk gebied is niet optimaal. De natuurschoonwet
regelt dat landgoedeigenaren bij een bepaald beheer en openstelling van het terrein
een vergoeding ontvangen. Kan deze wet verruimd worden voor het agrarisch
gebied in de stedelijke zone? Zo ja hoe dan wel?
5) Een groeiend aantal natuur- en recreatiegebieden worden publiekrechtelijk veilig
gesteld. Kan dit ook met landbouw gronden in verstedelijkt gebied? Zo ja hoe dan
wel? Wij zelf denken aan landbouwbeschermingsgebieden in eigendom/beheer van
stichtingen of gemeenten
6) Er bestaat een groeiend draagvlak voor natuur en landschap, zie alleen al belangstelling voor Wereld Natuur Fonds, Greenpeace en Natuurmonumenten. Natuur en
landschap behoeven herstel en onderhoud waar voor veel geld nodig. Het beheer
zou door boeren uitgevoerd kunnen worden. Hoe staat u tegen over de invoering
van een natuur- en landschaptax op regionaal niveau, bijvoorbeeld via onroerendgoedbelasting?
7) Hoe kunnen milieucoöperaties een rol spelen in het stadslandschap?
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8)

Hoe staat u tegenover het gelijktijdig vaststellen van het bestemmingsplan , landinrichtingsplan en structuurplan (= landschapsbeleidsplan + groenstructuurplan)?
(afstemming stedelijk en landelijk ruimtelijk beleid)
9) Het ruilen van gronden is zeer belangrijk bij landinrichting. De landinrichtingswet
staat echter niet toe om niet-agrarische gronden te ruilen voor agrarische gronden.
Juist in stadsrandzones is dat een probleem. Hoe staat u tegenover een wijziging?
I) Vragenlijst voor de Stichting Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland
1) Heeft u een jaarverslag/jaarplan van Landschapsbeheer Zuid-Holland voor ons of
ander relevant materiaal?
2) Kunt u de huidige landbouwkundige situatie in het herinrichtingsgebied Leidschendam schetsen? (bedrijfssectoren, bedrijfsoppervlakte, leeftijdsopbouw)
3) Welke essentiële knelpunten doen zich op landbouwkundig vlak voor in het
herinrichtingsgebied Leidschendam?
4) Welke essentiële knelpunten doen zich op het vlak van natuur en landschap voor in
het herinrichtingsgebied Leidschendam?
5) Welke knelpunten, die gevolgen hebben voor de landbouw, gaan er optreden als
gevolg van stedelijke uitbreiding in Leidschendam?
6) Welke planologische aanspraken rusten er op korte termijn op het herinrichtingsgebied Leidschendam. Wat zijn de eventuele gevolgen voor de landbouw?
7) Welke planologische aanspraken rusten er op langere termijn op het herinrichtingsgebied Leidschendam. Wat zijn de eventuele gevolgen voor de landbouw?
8) Is er voor wat betreft de landbouw sprake van planologsche schaduwwerking in het
herinrichtingsgebied Leidschendam? Zo ja, om welke actoren gaat het daarbij?
9) Gelden er andere inrichtingseisen voor de landbouw in de stadsrandzone dan voor
landbouw elders? Zo ja, wilt u dit nader toelichten, (bijvoorbeeld hinderwet,
stankcirkels, mestwetgeving, verkaveling, ontsluiting).
10) Welke verwachtingen heeft u voor de landbouw in het herinrichtingsgebied Leidschendam?
11) Liggen er reële kansen voor biologische landbouw in het herinrichtingsgebied
Leidschendam?
12) Liggen er reële kansen voor regionale initiatieven in het herinrichtingsgebied Leidschendam?
13) Welke essentiële maatregelen zijn nodig om de landbouw in het herinrichtingsgebied duurzaam te ontwikkelen? (instrumenten, bescherming)
14) Hoe is het draagvlak voor natuur- en landschapsbeheer in het herinrichtingsgebied
Leidschendam? Hoe verklaard u dit draagvlak?
15) Is het huidig instrumentarium t.a.v. natuur- en landschapsbeheer toereikend? Welke
knelpunten komt u tegen?
16) Hoe toegankelijk is het herinrichtingsgebied Leidschendam? Welke rol kunnen
agrariërs daarbij vervullen?
m) Vragenlijst voor de Westelijke Land- en Tuinbouw Organisatie
la)
lb)

Welke bestaande instrumenten komen bij u op die zijn in te zetten voor stadslandbouw?
Welke aanpassingen zijn daarbij nodig?
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2a) Welke mogelijkheden zijn er om herinrichting met bijzondere instelling in te
zetten als landinrichtingsinstrument bij stadslandbouw?
2b) Welke wettelijke beperkingen zijn er nu te constateren?
3) Uit het deelrapport stadslandbouw volgt dat de grondgebonden landbouw afhankelijk is van Europese-subsidies, welke zijn dat?
4) Is financiering vanuit een stadsvernieuwingsfonds voor het beheer van het stadslandschap mogelijk? (motiveer uw antwoord)
5a) Met welke maatregelen zou de ontwikkeling van de stadslandbouw bevorderd
kunnen worden?
5b) In hoeverre kan hiervoor draagvlak ontstaan?
6) Wat zijn de grootste verschillen tussen het grondbeleid van het stedelijk gebied en
van de groene ruimte? Zijn er ook aanknopingspunten?
7) Kan uit vermarkting van produkten het beheer van het stadslandschap betaald
worden? (denkt u daarbij aan het pandabroodje)?
8) Wanneer we de ruimtelijke planning willen baseren op ecologische en landschappelijke principes zal het gemeentelijk niveau overschreden moeten worden om een
aanpak op regionaal schaalniveau mogelijk te maken. Welke bestuurlijke samenwerkingen zijn hiervoor nodig?
9a) Vormen bestuurlijke grenzen een belemmering bij de verweving van stad en land?
Zo ja, op welke wijze?
9b) Hoe kan de taakverdeling tussen overheden en markt aangaande stadslandbouw
ontwikkeld worden?
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BIJLAGE IV VIER TYPEN STADSLANDBOUW EN HUN MEERWAARDE
VOOR BEDRIJF EN STAD
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(Bron: Visie Stadslandschappen, hoofdrapport, blz 51)
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BIJLAGE V RUIMTELIJK BELEID LEIDSCHENDAM
Nadere Uitwerking Groene Hart
In de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening (VINEX, 1988) is de Nadere Uitwerking van het Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief Groene Hart (Nadere Uitwerking,
1992) aangekondigd.
Volgens de Nadere Uitwerking ligt Leidschendam in de randzone van het Groene Hart.
In de Nadere Uitwerking worden een aantal projecten aangekondigd om het Groene Hart
open te houden. Voor Leidschendam en omgeving zijn de volgende aangekondigde projecten van belang namelijk 'Stedelijke Randen', 'Groene Wiggen', 'Natuurvriendelijk
beheer', 'Relatienota' en 'Restrictief beleid woningbouw'.
Het project 'Stedelijke Randen' heeft als doel het tot stand brengen van een qua
beleving en gebruik hoogwaardige definitieve inrichting van stadsrandzones in situaties
waar stedelijke gebieden het Groene Hart raken, zoals in Leidschendam.
Het project 'Groene Wiggen' heeft als doel de bereikbaarheid van het Groene Hart
vanuit de stedelijke gebieden voor met name recreatieve activiteiten te verbeteren. Het
gebied Leidschendam-Zoetemjeer is een groene wig, die dreigt ingeklemd te raken door
stedelijk gebied. Door nu voldoende wandel- en fietspaden aan te leggen en landschappelijke beplanting aan te planten en bestemmingen veiliger te stellen, kan voorkomen
worden dat de groene wiggen nog meer ingeklemd raken.
Het project 'Natuurvriendelijk beheer' is opgesteld om karakteristieke natuurwaarden
in het veenweidegebied van het Groene Hart te behouden of te herstellen. Het gaat dan
om maatregelen waarbij agrariërs vrijwillig of betaald ingeschakeld kunnen worden zoals
bij natuurlijk sloot- en perceelbeheer.
Het project 'Relatienota' is opgesteld om relatienotagebieden te begrenzen om zodoende (agrarische) natuurwaarden in het Groene Hart veilig te stellen.
Het project 'Restrictief beleid woningbouw en bedrijfsterreinen' heeft als inzet de
schaarse groene ruimte in het Groene Hart zo veel mogelijk in stand te houden en alleen
te bouwen rond aangewezen VINEX-lokaties (compacte stad), zoals bij Leidschendam.
Ontwerp-structuurschets, ontwikkelingsvisie noordoostflank Haaglanden
De ontwerp-structuurschets, ontwikkelingsvisie noordoostflank Haaglanden (ontwerpstructuurschets, 1995) gaat nader in op ruimtelijke ontwikkeling en verstedelijking van
Leidschendam in regionale context tot 2015. De ontwerp-structuurschets zal als basis
voor het nieuwe bestemmingsplan buitengebied dienen. Het huidige bestemmingsplan
buitengebied is reeds van 1987.
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De belangrijkste speerpunten van de ontwerp-structuurschets zijn:
ontwikkeling van duurzame landbouw met optimale produktie-omstandigheden
tegengaan verstoring en versnippering van het landschap
specifieke aandacht voor de overgang van stad naar landelijk gebied.
Het buitengebied van Leidschendam is een knooppunt van landschapsecologische routes
tussen Groene Hart, Midden-Delftland en het duingebied met een goed bewaard open
agrarisch landschap. Dit open agrarisch landschap biedt volgens de ontwerp-structuurschets grote recreatieve mogelijkheden maar staat evenzeer onder grote druk.
De landschappelijke openheid in Leidschendam hangt in belangrijke mate samen met de
rundveehouderijbedrijven. De rundveehouderij staat momenteel voor knelpunten zoals
milieuwetgeving (landelijke normen), plaatselijke marginale omstandigheden (verkaveling) en hoge gronddruk (als gevolg van stedelijke groei).
De ontwerp-structuurschets schetst de volgende (duurzame) ontwikkelingen voor de
land- en tuinbouw in Leidschendam en omstreken. Behalve groen-blauwe aanspraken
aan de randen van Leidschendam zal het agrarisch karakter van het buitengebied zoveel
mogelijk behouden blijven. De rundveehouderij blijft de belangrijkste beheerder van het
gebied, waaraan geen beperkingen worden opgelegd. Nieuwvestiging van rundveebedrijven is slechts mogelijk aan bestaande bebouwingslinten. Verbreding van het agrarisch
economische veld wordt wenselijk geacht. De ontwerpstructuurschets vermeldt mogelijkheden voor recreatieve neveninkomsten, biologische landbouw en inkomsten uit
natuurbeheer.

BIJLAGE VI LIJST VAN GEÏNTERVIEWDE ORGANISATIES
Platfonn Biologische Landbouw en Voeding
mr. W. G. Albrecht
Albrecht Dürerstraat 12
1077 LZ AMSTERDAM
tel. 020-6718519
Gemeente Zoeterwoude
dhr. J. Scheren
Noordbuurtseweg 27
2381 ET ZOETERWOUDE
tel. 071-5809204
Westelijke Land- en Tuinbouw Organisatie
Ir. A.C.M. Willemsens
Fonteinlaan 5
2003 RP HAARLEM
tel. 023-162200
Algemene Nederlandse Wielrijders Bond
Ir. L. Engelsman
Wassenaarseweg 220
2596 EC DEN HAAG
tel. 070-3146253
Recreatieschap Spaarnwoude
Dhr. C. Wartenhorst
Kerkweg 4
2064 KP SPAARNWOUDE
tel. 023-382424
Stichting Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland
Dhr. H. Krantz
Postbus 558
2800 AN GOUDA
tel. 01820-24500
Informatie Kennis Centrum Natuurbeheer
Dhr. N. Hazendonk
Marijkeweg 24
6700 AA WAGENINGEN
tel. 08370-27561
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Staring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied
Dhr. L. van den Berg
Postbus 125
6700 AC WAGENINGEN
tel. 08370-74420
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Directie Zuidwest
Mevr. I. Rijntjes
Postbus 1167
3300 BD DORDRECHT
tel. 078-6395495
Gemeente Leidschendam
Dhr. J. Vreeburg
Postbus 424
2260 AK LEIDSCHENDAM
tel. 070-3378300
Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden Voorburg
Dhr. A. Pander
Burgemeester Feidplein 2
Postbus 3010
2270 JK VOORBURG
tel. 015-2567116
Landinrichtingscommissie 'Leidschendam'
Dhr. Loos
Tuinbouw 6
2266 HD Leidschendam
tel. 01715-1769

'••••.; ;E-^ : ailïv;Ö;fe^fe5/^aiIirtteï' bal.ïef33at_k^3p'cst - VHSsaii: W;ierx!rgate!:"post::3Bjasih^
•,;/v gjj:Vëiótèz^èiBg'altïjff stevig Vëffïgkken, Ook per interne post' Bij verzending is de lener Yeraftte^jëlijl^v^
,, :

* -^XTi^ÈWèW^'.i:*';;l|iitïëBiRitnari*aarilen ter inz3ge in d= bibliotheek;

; :
^m^mMM^^"7^ï7/^'\;:\:'.
vervaldatum: 11/12/1997
,; '"'', ' .]'•••' 1$ •:''•. .jtf^-'f.
, XV,;;;
-,; T ' ^ s ï : ï ' ; " ^fjp^tesg n a ë ^ ^ è è ^ n i e u w s v e r h o u d i n g t u s s e n s t a d en l a n d •;• 'eëflrtas!&~4ti;id : is •r.aafe.' $éj
''• ••'•'.• / • /mögeK^khëüêrlvvöör stadslandoouw i n ds stadsrandzone '.,,;, '•'' '•'": "'•h..i •'.•!,'^!^'1;^"•''l.,,,"",' ';,"':;l
.Auteürï \. ; 3^^;,'B0*3n , , S fl-:';Sthu!p ; A f s t ü d s e r o p d r a - h t I n t e r n a t i o n a l e ' ; , A q r a H ^ c i ë HogsëchosilVv:
'•'. •'•';• •
'••; L a r é é s t e i ; r i •; i n opdracht van ds D i r e c t i e Landbouw van h e t . M i n i s t e r i e ' ' v ^ ' 1 ""• <•'' •'"','.
,

•.

,

'

•

•

'

'

'

, '

'

;

'

'

'

.

'

.

'

r"','

' ' • ' ' , ' , , "

' " .

• ' "

':'..

A

''•;

'

;•;

'

•

•

''

,,

,,

, :'"•'',

.

.'

'
;

''"t^rtert'*''
" ••"•••'•

? i ; n i ^ t ' r i $ ,<3P '-"RC.-.-, " » n M - F o ï , i * n-»- j

s

L „ ten Brost

,

,

|

. : • ' ;

ou

v^vuu

*H{
flL H&/

^foo

