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Ten geleide
De toelichting bij de planologische kernbeslissing
Voor u ligt de toelichting bij de planologische kernbeslissing, deel 4 van het
Structuurschema Groene Ruimte. Na behandeling van het kabinetsstandpunt
door het parlement zijn de definitieve tekst en kaarten van de planologische
kernbeslissing (pkb) vastgesteld (3 oktober 1995).
De toelichting geeft uitleg en onderbouwing van de pkb-tekst, maar heeft niet
de juridische status van de pkb-tekst; er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
Wijzigingen t.o.v. deel 3, het kabinetsstandpunt
Bij de behandeling in de Tweede Kamer heeft een aantal moties t o t wijzigingen
in de pkb-tekst geleid. De brief aan de Tweede Kamer waarin de minister van
LNV de wijzigingen verwoordt, is aan het eind van de toelichting integraal als
bijlage afgedrukt. Het grootste deel van de tekst en de kaarten van deel 4 is
echter ongewijzigd gebleven ten opzichte van deel 3.
Waarom deze toelichting ?
De toelichting is mede bedoeld om bovengenoemde wijzigingen ten opzichte
van deel 3 duidelijk te maken. Voorts is de toelichting daar waar noodzakelijk
geactualiseerd (ijkmoment 1 januari 1996).
Het Structuurschema Groene Ruimte bevat de doelstellingen en hoofdlijnen van
ruimtelijk beleid van het Rijk voor een aantal functies van het landelijk gebied.
Het betreft concrete beleidsuitspraken over land- en tuinbouw, natuur, landschap, openluchtrecreatie, toerisme, bosbouw en visserij en de afstemming en
samenhang tussen deze sectoren. Voor de periode t o t en met het jaar 2000 is
aangegeven hoe en met welke middelen dit ruimtelijk beleid w o r d t gerealiseerd. Tevens wordt een doorkijk gegeven naar het jaar 2010.
Wat staat waar?
De hoofdstuknummers uit de toelichting corresponderen met die van de pkbtekst.
Na dit inleidend hoofdstuk geeft hoofdstuk 2 het beleidskader voor de groene
ruimte. In hoofdstuk 3 is de afstemming en samenhang tussen de belangrijkste
sectoren via thema's uitgewerkt.
In hoofdstuk 4 is het ruimtelijk beleid per sector weergegeven.
Hoofdstuk 5 gaat in op de relaties tussen dit structuurschema en het nationale
beleid voor ruimtelijke ordening, milieu en water. Hoofdstuk 6 gaat over de uitvoering en bevat uitspraken over grondverwerving, inrichting en beheer. In dit
hoofdstuk komen ook de financiële dekking en de taakverdeling bij de uitvoering aan de orde.
Werkwijze structuurschema
Selectief
In dit structuurschema w o r d t aangegeven hoe op maatschappelijke veranderingen wordt ingespeeld en welke keuzen daarbij op nationaal niveau worden
gemaakt. Het is niet nodig dat het Rijk voor alle sectoren in alle gebieden beleid
formuleert. Bovendien kan niet alles tegelijk worden aangepakt. Om de aandacht te kunnen richten op de belangrijkste onderwerpen en om geboden kansen optimaal te benutten staat een selectieve aanpak voorop. De blik richt zich
daarbij vooral op de periode t o t de eeuwwisseling. Met dit structuurschema wil
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de regering grenzen stellen waar nodig en kansen bieden waar mogelijk met
een bijbehorend pakket aan concrete maatregelen. Het gaat om het verdelen
van ruimte èn middelen.
Werken vanuit een samenhangend perspectief
In een aantal beleidsnota's is het lange termijnbeleid voor de verschillende sectoren vastgelegd (Natuurbeleidsplan, Structuurnota Landbouw, Kiezen voor
Recreatie, Ondernemen in Toerisme, Nota Landschap, Bosbeleidsplan, Vissen
naar evenwicht, en de Nota Jacht en Wildbeheer). Deze nota's geven een kader
voor de gewenste kwaliteitsverbetering van het landelijk gebied.
Het landelijk gebied is meer dan de optelsom van gebruiksfuncties en de daaraan gekoppelde inrichtings- en beheerswensen. Dit structuurschema brengt de
verschillende sectorlijnen bijeen met het oog op de ruimtelijke gevolgen en
zorgt voor afstemming. Daarbij vormen het nationaal ruimtelijk beleid en het
milieu- en waterbeleid een richtinggevend kader (Vierde Nota over de ruimtelijke ordening extra, Nationaal Milieubeleidsplan en de Derde Nota
Waterhuishouding).
De meerwaarde van het structuurschema zit vooral in de volgende elementen:
De grote samenhang in het beleid voor verschillende functies in het landelijk
gebied, waarbij de aandacht zich vooral richt op de spanningsvelden tussen
landbouw, natuur en recreatie. Dit komt vooral t o t uiting in het thema- en
gebiedsgerichte beleid, zoals beschreven in hoofdstuk 3.
De formulering van ruimtelijk beleid voor de diverse sectoren in hoofdstuk 4.
De sterke relatie met het ruimtelijk, milieu- en waterbeleid voor het landelijk
gebied en de verdere invulling van de koersbepaling Landelijke Gebieden.
Hoofdstuk 5 gaat daar in het bijzonder op in.
De sterke coördinatie in de uitvoering van het beleid voor de verschillende
sectoren, met een belangrijke impuls door het beschikbaar stellen van extra
financiële middelen. Hoofdstuk 6 behandelt dit onderdeel.
Een ander pluspunt van het Structuurschema Groene Ruimte is dat met de bundeling en integratie van de huidige, verouderde drie groene structuurschema's
en de Nota Ruimtelijk Kader Randstadgroenstructuur een aanzienlijke vereenvoudiging van het ruimtelijk planstelsel is bereikt. Wij gaan van vier nota's naar
één.
De verhouding t o t het bestaande beleid is als volgt. Het structuurschema is een
nota die enerzijds aangestuurd wordt door het sectorbeleid voor de groene
ruimte en anderzijds door het facetbeleid voor ruimtelijke ordening, milieu en
water. In figuur 1 is de verhouding van het Structuurschema Groene Ruimte en
andere nota's schematisch weergegeven.
Het in de sector- en facetnota's vastgelegde beleid blijft van kracht, tenzij in dit
structuurschema anders is aangegeven. Waar bij de nadere afstemming in het
structuurschema keuzes zijn gemaakt, betekent dit soms aanpassing, maar
meestal een nadere invulling van het sector- of facetbeleid.
De veranderende rol van de rijksoverheid
Beleid op hoofdlijnen
De rol van het Rijk bij de uitwerking en de uitvoering van het beleid w o r d t
anders dan in de afgelopen jaren het geval is geweest. Uitgangspunt daarbij is
dat wat maatschappelijke sectoren zelf kunnen doen ook aan hen dient te worden overgelaten. Eenzelfde benadering geldt voor de andere overheden. Dit
betekent dat het Rijk zijn aandacht explicieter richt op het formuleren van de
hoofdlijnen van het beleid op nationaal niveau. Essentiële elementen uit het
rijksbeleid vragen om vertaling naar het niveau van andere overheden. Het Rijk
gaat hier selectiever mee om dan in het verleden. Voor wat betreft de uitvoering
van het beleid komt de nadruk meer te liggen bij andere overheden, maar veel
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figuur 1 relatie Structuurschema Groene Ruimte en andere nota's
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meer nog bij de sectoren zelf of bij daarvoor adequaat toegeruste uitvoeringsorganisaties.
Samen aan het werk
Na de vaststelling van het structuurschema is het van belang met volle kracht de
uitvoering en nadere uitwerking ter hand te nemen. In samenwerking met de
betrokken partners wil het kabinet daar zijn steentje aan bijdragen. Over een
aantal aspecten van de uitwerking en de uitvoering heeft het kabinet met verschillende instanties en met de andere overheden reeds afspraken gemaakt.
De eerste aanzetten om verder vorm te geven aan een kwalitief hoogwaardig
en bruikbaar landelijk gebied zijn daarmee gedaan. Het kabinet nodigt alle
betrokkenen uit het werk gezamenlijk voort te zetten, zodat ook de volgende
generatie kan zeggen "het landelijk gebied: de moeite waard".
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Het beleidskader voor de groene ruimte
Hoofddoelstelling voor de groene ruimte
Aan de hoofddoelstelling voor de groene ruimte liggen de volgende uitgangspunten over duurzaamheid, structuur en kwaliteit ten grondslag.
Duurzaamheid
Economische ontwikkeling en behoud van ons leefmilieu staan vaak op gespannen voet met elkaar. Dit vereist een grote nadruk op duurzaamheid en duurzame ontwikkeling.
Duurzaamheid in de ruimtelijke ordening betekent dat het ruimtegebruik een
toekomstwaarde heeft en dat de invloed van de gebruiksfuncties op de kwaliteit van milieu en water zodanig is dat er sprake is van duurzame instandhouding en ontwikkeling van het fysieke (produktie)milieu als natuurlijke hulpbron
en dat recht wordt gedaan aan de intrinsieke waarden van planten, dieren en
ecosystemen. Duurzaamheid kent naast een ruimtelijk en milieu-aspect ook een
sociaal-economisch aspect. Dit aspect refereert aan het belang van een redelijke
levensstandaard en maatschappelijk verantwoorde leef- en werkomstandigheden. Goede economische vooruitzichten zijn een belangrijke motor voor vooruitgang en welzijn. Anders komt de vitaliteit van het landelijk gebied onder
d r u k t e staan.
Structuur
De diverse functies en gebruiksvormen van het landelijk gebied hebben ieder
hun eigen dynamiek. Een aantal functies kent een laag ontwikkelingstempo en
is daarom gebaat bij een zo groot mogelijke ruimtelijke stabiliteit en rust.
Andere functies worden gekenmerkt door snelle ontwikkelingen en vereisen in
de meeste gevallen een flexibele ruimtelijke inrichting. Het is van belang met de
verschillen in dynamiek rekening te houden bij de inrichting en het beheer van
het landelijk gebied, omdat dit eisen stelt aan de ruimtelijke structuur van het
landelijk gebied.
Kwaliteit
In de Vinex is aangegeven dat toekomstwaarde, gebruikswaarde en belevingswaarde de elementen zijn die samen de ruimtelijke kwaliteit bepalen. Wat
onder toekomstwaarde wordt verstaan is al aangegeven bij de uitleg over 'duurzaamheid'. Elk deel van het landelijk gebied is vanwege zijn specifieke kwaliteiten in meer of mindere mate geschikt om bepaalde functies te vervullen. Hierop
is het begrip gebruikswaarde gebaseerd. De combinatie van functies en waarden in een gebied bepaalt de identiteit en daarmee de belevingswaarde van dat
gebied.
Een nationaal vertrekpunt
Het nationaal ruimtelijk, milieu- en waterbeleid (Vinex, NMP+ en NW3) vormt
een richtinggevend kader voor het Structuurschema Groene Ruimte. Hoe de
afstemming tussen dit structuurschema en het facetbeleid is vormgegeven, is
beschreven in hoofdstuk 5.
Invulling van de hoofddoelstelling
Bij de invulling van de ruimtelijke hoofddoelstelling voor de groene ruimte is:
a
nagegaan hoe het beleid per functie van het landelijk gebied vorm krijgt.
Vanuit deze sectorale invalshoek is bepaald welk ruimtelijk beleid (in
aansluiting op de Vinex) en welke uitvoerings- en inrichtingsmaatregelen
nodig zijn;

b

langs een thematische invalshoek bekeken waar met behoud van belangrijke sectorale uitgangspunten een praktische meerwaarde valt te bereiken door samenvoeging, vereenvoudiging, nadere afstemming en
gecoördineerde uitvoering.

Er is dus sprake van een benaderingswijze langs twee wegen. Zo zijn de omvang
en ligging van de ecologische hoofdstructuur en de recreatieve ruimtelijke structuur zoals die in het Natuurbeleidsplan en de nota Kiezen voor Recreatie zijn
opgenomen een gegeven voor dit structuurschema. Maar ook een duurzame
landbouw vereist ruimtelijke waarborgen. In een aantal gevallen, zoals in de
veenweidegebieden en in de zandgebieden, is de totstandkoming van de ecologische hoofdstructuur in belangrijke mate afhankelijk van een goede afstemming op de specifieke landbouwkundige situatie. Daarnaast is de wijze waarop
de landbouw zich kan ontwikkelen af hankelijk van de concrete uitwerking van
het natuurbeleid. Dit vergt het maken van keuzes, die leiden t o t samenhangende
uitspraken die zich met name richten op de wijze van uitvoering van het beleid.
De benaderingswijze betekent dus dat de gebruiksfuncties op evenwichtige en
doelmatige wijze worden gerangschikt. Daarbij kan zowel sprake zijn van combinatie van gebruiksfuncties in een gebied (bijvoorbeeld natuur en recreatie) als
van scheiding van functies (bijvoorbeeld bollenteelt en natuurontwikkeling). De
Vinex geeft hiervoor met de Koersbepaling landelijke gebieden een handvat.
Belangrijke
afstemmingsvraagstukken
Op nationaal niveau is een aantal belangrijke afstemmingsvraagstukken te
onderscheiden. Dit is uitgewerkt in zes thema's.
Het thema waardevolle cultuurlandschappen is gericht op het bevorderen van
de kwaliteit van het landelijk gebied in gebieden waar spanning is tussen
behoud en ontwikkeling van specifieke waarden voor recreatie, natuur en landschap en een gezonde economische landbouw.
Het thema bufferbeleid behandelt het veiligstellen van de ecologische hoofdstructuur tegen invloeden van buitenaf. In het bijzonder tegen verdroging en
vermesting.
Het thema zandgebieden in Zuid- en Oost-Nederland is gericht op het samengaan van een duurzame landbouw èn een duurzame ecologische hoofdstructuur. De milieuhygiënische omstandigheden en de hoge gronddruk zijn daarbij
de belangrijkste aandachtspunten.
Het thema veenweidegebieden is gekozen vanwege de spanning tussen de ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw en de natuur- en landschapswaarden in deze gebieden.
De Randstadgroenstructuur is als groene contramal van de verstedelijking van
oudsher al een belangrijk thema. De ontwikkeling van een aantal nieuwe grote,
multifunctionele groengebieden vereist meer dan t o t nu toe een samenhangende aanpak.
Het thema nat Nederland omvat een nadere afstemming van de waterrecreatie
en de visserij op de ecologische waarden van de verschillende gebieden.
Meer coördinatie bij de uitvoering
Voor de uitvoering van het beleid is aangegeven welk samenhangend pakket
van maatregelen op het gebied van grondverwerving, inrichting en beheer
beschikbaar is. Daarbij is vermeld met welke instrumenten en in welke periode
realisatie van de verschillende beleidsonderdelen is voorzien.
Aanvullend hierop is een geïntegreerde aanpak geschetst voor een beperkt aantal projecten van strategisch belang en voor de waardevolle cultuurlandschappen.
Daarbij beoogt het kabinet:
het aangeven van herkenbare speerpunten op nationaal niveau om de uitvoeringsimpuls gestalte te geven (strategische groenprojecten en waardevolle cultuurlandschappen);
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het vormen van een adequaat bestuurlijk platform om grootschalige functieveranderingen in een hoog tempo te realiseren (strategische groenprojecten);
het bieden van ruimte aan de gebieden zelf om het beleid gestalte te geven,
maatwerk te leveren en te zoeken naar kansen om vorm te geven aan de verweving van functies (waardevolle cultuurlandschappen).
In alle gevallen ligt de nadruk sterk op een doelmatige werkwijze.
Internationale aspecten
Het landelijk gebied houdt niet op bij de landsgrens; ook internationale aspecten spelen in dit structuurschema een rol. In bestaande of daartoe op te richten
internationale overlegverbanden zullen deze aspecten worden uitgewerkt.
Status en inhoudsvereisten
In het kabinetsstandpunt Heroverweging Ruimtelijk Beleid is afgesproken dat
pkb's soberder en selectiever zullen worden. Dit structuurschema volgt die lijn.
Voorts is rekening gehouden met de wens om duidelijk te vermelden:
welke bestuurlijke betekenis het Rijk hecht aan de afzonderlijke elementen
uit de pkb;
welke mate van afweging reeds op rijksniveau heeft plaatsgevonden;
welke inspanningen van de betrokken departementen mogen worden verwacht ter realisering van de beleidsuitgangspunten;
op welke punten een nadere invulling of begrenzing door de andere overheden wenselijk is;
welke bestuurlijke en instrumentele inspanningen van die andere overheden
en van de particuliere sector nodig of wenselijk worden geacht.
Soorten beslissingen
In de pkb is waar nodig aangegeven in hoeverre de beleidsuitspraken zijn afgewogen. Een globaal afgewogen uitspraak wil zeggen dat het Rijk van andere
overheden een nadere afweging vraagt. Een volledig afgewogen uitspraak
houdt in dat het Rijk aan de andere overheden vraagt deze uitspraak zonder
nadere afweging over te nemen in hun ruimtelijke plannen.
Kaarten
De pkb van het structuurschema bevat 14 kaarten. Zij geven de planologische
verankering van beleidscategorieën, ruimtelijke reserveringen, gebieden waar
instrumenten worden of kunnen worden ingezet e.d. In de pkb verschillen de
aanduidingen van gebieden van karakter. Een indicatieve aanduiding duidt de
plaats aan waar de legenda-eenheid ongeveer ligt. Dat betekent dat andere
overheden in hun ruimtelijk beleid ruimte hebben voor een nadere plaatsaanduiding.
Bij legenda-eenheden met een globale begrenzing w o r d t aan de andere overheden een nadere ruimtelijke afweging gevraagd binnen de op de kaart aangegeven begrenzing. Dit geldt bijvoorbeeld voor kaart 7 (ecologische hoofdstructuur).
In enkele gevallen is er sprake van exacte plaatsaanduiding, bijvoorbeeld voor
de definitief vastgestelde nationale parken. Hiervoor is al een locatievaststellingsprocedure afgerond.
Indien in de pkb-tekst staat dat een legenda-eenheid limitatief is, w i l dat zeggen dat de inspanningen van het Rijk zich beperken t o t die voorzieningen of
gebieden die op de kaart zijn aangegeven. Dit geldt bijvoorbeeld voor kaart 14
(landinrichting).
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Thema's in het landelijk gebied
Inleiding
De beleidsterreinen landbouw, natuur en recreatie, die in dit structuurschema
aan de orde komen, zijn in veel gebieden in sterke mate aan elkaar gekoppeld.
De grote wateren zijn bijvoorbeeld van (inter)nationale betekenis voor natuur.
Tegelijkertijd zijn ze ook van groot belang voor ondermeer de visserij, de watersport en de scheepvaart.
De zandgebieden zijn van grote betekenis voor de veehouderij, maar ook voor
de natuur.
De samenvallende ruimtebehoefte van de betreffende sectoren is in een aantal
sectoroverstijgende thema's van nationaal belang uitgewerkt.
Veelal kan een goede afstemming tussen sectoren evenwel het best plaatsvinden op regionaal of lokaal niveau. In die situaties hanteert het Rijk generieke
beleidslijnen voor afstemming en integratie van rijksbeleid voor de verschillende
sectoren. Het doel daarvan is een verantwoord samengaan of naast elkaar
bestaan van functies mogelijk te maken. Deze beleidslijnen zijn in verschillende
paragrafen van hoofdstuk 3 en 4 opgenomen en passen binnen de
Koersbepaling landelijke gebieden van de Vierde nota over de ruimtelijke ordening extra (Vinex) en de doelstellingen van het water- en milieubeleid.
In het streefbeeld is aangegeven wat met dit structuurschema per thema w o r d t
beoogd.
De strategie geeft aan hoe het streefbeeld kan worden gerealiseerd. In de strategie w o r d t aangegeven langs welke hoofdlijnen (trajecten) het Rijk de problemen die het bereiken van het streefbeeld in de weg staan, wil wegnemen. Het
geeft inzicht in de samenhang tussen de concrete uitspraken en maatregelen die
het Rijk op de middellange termijn voor ogen heeft.
De beleidsprogramma's geven aan op welke wijze het beleid verder vorm krijgt.
Het gaat onder andere om praktische maatregelen, voorstellen, acties en randvoorwaarden. De uitspraken in de beleidsprogramma's vormen een uitwerking
van de verschillende uitspraken in de strategie. Eén strategie-uitspraak kan
noodzaken t o t verschillende concrete acties, die onderling sterk samenhangen.
Het accent ligt nadrukkelijk op de korte èn de middellange termijn.
De uitspraken in de verschillende beleidsprogramma's betreffen niet alleen
ruimtelijk beleid, maar vormen ook het aanknopingspunt voor uitspraken over
de inzet van instrumenten en financiële middelen.
Deze zijn verder uitgewerkt in hoofdstuk 6.

Waardevolle cultuurlandschappen
Hoofdlijnen van beleid
De essentie van het beleid voor de waardevolle cultuurlandschappen is dat de
provincies en via deze coördinerende bestuurslaag de regio's - bestaande uit
gemeenten, schappen, maatschappelijke organisaties, beheerders, bedrijven en
individuele burgers - worden uitgenodigd een toekomstperspectief voor de aangewezen gebieden te schetsen en initiatieven te ontplooien om dat perspectief
dichter bij te brengen.
De rijksoverheid vraagt dit in de overtuiging dat deze aanpak goede kansen
biedt voor behoud en versterking van de bijzondere kwaliteiten van de gebieden in samenhang met een duurzame landbouw.
De natuur- en landschapswaarden, de recreatieve ontwikkelingsmogelijkheden
en de omstandigheden in en structuur van de landbouw zijn van gebied t o t
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gebied verschillend. Daarom is maatwerk nodig. En een geïntegreerde aanpak
van de problematiek, waarbij een actieve deelname en inbreng van de betrokkenen in de regio en hun organisaties en onderlinge samenwerking onontbeerlijk is. Daarbij is het gewenst met name te zoeken naar win-win situaties, waarin
aan de doelstellingen van verschillende functies tegelijk bijdragen kunnen worden geleverd.
Het Rijk beoogt met deze aanpak te bereiken dat in een aantal jaren een veranderingsproces op gang w o r d t gebracht, waarmee de perspectieven voor een
geïntegreerde, duurzame ontwikkeling van het landelijk gebied in de waardevolle cultuurlandschappen worden vergroot. Het kabinet vindt het belangrijk
dat dit proces in de gebieden zelf gestalte wordt gegeven. Het ziet deze aanpak
als een aanvulling op en een bijdrage aan de uitwerking en uitvoering van het
sectorbeleid voor natuur, landschap, openluchtrecreatie, landbouw en bosbouw
en wil door 'beleidsbepaling op hoofdlijnen' initiatieven uit de regio ondersteunen met kennis, een op het gebied toegesneden beleid, instrumenten en geld
voor concrete projecten.
De waardevolle cultuurlandschappen zijn regio's met belangrijke natuur- en
landschapswaarden en grote cultuurhistorische en aardkundige betekenis, die
recreatief-toeristisch aantrekkelijk zijn. Landbouw en soms bosbouw spelen in
deze gebieden een belangrijke, dragende rol. De genoemde functies zijn veelal
sterk verweven. Er is sprake van onderlinge beïnvloeding en afhankelijkheid, die
kunnen leiden t o t spanning tussen functies; dit laatste geldt met name voor
landbouw, natuuren landschap.
Voor dit type gebieden zijn in de jaren zeventig in de 'groene' structuurschema's
twee beleidscategorieën ontwikkeld: nationale landschappen en grote landschapseenheden (GLE's). Mede op grond van de kritiek op en de ervaringen met
dit beleid in de vorige structuurschema's, heeft het kabinet besloten het beleid
voor dit type gebieden te herzien. Voor behoud en herstel van specifieke landschapswaarden is de beleidscategorie gebieden behoud en herstel van bestaande landschapskwaliteit geïntroduceerd. Voor behoud en versterking van de specifieke en onderling samenhangende waarden blijft een geïntegreerde en op
het gebied toegesneden aanpak noodzakelijk. Het gaat daarbij niet alleen om
natuur- en landschapswaarden, maar ook om de recreatieve aantrekkelijkheid
en de economische functies. Daarvoor zijn de waardevolle cultuurlandschappen
in dit structuurschema geïntroduceerd. De beleidscategorieën nationale landschappen en grote landschapseenheden komen hiermee te vervallen.
Het Rijk streeft ernaar de gebiedsspecifieke kwaliteiten in de waardevolle cultuurlandschappen te behouden en te versterken. Concreet gaat het bij deze
doelstelling om:
Per sector:
- totstandkoming en versterking van een duurzame, concurrerende landbouw;
totstandkoming van een ruimtelijk stabiele en beheerbare ecologische
hoofdstructuur en de ontwikkeling van algemene natuurwaarden daarbuiten;
behoud en ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardig, voor de regio
kenmerkend landschap en behoud van cultuurhistorische en aardwetenschappelijke waarden;
versterking van de recreatieve aantrekkelijkheid van de gebieden en het bieden van recreatief-toeristische ontwikkelingsmogelijkheden;
duurzame instandhouding van bossen en in de in hoofdstuk 4.4 aangegeven
gebieden tevens uitbreiding van bossen.
Met betrekking t o t de relaties tussen de sectoren:
ontwikkeling van de ecologische hoofdstructuur, inclusief de verbindingszones, en de bosuitbreidingen in samenhang met behoud en herstel van de
karakteristiek en identiteit van het landschap;
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-

vergroting van de toegankelijkheid en de belevings- en gebruiksmogelijkheden van natuur en landschap voor recreanten in samenhang met behoud en
ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden;
versterking van de beheersfunctie van de landbouw voor natuur en landschap, herstel en ontwikkeling van een samenhangende landschapsstructuur
en algemene natuurwaarden in combinatie met duurzame landbouw en vergroting van de mogelijkheden van inkomensvorming uit natuur- en landschapsbeheer;
vergroting van de toegankelijkheid en het recreatief gebruik van het agrarisch gebied en ontwikkeling van het recreatief-toeristisch produkt op landbouwbedrijven.

Met betrekking t o t het facetbeleid:
behoud en ontwikkelen van de aanwezige ruimtelijke kwaliteit;
terugdringen van de milieubelasting door de landbouw, met name in
gebiedsdelen met grote natuurwaarden;
tegengaan van verdroging en waterverontreiniging van met name gebiedsdelen met grote natuurwaarden.
Beleidsprogramma
Gebiedsselectie
De selectiecriteria laten op zich ruimte voor aanwijzing van meer dan 11 gebieden. Het kabinet is echter van mening dat het aantal waardevolle cultuurlandschappen voor de eerstkomende jaren beperkt dient te blijven ondermeer vanwege de omvang van het voor dit beleid beschikbare specifieke budget. In 2001
wordt het beleid voor de waardevolle cultuurlandschappen geëvalueerd en zal
worden bezien of, en zo ja, in welke gebieden het beleid zal worden voortgezet.
Gebiedsperspectief
De eerste stap in de uitwerking van het beleid in de afzonderlijke gebieden is
het opstellen van het gebiedsperspectief. Dit heeft het karakter van een raamplan, dat dient als gemeenschappelijk kader voor de te ondernemen acties en de
inzet van instrumenten.
Veelal zijn er in de als waardevol cultuurlandschap aangewezen gebieden reeds
overlegstructuren aanwezig en plannen in voorbereiding of uitvoering, die wat
betreft doelstellingen en activiteiten verwantschap vertonen met hetgeen met
de aanpak voor de waardevolle cultuurlandschappen w o r d t beoogd. Het is
gewenst daarbij zo veel mogelijk aan te sluiten en voor zover nog nodig aan te
vullen. Voorkomen moet worden dat dubbel werk w o r d t gedaan.
De provincies wordt gevraagd zorg te dragen voor de totstandkoming van de
gebiedsperspectieven. Het Rijk levert een bijdrage door kennis in te brengen,
het rijksbeleid te vertalen naar het betreffende gebied en het eigen instrumentarium in te zetten; daarnaast wil het Rijk maatregelen en projecten financieel
ondersteunen. Over de inhoud van de gebiedsperspectieven zijn in de pkb uitspraken opgenomen die voor een verantwoorde deelname van de rijksoverheid
aan de uitwerking en uitvoering zijn vereist.
Positie van de landbouw
De landbouw neemt voor het verwezenlijken van de doelstellingen van het
beleid voor de waardevolle cultuurlandschappen een sleutelpositie in.
Duurzame instandhouding van de gebiedskwaliteiten is in belangrijke mate
afhankelijk van de ontwikkeling van de landbouw. Omdat veranderingen in de
landbouw nodig zijn om t o t een duurzame ontwikkeling van alle functies te
komen, zet het kabinet een omvangrijk deel van het budget in voor de uitvoering van projecten gericht op heroriëntatie van de landbouwsector.
Met de heroriëntatie van de landbouw w o r d t beoogd:
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de kansen voor duurzame instandhouding en verdere ontwikkeling van de
kwaliteiten van de gebieden te vergroten;
aan de landbouw nieuwe perspectieven te bieden, omdat uit nieuwe activiteiten een aanvullend inkomen kan worden geboden of omdat inkomstenderving kan worden gecompenseerd. Overigens moet op grond van onderzoek en praktijkervaring worden onderkend dat het hierbij gaat om een
bescheiden aanvulling op het inkomen.
de spanning tussen de landbouw en de andere aanwezige functies te verminderen.
Het streven is er daarbij op gericht de positie van de landbouw als blijvende economische drager van het landelijk gebied in de waardevolle cultuurlandschappen te verstevigen en de bijdrage van de landbouwsector aan behoud en ontwikkeling van de natuur-, landschaps- en recreatiewaarden (weer) te vergroten.
Essentieel is daarbij verbreding van de produktie van alleen landbouwprodukten naar een combinatie van landbouwprodukten en goederen en diensten op
het gebied van natuur, landschap en recreatie. Dit zal mede het draagvlak voor
natuur, landschap en recreatie vergroten.
Mogelijkheden voor heroriëntatie zijn:
Het stimuleren van initiatieven voor vergroting van de inpasbaarheid van
natuur-en landschapsbeheer, beheer van recreatievoorzieningen en ontwikkeling van het recreatief-toeristisch produkt.
Het ondersteunen van het op vrijwillige basis versneld verder dan de algemene milieukwaliteit terugdringen van de milieubelasting in de landbouw ten
behoeve van de natuur- en landschapskwaliteiten.
Het benutten van de diversiteit en verscheidenheid aan bedrijfstypen en -stijlen.
Het stimuleren van communicatie en samenwerking binnen een waardevol
cultuurlandschap tussen bedrijven en organisaties binnen en buiten de landbouw.
Uitvoering
In de uitvoering zijn 2 lijnen te onderscheiden:
uitvoering van projecten op basis van het gebiedsperspectief;
toepassing van reguliere instrumenten en regelingen, al of niet met een bijzondere invulling voor waardevolle cultuurlandschappen.
Projecten
Vanuit de regio's kunnen door deelnemende organisaties en bedrijven projectvoorstellen worden ingediend voor medefinanciering door het Rijk. Dit als uitwerking van het activiteitenplan in het gebiedsperspectief.
De Europese Commissie heeft recent ingestemd met de regeling projectbijdragen waardevolle cultuurlandschappen.
Uitgangspunt daarbij is dat de ruimte voor gebiedsgewijze invulling van het
beleid gehandhaafd blijft. Het Rijk streeft naar een werkwijze waarbij de projecten jaarlijks worden gebundeld in een jaarplan, zo mogelijk met een doorkijk
naar volgende jaren; het eerste jaarplan kan al in het gebiedsperspectief worden opgenomen. Uitgangspunt van het Rijk bij de financiële ondersteuning is
dat deze van tijdelijke aard is, gericht op stimulering en investering, en niet
betrekking heeft op structurele, langjarige beheers- en onderhoudsbijdragen.
Wel is van belang dat zicht w o r d t geboden op een voorziening voor beheer van
bijvoorbeeld landschapselementen of recreatieve voorzieningen, waarvan de
aanleg w o r d t ondersteund. De projecten dienen voorts niet te leiden t o t vervanging van maatregelen die reeds vanuit het reguliere beleid worden gefinancierd.
Het Rijk streeft naar gezamenlijke financiering door het Rijk, andere overheden
en particulieren. Gezamenlijke financiering noopt t o t het zoeken naar breed
gedragen en werkelijk noodzakelijke projecten. Gedacht w o r d t aan een rijksaandeel van in de regel niet meer dan 50 a 75 procent.
De ondersteuning van projecten geldt voor een periode van 7 jaar vanaf 1994 en
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is gericht op het op gang brengen van veranderingen. Na die periode zal het
gevoerde beleid worden geëvalueerd en zal worden bezien of het beleid w o r d t
voortgezet dan wel w o r d t beëindigd.
Voor de uitvoering van het specifieke beleid voor de waardevolle cultuurlandschappen is een budget beschikbaar van in totaal 115 miljoen gulden (zie figuur
16). Bij de toewijzing van rijksmiddelen voor projecten wordt in de eerste jaren
uitgegaan van een gelijke verdeling over de aangewezen gebieden. Per jaar kan
het aan een gebied toe te wijzen bedrag uiteraard hoger of lager uitvallen,
afhankelijk van de ingediende projectvoorstellen. Na 3 jaar zal worden bezien
of op grond van de behaalde resultaten en de resterende voornemens uit de
gebiedsperspectieven een andere verdeling over de gebieden gewenst is.
Reguliere
instrumenten
De reguliere instrumenten worden onverkort in waardevolle cultuurlandschappen toegepast (bijvoorbeeld Relatienota). De algemene regel is dat het Rijk de
eigen instrumenten, voorzover die bijdragen aan realisering van het gebiedsperspectief, geïntegreerd inzet. Hetzelfde w o r d t gevraagd aan de provincies.
Geïntegreerd wil zeggen vanuit één visie, neergelegd in het gebiedsperspectief,
en ruimtelijk en procedureel afgestemd.
Bij sommige instrumenten is het gewenst ze met prioriteit in waardevolle cultuurlandschappen in te zetten. Deze zijn in de pkb genoemd. Deze lijst kan worden aangevuld indien de behoefte daaraan blijkt uit de gebiedsperspectieven.
De uitspraken in de pkb zijn beperkt t o t instrumenten waarvoor het Rijk
(mede)verantwoordelijkheid draagt.
De begeleidende maatregelen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
(GLB) die kunnen bijdragen aan de doelstellingen van de waardevolle cultuurlandschappen zijn vooral de maatregelen die de lidstaten kunnen treffen op het
gebied van de openstelling van agrarische gronden voor recreatief gebruik, de
biologische landbouw, scholing en demonstratieprojecten gericht op natuur- en
milieuvriendelijke landbouw. Deze begeleidende maatregelen worden in de
waardevolle cultuurlandschappen op dezelfde wijze toegepast als daarbuiten.
Alleen bij openstelling van agrarische gronden voor recreatief gebruik w o r d t
gestreefd naar specifieke toepassing van de geboden mogelijkheden in waardevolle cultuurlandschappen, gericht op ondermeer wandelroutestructuren.

3.2

Bufferbeleid voor de ecologische hoofdstructuur
Begripsomschrijving en rol gebiedsvisies
Het bufferbeleid heeft t o t doel om, door samenhangende structurele maatregelen in de rand van de ecologische hoofdstructuur en indien noodzakelijk daarbuiten (buffergebieden), zodanige duurzame condities te creëren dat de
gewenste natuurwaarden in de ecologische hoofdstructuur kunnen worden
gerealiseerd dan wel duurzaam in stand gehouden kunnen worden. Het gaat
om het tegengaan van negatieve effecten van verzuring, eutrofiëring, verontreiniging, verdroging, verzoeting en verstoring. Bufferbeleid beoogt een snellere realisatie van de algemene milieukwaliteit, bijvoorbeeld om onomkeerbare
processen in betrokken kerngebieden te voorkomen, danwei realisatie van bijzondere milieukwaliteit, bijvoorbeeld voor kerngebieden met voedselarme ecosystemen.
Bufferbeleid richt zich vooral op de aanpak van bronnen waarvoor geldt dat er
een eenduidige en substantiële relatie bestaat tussen de bron en het effect in
een kerngebied. Het betreft structurele en effectieve maatregelen op lokale of
regionale schaal voor de kwantiteit en kwaliteit van toestromend grond- en
oppervlaktewater, atmosferische invloeden, geluid en fysieke verstoring. In situaties met hoge t o t zeer hoge milieubelasting vanuit een zeer ruime omgeving is
bufferbeleid op dit moment niet effectief. Als het generieke beleid deze over
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een groot oppervlak werkende effecten heeft teruggedrongen, kan het bufferbeleid ook daar effectief zijn.
Er zijn drie vormen van bufferbeleid:
Bufferbeleid tegen beïnvloeding van de (grond)waterstand (verdroging). Dit
speelt in gebieden waar de vegetatie onder invloed staat van grond- of
oppervlaktewater dat van buiten het gebied w o r d t aangevoerd (kwelgebieden) of waar het peil van buiten het gebied kan worden beïnvloed.
Bufferbeleid tegen beïnvloeding van de kwaliteit van het (grond)water
(eutrofiëring, verontreiniging). Dit speelt in gebieden waar de kwaliteit van
het water in het gebied op relatief korte termijn direct beïnvloed wordt door
de kwaliteit van het intrek- of afwateringsgebied (met name kwelgebieden
van ondiepe grondwaterstroming) dan wel door de kwaliteit van het instromende oppervlaktewater.
Bufferbeleid tegen atmosferische beïnvloeding door verzuring en eutrofiëring (N-depositie). Dit speelt bij bossen, gelegen op voor verzuring gevoelige
gronden, heide, hoogveen, duinen, schraallanden en verzuringgevoelig
oppervlaktewater zoals vennen. Hier geldt vooral dat de achtergrondbelasting het nut van buffermaatregelen op de korte termijn kan beperken.
De noodzaak van bufferbeleid wordt aangegeven in gebiedsvisies natuur, bos en
landschap of in een vergelijkbaar document dat hetzelfde doel kan dienen.
De gebiedsvisie geeft aan welk natuurdoeltype wordt nagestreefd in het
betrokken kerngebied van de ecologische hoofdstructuur en welke milieukwaliteit en watercondities dit vergt.
Daaruit volgt of, en zo ja welk(e), externe effect(en) moet(en) worden voorkomen. In dat kader worden gewenste maatregelen aangegeven, gericht op (aanpassing van) de begrenzing, technische maatregelen, aanwijzing buffergebieden en in te zetten instrumenten.
Voor de nationale parken wordt het te concretiseren bufferbeleid opgenomen
in de beheers- en inrichtingsplannen.
De uitwerking van het bufferbeleid voor de nationale parken vindt plaats in de
periode 1992-1996. De evaluatie van het bufferbeleid zal verder opgepakt worden in het kader van de evaluatie van de gebiedsvisies. Een start w o r d t hiermee
gemaakt in het kader van het project Natuurverkenningen 1997.
Aanpak bufferbeleid
1 Minimaliseren
van de noodzaak van
buffergebieden
De noodzaak t o t het nemen van ruimtelijke buffermaatregelen wordt zo klein
mogelijk gemaakt door de volgende aanpak te hanteren.
Een optimale situering en begrenzing van kern- en natuurontwikkelingsgebieden. Door onderdelen van de ecologische hoofdstructuur met een verschillend natuurdoeltype in samenhang te situeren, kan de behoefte aan
buffergebieden worden verkleind. Ook het begrenzen van zo groot mogelijke aaneengesloten gebieden in de ecologische hoofdstructuur en het laten
samenvallen van grenzen van de ecologische hoofdstructuur met natuurlijke
(bijvoorbeeld hydrologische) grenzen, vermindert de noodzaak van ruimtelijke buffering. Met name voor nog concreet te situeren en te begrenzen
natuurontwikkelings- en relatienotagebieden kan dit worden toegepast.
In aanvulling op optimale begrenzing kunnen technische maatregelen worden getroffen op de overgang van de ecologische hoofdstructuur naar het
aangrenzend (landbouw)gebied, zoals het aanbrengen van waterscheidingen (variërend van damwanden t o t hoogwaterzones) met als doel hydrologische isolatie.
Bufferbeleid leidt dus zeker niet altijd t o t het aanwijzen van buffergebieden, het ruimtelijk bufferen. Bij natuurontwikkelingsgebieden (en verbindingszones) zal het bufferbeleid slechts bij uitzondering t o t ruimtelijke buffering leiden.
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De derde stap in het traject betreft het ruimtelijk bufferen door middel van
buffergebieden, ofwel het nemen van maatregelen in de ecologische hoofdstructuur beïnvloedende, aangrenzende gebieden. Dit betreft zowel gevallen waarin van buitenaf invloed op de ecologische hoofdstructuur doorwerkt als ook die gevallen waarbij maatregelen binnen de ecologische
hoofdstructuur effecten daarbuiten hebben.
In deze stap dient een afweging plaats te vinden met het bestaande ruimtegebruik. Dit gebeurt in het facetbeleid op regionaal en lokaal niveau. Bij
onevenredig zware maatregelen of consequenties voor het ruimtegebruik is
het gewenst om opnieuw na te gaan of de begrenzing van de ecologische
hoofdstructuur en/of de gekozen situering van natuurdoeltypen binnen het
gebied aanpassing behoeft (terug naar de eerste stap).
Bij deze stapsgewijze bufferaanpak speelt de watersysteembenadering
(Derde Nota Waterhuishouding en Vinex) een belangrijke rol. Het Rijk is van
mening dat hierop kan worden aangesloten. Aan de hand van de Koersbepaling landelijke gebieden, die uitgaat van watersystemen, kunnen accenten
worden gegeven aan de verschillende stappen van de bufferaanpak en de strategie.

2 Prioriteit voor het waterspoor
Het rijksbeleid is prioritair gericht op aan water gerelateerde externe invloeden,
dus op het voorkomen en terugdringen van verdroging (waterkwantiteit) en
eutrofiëring/verontreiniging (waterkwaliteit).
De redenen hiervoor zijn:
de relatief eenvoudige stuurbaarheid van de hydrologie;
goede mogelijkheden voor technische oplossingen;
- vergroting van de effectiviteit doordat w o r d t aangesloten op in andere rijkskaders geformuleerd verdrogingsbeleid.
Vermindering van verzuring op de ecologische hoofdstructuur wordt vooral
door het generieke en aanvullende ammoniakbeleid voor de zandgebieden met
een mestoverschot bevorderd. Het generieke mestbeleid draagt overigens
tevens bij aan het verminderen van de beïnvloeding van de waterkwaliteit.
Daarnaast bepalen provincies welke andere invloeden (zoals geluid en atmosferische invloeden) in het betreffende deelgebied van de ecologische hoofdstructuur met bufferbeleid effectief zijn aan te pakken.
3 Fasering in de tijd
Het Rijk hecht aan het starten van het bufferbeleid gedurende de looptijd van
het structuurschema (fase 1 t o t circa 2000) met een aanpak van het bufferbeleid
in tenminste 28 grote en complexe gebiedsdelen van de ecologische hoofdstructuur. Deze gebieden zijn zoveel mogelijk geselecteerd op grond van de volgende criteria:
van (inter)nationale betekenis;
groot aaneengesloten, reeds gerealiseerd natuurgebied;
- sprake van duidelijke externe beïnvloeding, gerelateerd aan het waterspoor
(verdroging, eutrofiëring/verontreiniging);
- sprake van (dreigende) onomkeerbare negatieve beïnvloeding van de ecologische hoofdstructuur;
- structurele en effectieve aanpak is mogelijk.
In de loop van de eerste fase zal met een evaluatie van het vigerende bufferbeleid worden begonnen. Mede op grond van de dan voor alle delen van de ecologische hoofdstructuur afgeronde gebiedsvisies, zal de aanpak en de effectiviteit/toereikendheid van het bestaande instrumentarium geëvalueerd worden.
Vervolgens wordt, indien noodzakelijk, de aanpak en het instrumentarium bijgesteld en/of aangevuld. Een plan van aanpak voor deze evaluatie w o r d t in een
Notitie Bufferbeleid uitgewerkt.
De provincies w o r d t gevraagd een taaksteJIende uitwerking van het bufferbe-
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leid te maken voor 19 bufferbehoeftige gebieden waar reeds een bestuurlijk
kader (zoals bijvoorbeeld een landinrichtingscommissie of een stuurgroep) aanwezig is. Een effectieve uitvoering van bufferbeleid is gediend met een bestuurlijk kader waarbinnen het ontwikkelen en uitvoeren van een door alle partijen
(overheid, grondgebruikers/ -eigenaren) gedragen aanpak van het te treffen
bufferbeleid mogelijk is.
De taakstellende uitwerking bestaat uit twee elementen:
In de voor deze categorieën te ontwikkelen planvorm w o r d t uitwerking
gegeven aan het bufferbeleid. Hierin wordt door provincies in samenwerking met het Rijk zicht gegeven op de in dit kader geplande acties (onderzoek, uitvoeringsplan, provinciaal beleidskader, inbreng in provinciale plannen).
Een rapportage in de provinciale meerjarenprogramma's, waardoor het Rijk
inzicht krijgt hoe de invulling van het bufferbeleid verloopt.
Buiten de bestaande uitvoeringscategorieën is er nog een aantal deelgebieden
van de ecologische hoofdstructuur, dat eveneens voor buffering bij voorrang in
aanmerking komt. Met toepassing van dezelfde criteria als bij de selectie van de
19 gebieden zijn 9 gebieden aangegeven. Indien er buiten de 28 prioritaire
gebieden goede mogelijkheden zijn voor effectieve en snelle realisatie van
bufferbeleid, kunnen deze benut worden.
Uitvoering
Het Rijk is van mening dat in de eerste fase met inzet van bestaand rijksinstrumentarium kan worden volstaan. Het Rijk zal zich inspannen om een gecoördineerde inzet van rijksinstrumenten in de 28 prioritaire gebieden te bevorderen.
In het NMP2 en/of de Evaluatienota Water (ENW) is de instrumentele afstemming binnen het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) en
met de andere departementen verder uitgewerkt.
Het Rijk vraagt de provincies en waterschappen in hun beleid, mede met inzet
van rijksinstrumenten, uitvoering te geven aan het bufferbeleid. Omdat bufferbeleid prioritair op waterafhankelijke verstoringen w o r d t gericht, vraagt het
Rijk de provincies om ook doorwerking van provinciaal waterbeleid te geven
richting waterkwaliteits- en/of kwantiteitsbeheerders. Die zijn primair verantwoordelijk voor de uitvoering van (integraal) waterbeheer, inclusief het treffen
van waterafhankelijke buffermaatregelen.
Inzet van bufferinstrumenten vindt plaats via de drie beleidssporen water- en
milieubeleid, (natuur)sectorbeleid en ruimtelijk beleid.
Onderstaand w o r d t ingegaan op deze verschillende sporen die elkaar wederzijds kunnen ondersteunen.
Water • en milieubeleid
De provincies wordt gevraagd in hun milieubeleids- en waterhuishoudingsplannen zodanige maatregelen op te nemen dat de aangegeven 28 prioritaire
bufferbehoeftige gebieden adequaat worden beschermd. De waterschappen
wordt gevraagd, binnen hun takenpakket invulling te geven aan het in het provinciaal waterhuishoudingsplan aangegeven bufferbeleid. Daartoe stelt het Rijk
het landinrichtingsinstrumentarium (integrale landinrichting en waterbeheersingswerken) beschikbaar.
De subsidieregeling REGIWA (Regionaal integraal waterbeheer) is per 1-1-95
beëindigd. Omdat het Rijk het evenwel gewenst achtte om de gebiedsgerichte
bestrijding van verdroging voor een langere tijd te blijven ondersteunen, is een
bijdrageregeling Gebiedsgerichte Bestrijding Verdroging (GEBEVE) onder artikel
12 van de Landinrichtingswet ingesteld v o o r d e periode 1995 t/m 1998, waarvoor een bedrag van f 24 min. per jaar beschikbaar w o r d t gesteld. Dit bedrag is
afkomstig uit de begrotingen van de ministeries van LNV, Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en Verkeer en Waterstaat
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(V&W). De financiële bijdrage aan projecten zal maximaal 50 procent van de
inrichtings- en investeringskosten bedragen. Het Rijk is voornemens de uitvoering te laten lopen via het Groenfonds, waarbij de Dienst Landinrichting en
Beheer Landbouwgronden (LBL) zal zorgen voor begeleiding van de uitvoering
van de projecten. Provincies, waterschappen en terreinbeherende instanties
kunnen een beroep doen op deze regeling. De projecten zullen bij voorrang
gericht worden op aanpak van verdroging van natuurgebieden en bossen in de
ecologische hoofdstructuur. De 28 prioritaire eerste fase deelgebieden van de
ecologische hoofdstructuur komen met name hiervoor in aanmerking. De
besluitvorming over invoering en uitwerking van deze regeling heeft in het
kader van het NMP2 en de begin 1994 uitgebrachte ENW plaatsgehad.
Voor het treffen van buffermaatregelen kunnen provincies en waterschappen
eveneens een beroep doen op de bijdrageregeling Gebiedsgericht milieubeleid.
Schadevergoedingen
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waaronder, na optimaal begrenzen
en het treffen van technische maatregelen in de rand van de ecologische hoofdstructuur, toch nog maatregelen in buffergebieden moeten worden getroffen,
die (ingrijpende) gevolgen kunnen hebben voor de bedrijfsvoering. De technische mogelijkheden om de nadelige gevolgen voor de agrarische bedrijfsvoering
te beperken moeten dan t o t het uiterste worden benut.
Het waterschap is de primair verantwoordelijke instantie voor de te treffen
waterhuishoudkundige maatregelen. Indien inrichtingsmaatregelen moeten
worden getroffen die beperkingen stellen aan het grondgebruik buiten het
betreffende natuurgebied zal eerst in het kader van het bestemmingsplan voor
dat gebied een voorziening moet worden getroffen. Naar aanleiding van een
studie naar de bestuurlijk juridische aspecten van vernattingsschade bij verdrogingsbestrijding is per brief van de minister van LNV mede namens de ministers
van VROM en V&W aan de Unie van Waterschappen de volgende nadere uitwerking van de GEBEVE-regeling doorgevoerd: onevenredige voorzienbare schade
die gekapitaliseerd wordt, is op te nemen als projectkosten en komt als zodanig
voor subsidie in aanmerking. Voorwaarde hierbij is dat de schadekosten in redelijke verhouding dienen te staan t o t de overige projectkosten en het beoogde
natuurrendement.
(Natuur)
sectorbeleid
Voor buffermaatregelen stelt het Rijk beschikbaar:
subside in het kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur (OBN). Het is
vanaf 1-1-96 voor terreinbeherende organisaties mogelijk om ten behoeve
van interne waterhuishoudkundige maatregelen subsidie te krijgen;
een gedeelte van de 10 procent van de tweede fase relatienotahectaren buiten de ecologische hoofdstructuur (bijvoorbeeld in inzijggebieden van
ondiep grondwater);
de beschikbare ruimte voor toepassing van de Bergboerenregeling buiten
relatienotagebieden, bestemd voor de hydrologische buffergebieden.
Tevens zullen eventueel op termijn vrijkomende bergboerenhectaren worden ingezet in onder andere buffergebieden.
Verder zal het Rijk in de buffergebieden van beschermde natuurmonumenten
op grond van de Natuurbeschermingswet, indien noodzakelijk, artikel 12 van
deze wet (externe werking) toepassen. Het Meerjarenschema voor de planning
van de toepassing van de Natuurbeschermingswet is overigens reeds vastgelegd
en heeft geen relatie met het bufferbeleid.
Ruimtelijke
doorwerking
Het Rijk vraagt provincies in streekplannen waar nodig op de gebruikelijke wijze
voorwaarden te creëren voor de realisering van ruimtelijke buffering, ten
behoeve van de doorwerking van gebiedsgericht milieubeleid in het provinciaal
en gemeentelijk ruimtelijk beleid.
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Het gaat er daarbij in bestemmingsplannen onder andere om de begrenzing/
aanduiding van buffergebieden op te nemen teneinde nieuwe, ongewenste
bestemmingen te kunnen weren (bijvoorbeeld bedrijven met ongewenste externe beïnvloeding) en ongewenste functiewijzigingen in buffergebieden te voorkomen. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn om in een bestemmingsplan (bijvoorbeeld in de beschrijving op hoofdlijnen) aan te geven dat een gebiecl als
buffergebied zal functioneren. Waterbeheerders hebben hiermee een titel om
de benodigde inrichtingsmaatregelen te kunnen treffen, die beperkingen stellen aan het grondgebruik.
Aanwijzing t o t buffergebied leidt dus niet t o t wijziging van de primaire bestemming, maar kan wel leiden t o t een nevenaanduiding als beschermingszone.
Functiewijzingingen die het bufferbeleid ondersteunen, bijvoorbeeld bos of
golfterrein in plaats van intensieve landbouw, moeten wel mogelijk blijven.

3.3

De zandgebieden in Zuid - en Oost -Nederland
Algemeen
Veehouderij, milieu en natuur
In de zandgebieden in Zuid- en Oost-Nederland bevindt zich een sterke concentratie van veehouderijbedrijven, die met elkaar een hoge milieubelasting veroorzaken. Met name op de zandgronden binnen de mestoverschotgebieden is
de milieubelasting zeer hoog. Deze zandgebieden zijn in dit structuurschema
aangeduid als 'zandgebieden met een mestoverschot'.
De zandgebieden in Zuid- en Oost-Nederland omvatten een aanzienlijk deel van
de ecologische hoofdstructuur. Juist daar speelt de verzuring en eutrofiëring
door de landbouw en andere bronnen het sterkst. De hoge milieubelasting en de
grote gevoeligheid van de bodem hebben t o t gevolg gehad dat de kwaliteit van
de aanwezige natuurwaarden de afgelopen decennia sterk achteruit is gegaan.
Tussen de veehouderij en de natuur in de zandgebieden met een mestoverschot
heerst een groot spanningsveld op het gebied van milieu (bodem, water en
lucht) en ruimte (concurrentie om grond).
Beleidsprogramma duurzame veehouderij algemeen
Voor bedrijven in de zandgebieden met een mestoverschot geldt in zijn algemeenheid het generieke ruimtelijk en milieubeleid. Verplaatsing van de rundveehouderijbedrijven uit de zandgebieden met een mestoverschot naar met name
Noord-Nederland en Zeeland levert een bijdrage aan de vermindering van de
graasdierdichtheid per hectare en daarmee ook een vermindering van de milieubelasting. Verplaatsing levert ook een bijdrage aan verlaging van de gronddruk.
De afgelopen jaren is een aantal bedrijven per jaar op eigen kracht verplaatst.
Het Rijk ondersteunt deze verplaatsing via voorlichting en onderwijs, begeleiding van verplaatsing, landinrichting en een meeneemregeling voor melkquota,
en fiscale maatregelen (doorschuiven van de inkomstenbelasting bij bedrijfsverplaatsing (motie Blauw) en invoering van een vrijstelling van de overdrachtsbelasting bij verplaatsing uit de EHS). Tevens vraagt het Rijk aan de provincies en
gemeenten om medewerking te verlenen bij de hervestiging van rundveehouderijbedrijven in met name Noord-Nederland en Zeeland. In deze gebieden zijn ook
locaties nodig voor de hervestiging van bedrijven afkomstig uit de ecologische
hoofdstructuur gelegen in onder andere Noord-Nederland en Zeeland. Voor de
totale behoefte aan hervestigingslocaties zijn er voldoende mogelijkheden.
In verband met het principe 'schoon houden van schone gebieden' is het van
belang dat bij beperkte verplaatsingen van rundvee naar schone gebieden geen
toekomstige saneringssituaties ontstaan. Deze situaties worden voorkomen
door het generieke milieubeleid en door bedrijven niet te hervestigen in de
nabijheid van bos- en natuurgebieden en reservaten.

figuur 2

zandgebieden

met een
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Verplaatsing van intensieve veehouderijbedrijven uit de zandgebieden met een
mestoverschot wordt niet nagestreefd. Deze bedrijfstak kent een sterke concentratie die centrumvoordelen met zich meebrengt. Dit geldt in het bijzonder voor
de aanwezigheid van toeleverende, verwerkende en dienstverlenende bedrijven.
Onderzoek, voorlichting en onderwijs zijn sterk ontwikkeld. De mogelijkheden
voor mestverwerking zijn groter vanwege korte aanvoerlijnen. Verplaatsing
heeft uit dit oogpunt bezien belangrijke nadelen. Bovendien draagt verplaatsing
van intensieve veehouderij nauwelijks bij aan vermindering van de gronddruk.
Instrumenten
Locaties voor grootschalige
mestverwerking
Bij de beoordeling van de locaties voor grootschalige mestverwerking gaat het
Rijk uit van de volgende structurerende criteria voor zoekruimten:
in de mestoverschotgebieden;
binnen de gele en bruine koersgebieden zoals die zijn vermeld in de Vinex;
niet in gebieden met een hoge landschappelijke en/of natuurwetenschappelijke waarde, waaronder de ecologische hoofdstructuur;
de mogelijkheid om het effluent rechtstreeks te kunnen lozen op daarvoor
in aanmerking komend oppervlaktewater.
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In aanvulling op de structurende criteria voor zoekruimten zijn er de volgende
criteria voor de locatiekeuze binnen de zoekruimte:
minimaliseren van de milieubelasting voor de omgeving; daarbij rekening
houdend met de grenswaarden zoals geformuleerd in de voorlopige VROMinspectierichtlijn Grootschalige mestverwerking;
de locatie aan laten sluiten bij de zwaartepunten van de mestproduktie;
waar mogelijk aansluiten bij andere activiteiten die een energie-surplus hebben.
Verplaa tsingswet
Veehouders, van met name intensieve veehouderijbedrijven, die willen verplaatsen moeten hun mestproduktierecht mee kunnen nemen. Dit is mogelijk door
het van kracht worden van de Wet Verplaatsing Mestproduktie per 1-1-94.
Onderwijs en Voorlichting
De instrumenten onderwijs en voorlichting worden in de zandgebieden ingezet
om de veehouders te informeren over de gevolgen van het agrarisch milieubeleid voor de bedrijfsvoering en te begeleiden bij de aanpassing van de bedrijfsvoering of bij verplaatsing naar een andere locatie. In overleg met de uitvoerende organisaties wordt hieraan nader vorm gegeven.
Melkquota
Sinds 1 april 1993 is het mogelijk om het melkquotum mee te nemen bij verplaatsing. Vereiste hierbij is dat de grond op het oude bedrijf het jaar voorafgaande aan de verplaatsing in gebruik is geweest voor de melkveehouderij en
dat de grond op het nieuwe bedrijf minimaal één jaar in gebruik blijft voor de
melkveehouderij.
Landinrichting
In landinrichtingsprojecten in de zandgebieden vindt in beginsel geen boerderijverplaatsing voor rundvee binnen het landinrichtingsgebied meer plaats, maar
ligt het accent op verplaatsing naar andere gebieden. Wanneer het van essentieel belang is voor het welslagen van het landinrichtingsplan, is verplaatsing
binnen het landinrichtingsgebied mogelijk. Bij verplaatsing moet vanaf 1998
worden voldaan aan de AMvB-Huisvesting Veehouderij. Dit wil zeggen dat een
nieuw te bouwen (of te renoveren) stal moet voldoen aan ammoniak-emissie
eisen per dierplaats, zoals geformuleerd in het kader van de Integrale Notitie
Mest- en Ammoniakbeleid. Gezien het feit dat de AMvB-Huisvesting Veehouderij
pas na buitenwerkingstelling van de interimwet van kracht kan worden en er
momenteel nog geen geschikte emissie-arme stal beschikbaar is voor de rundveehouderij zal voor deze sector het huidige stimuleringsbeleid voor vrijwillige
stalaanpassing ("groen label") t o t het jaar 2000 gelden.
Toeslag in het kader van hervestiging
De Regeling verlening hervestigingstoeslag (RvH) is een instrument dat t o t doel
heeft de g r o n d m o b i l i t e i t t e stimuleren door het bevorderen van bedrijfshervestiging. De RvH w o r d t thans geëvaleerd. In dat kader wordt voorgesteld de werkingssfeer te verruimen en van toepassing te verklaren in de beleidscategorieën
waar het Bureau Beheer Landbouwgronden gronden koopt. Tevens wordt voorgesteld de hervestigingsmogelijkheden u i t t e breiden. Hervestiging binnen
mestoverschotgebieden blijft echter in principe ongewenst. Voorgesteld wordt
wel een uitzondering te maken voor verplaatsingen binnen een mestoverschotgebied, die een bijdrage leveren die past binnen een (door het Rijk en provincie)
vastgesteld plan van aanpak.
B e l e i d s p r o g r a m m a d u u r z a m e v e e h o u d e r i j en d u u r z a m e n a t u u r in en om
de ecologische h o o f d s t r u c t u u r
Het generieke milieubeleid kan een deel van de spanning tussen veehouderij en
natuur in de zandgebieden met een mestoverschot wegnemen. Spanning blijft
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er wat betreft de hoge ammoniakemissie en de hoge gronddruk. Voor de aanpak hiervan is aanvullend beleid noodzakelijk. Dat beleid richt zich zowel op het
realiseren van een duurzame veehouderij als op een duurzame natuur in deze
gebieden.
Het verloopt via de volgende drie sporen:
Spoor 1 Strategische begrenzing ecologische
hoofdstructuur
Ondanks de generieke milieumaatregelen zal, mede door de ligging van de
gebieden en de aanwezigheid van de omvangrijke veestapel, de realisering van
de ecologische hoofdstructuur in de komende 15 jaar belemmerd blijven worden door de milieukwaliteit. Hier kan aan tegemoet gekomen worden door de
hectares ecologische hoofdstructuur strategisch te begrenzen op kansrijke locaties, zonder het netwerkprincipe van de ecologische hoofdstructuur (bijvoorbeeld beekdalen) te verlaten.
De weg hiertoe is om bij het indikken van de bruto ecologische hoofdstructuur
voor zowel relatienotagebieden als natuurontwikkelingsgebieden het indikproces niet standaard 1:2 respectievelijk 1:3 te laten verlopen maarte differentiëren
tussen gebieden. Met strategisch begrenzen w o r d t bedoeld de ecologische
hoofdstructuur zodanig te begrenzen dat de randlengte naar de agrarische
omgeving zo minimaal mogelijk is. Dit kan ondermeer door natuurontwikkelings- en relatienotahectares te gebruiken voor opvulling van enclaves en voor
vergroting van bestaande natuurgebieden. Bij de begrenzing kan de watersysteembenadering en zal de Koersbepaling landelijke gebieden een belangrijke
rol spelen.
Spoor 2 Aanvullend
ammoniakbeleid
Het verzuringsbeleid is er op gericht om in het jaar 2010 in Nederland een
gemiddelde depositiedoelstelling van 1400 mol zuur per hectare te halen. De
doelstelling van het ammoniakbeleid is een emissiereductie van 70 % in de
periode 2000-20051.o.v. 1980. De (lokale) verschillen in emissie en depositie binnen de concentratiegebieden blijven dan echter nog aanzienlijk. Dit impliceert
dat er depositiepieken zijn, ook in de ecologische hoofdstructuur. Het aanvullend ammoniakbeleid is erop gericht om de depositie en met name hoge depositiepieken, op grote eenheden van de bestaande bos-, natuurgebieden en van de
bestaande relatienotareservaten gelegen in de ecologische hoofdstructuur te
verminderen. Dit aanvullend beleid is niet gericht op verbindingszones, natuurontwikkelingsprojecten, beheersgebieden en nog te realiseren/ begrenzen relatienotareservaten. Voor w a t betreft het begrip grote eenheden is aangesloten
bij de minimumomvang voor kerngebieden uit het Natuurbeleidsplan.
Aanvullend ammoniakbeleid kan gezien de vergaande consequenties alleen van
de veehouders worden gevraagd wanneer er een reële kans is dat daarmee
daadwerkelijk de meest ernstige schade aan bossen, natuurtereinen en reservaten wordt voorkomen. Daarom wordt aan de provincie gevraagd integrale,
regionale plannen van aanpak (integrale beleidsaanpak) op te stellen met bijzondere aandacht voor ammoniak. Deze plannen van aanpak zullen aangeven
welke maatregelen nodig en zinvol zijn ten aanzien van de ammoniakemissie en
in welke mate een beroep wordt gedaan op de beschikbare rijksinstrumenten.
Tevens geven zij de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om bos,
natuur en reservaten anderszins adequaat te beschermen (voor bijvoorbeeld
verzuring, verdroging, beheer). Door maatregelen te nemen die gericht zijn op
verdroging en beheer, worden de effecten van het aanvullend ammoniakbeleid
versterkt. Met betrekking t o t deze plannen van aanpak kan aangesloten worden op de bestaande plannen, zoals die bijvoorbeeld zijn opgesteld voor de
Gelderse Vallei en de Peel in het kader van de ROM-projecten. Uiteraard geldt
dit ook voor andere plannen (zoals ROM-projecten, waardevolle cultuurlandschappen en strategische groenprojecten).
Het aanvullend ammoniakbeleid is gericht op het stimuleren van processen van:
verplaatsing van rundveehouderijbedrijven uit een randzone rondom de
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bestaande bos-, natuurgebieden en reservaten gelegen in de ecologische
hoofdstructuur naar mogelijke inplaatsingsgebieden (met name NoordNederland en Zeeland);
verplaatsing van intensieve veehouderij uit een randzone naar elders in de
zandgebieden met een mestoverschot;
extra stalaanpassingen voor bedrijven die niet verplaatsen uit een randzone.
Het aanvullend ammoniakbeleid is dus niet, zoals aangekondigd in deel 1 van
het Structuurschema Groene Ruimte, gericht op alle veehouderijbedrijven in
het zandgebied met een mestoverschot, maar alleen op bedrijven die in een
randzone om de grote eenheden van bestaande bos-, natuurgebieden en reservaten binnen de ecologische hoofdstructuur gelegen zijn. De verplaatsing van
de veehouderijbedrijven uit een randzone naar elders heeft t o t gevolg dat de
depositie op de grote eenheden van de bestaande bos-, natuurgebieden en
reservaten duidelijk afneemt en de (achtergrond)depositie elders in beperkte
mate toeneemt.
Spoor 3 Een actief
aankoopbeleid
Het is van belang dat, wanneer de concrete, strategische begrenzing van de ecologische hoofdstructuur is afgerond, de gronden ten behoeve van reservaatsvorming en natuurontwikkeling kunnen worden aangekocht. Het BBL stelt zich
daarom in de strategisch begrensde ecologische hoofdstructuur actief op bij het
aankoopbeleid. Afgezien w o r d t van het in deel 1 van het Structuurschema
Groene Ruimte voorgestelde terughoudend aankoopbeleid van natuurontwikkelingsgebieden in de zandgebieden.
Instrumenten
In aanvulling op het bestaande instrumentarium stelt de rijksoverheid voor
bedrijven in de randzone om de grote eenheden van de bestaande bos-, natuurgebieden en reservaten gelegen in de ecologische hoofdstructuur de volgende
instrumenten beschikbaar.
In het kader van de faciliterende en stimulerende rol van de rijksoverheid worden bij het aanvullend regionaal ammoniakbeleid de volgende instrumenten
beschikbaar gesteld:
- de Bijdrageregeling Gebiedsgericht Milieubeleid;
- een lager afromingspercentage bij het verplaatsen van mestproduktierechten in geval bedrijven zich op grotere afstand van de EHS vestigen. Deze
mogelijkheid wordt onderzocht;
fiscale voorzieningen om bedrijfsverplaatsingen te stimuleren. Daarbij gaat
het om het doorschuiven van de inkomstenbelasting bij bedrijfsverplaatsing
en het invoeren van een vrijstelling van de overdrachtsbelasting bij bedrijfsverplaatsing uit de EHS;
het inzetten van een deel van het herstructureringsfonds voor de varkenshouderij rondom grote EHS-gebieden. Deze mogelijkheid wordt onderzocht.

3.4

Veenweidegebieden
Algemeen
Veenweidegebieden zijn weidegebieden met veelal een opstrekkende verkaveling en hoge waterstanden. Ze zijn uniek op deze aardbol. Naast hun belangrijke functie voor landbouw, natuur, landschap en openluchtrecreatie hebben de
veenweidegebieden ook een functie voor de beroeps- en sportvisserij. Het rijksbeleid is erop gericht de spanning tussen de ontwikkelingsmogelijkheden van
de landbouw en de natuur- en landschapswaarden te verminderen. De veenweidegebieden van Nederland zijn daartoe in drie categorieën verdeeld:
veenweidegebieden met accent landbouw: de perspectiefvolle landbouwgebieden met relatief goede produktie-omstandigheden;
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veenweidegebieden met accent landbouw en natuur: gebieden met matige
produktie-omstandigheden en belangrijke natuurwaarden;
veenweidegebieden met accent natuur: gebieden met hoge actuele en/of
potentiële natuurwaarden.
De verschillen in strategieën voor aanpassing en vernieuwing uit de Vinex, externe produktie-omstandigheden, veebezetting en aanwezige en potentiële
natuurwaarden hebben geleid t o t deze indeling.
Door voor een specifiek gebied de natuurstreefbeelden met de landbouwkundige situatie te combineren is een op het gebied toegesneden aanpak van het
spanningsveld tussen landbouw en natuur en landschap gekozen. Daarbij worden uitspraken gedaan over de ontwikkelingsmogelijkheden van de landbouw
figuur
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en de natuur en over de inzet van instrumenten. Voor de toepassing van de
Relatienota worden aanvullende uitspraken gedaan. Deze uitspraken zijn te
beschouwen als een aanvulling op de afspraken die met de provincies zijn
gemaakt. Met deze aanpak worden het koersenbeleid en de strategieën voor
aanpassing en vernieuwing van de Vinex nader ingevuld.
Het Rijk kiest in een groot deel van de veenweidegebieden voor het handhaven
van het landbouwkundig gebruik, mede omdat dit van belang is voor behoud
van de karakteristieke natuur- en landschapswaarden in het veenweidegebied.
Voortbouwend op het advies van de Natuurbeschermingsraad is het streven in
enkele gebieden gericht op vergroting of ontwikkeling van moerasgebieden.
Gelet op het ingrijpende karakter van deze functiewijziging zijn deze gebieden
opgenomen als strategisch groenproject (zie paragraaf 6.2).
De beschreven veenweidegebieden zijn veelal ook voor de openluchtrecreatie
van grote betekenis. De voor de betreffende (delen van) gebieden geldende
Vinex-koersen (met name groen of blauw) bepalen de mogelijkheden van
gebruik en ontwikkeling van de openluchtrecreatie.
In figuur 3 is de relatie aangegeven tussen het beleid voor de veenweidegebieden en de koersbepaling landelijke gebieden (zie figuur3, pagina 25.).
Verschillen tussen veenweidegebieden
Veenweidegebieden met accent landbouw zijn in het algemeen perspectiefvolle
landbouwgebieden met relatief goede produktie-omstandigheden. De totale
oppervlakte van deze gebieden is circa 110.000 ha. Ongeveer een kwart hiervan
ligt in de nog nader te begrenzen ecologische hoofdstructuur.
De gebieden met goede produktie-omstandigheden en een hoge veebezetting
(niet zelfvoorzienend voor ruwvoer), Assendelft, Hazerswoude-Zoeterwoude,
Alblasserwaard, liggen slechts voor een gering deel in de ecologische hoofdstructuur en de natuurwaarden zijn relatief gering. Het is hier moeilijk om het
beheer van natuurwaarden te realiseren met aanpassingen in de bedrijfsvoering. In deze gebieden bestaat naar verwachting weinig animo voor het afsluiten van beheersovereenkomsten. De ecologische hoofdstructuur moet hier dus
vooral worden gerealiseerd door het verwerven van een beperkt areaal voor
reservaatsvorming en natuurontwikkeling. Gelet op de vraag naar grond vanuit
de landbouw zal dit langer duren en kostbaarder zijn naarmate de te verwerven
oppervlakte reservaats- en/of natuurontwikkelingsgebied groter is. Gezien de
hoge veebezetting zal de landbouw naar verwachting belangstelling hebben
voor het ruwvoer uit de reservaten.
In de gebieden met goede produktie-omstandigheden en een relatief lage veebezetting (Katwoude, Zuidwest-Friesland, Wymbritseradeei, Echtener en Groote
Veenpolder, Wolvega, Lage Midden, De Veenpolders, Sneek-Joure,
Doniawerstal, Giethoorn) zijn de natuurwaarden hoger. Deze gebieden bieden
betere perspectieven voor de inpassing van natuurbeheer in de bedrijfsvoering
door het afsluiten van beheersovereenkomsten. Agrariërs zullen naar verwacht i n g niet veel animo hebben voor reservaatsbeheer.
Van de relatief lage veebezetting gaat geen druk uit op de grondmarkt. Toch
blijft de gronddruk hoog omdat de sterke landbouw niet snel gronden aanbiedt. Bovendien mag worden verwacht dat met het toekomstige mest- en
ammoniakbeleid de concurrentiepositie van deze gebieden verbetert. In gebieden met goede produktie-omstandigheden zijn in het algemeen geen bijzondere maatregelen noodzakelijk om het agrarisch gebruik in stand te houden.
In veenweidegebieden met accent landbouw en natuur zijn de produktieomstandigheden in het algemeen matig. In totaal beslaat deze categorie circa
80.000 ha. Ongeveer tweederde hiervan maakt deel uit van de nog nader de
begrenzen ecologische hoofdstructuur.
In de meeste gebieden met matige produktie-omstandigheden zijn de natuurwaarden hoog. De hoogste natuurwaarden bevinden zich in de gebieden met
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een lage veebezetting (Zeevang, Eilandspolder, delen van Noordwest-Overijssel,
Haren, Staphorst-Rouveen, Moordrecht-Nieuwerkerk). In de gebieden met matige produktie-omstandigheden en een lage veebezetting zijn beheersovereenkomsten goed inpasbaar. Er is ook ruimte voor het verwerven van grond voor de
vorming van reservaten en voor natuurontwikkeling.
Anders dan in de gebieden met goede produktie-omstandigheden en een hoge
veebezetting zijn er in de gebieden met matige produktie-omstandigheden en
een hoge veebezetting (Kockengen, nabij Zegveld, polder Groot-Mijdrecht,
Amstelland, Bodegraven-Noord, Ade, Aarlanderveen, Krimpenerwaard,
Vechtstreek, Reeuwijk, delen van Noordwest-Overijssel) ook relatief hoge
(potentiële) natuurwaarden. In deze gebieden zijn alleen goede perspectieven
voor inpassing van natuurbeheer via beheersovereenkomsten in de agrarische
bedrijfsvoering op de slecht ontsloten en/of ontwaterde delen. In deze delen zijn
de natuurwaarden ook het hoogst. Ook is in deze gebieden naar verwachting
reservaatsbeheer in zekere mate inpasbaar in de agrarische bedrijfsvoering.
De veenweidegebieden met accent natuur (circa 15.000 ha) hebben hoge
(potentiële) natuurwaarden. Voor een viertal gebieden zijn dan ook natuurontwikkelingsprojecten voorzien.
Daarnaast zijn er veenweidegebieden (Wormer- en Jisperveld, Oostzaan en
Westzaan) die, naast de hoge natuurwaarden, een zwakke bedrijfsstructuur en
een lage veebezetting hebben. In deze gebieden verdwijnt de landbouw geleidelijk. Om de landbouw in het gebied te kunnen handhaven is verbetering van
de externe produktieomstandigheden noodzakelijk, vooral ook voor het
behoud van de karakteristieke en zeer waardevolle natuur- en landschapswaarden. Dit is overigens zo kostbaar dat het directe economische rendement daarvan laag is. Deze hoge inrichtingskosten moeten worden afgezet tegen lagere
beheerskosten in de toekomst.
Om het beheer van reservaatsgebieden door de landbouw aantrekkelijker te
maken zullen aanvullende maatregelen worden getroffen. Inschakeling van
boeren bij het reservaatsbeheer w o r d t bevorderd door een goede inrichting van
de huiskavel en het aandammen van de te beheren percelen reservaatsgebied.
Daarnaast worden door terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties en
Staatsbosbeheer mogelijkheden verkend voor het exploiteren van grootschalige
vleesvee- of zoogkoeienbedrijven, teneinde het eigen beheer doelmatiger uit te
kunnen voeren. Verder is het afsluiten van meerjarige looncontracten tussen terreinbeherende instanties en agrariërs in studie.
Algemeen beleid veenweidegebieden
Een aantal veenweidegebieden komt voor op de kaart landinrichting, te weten
Zuidwest-Friesland, het Lage Midden (accent landbouw), polder GrootMijdrecht, polder Groot Wilnis-Vinkeveen, Ade, Noordwest-Overijssel, Zeevang
en Vechtstreek (alle accent landbouw en natuur).
De beschikbare ruimte voor toepassing van de Bergboerenregeling buiten relatienotagebieden, bestemd voor diepe veenweidegebieden, w o r d t benut.
Daarnaast zullen eventueel op termijn vrijkomende bergboerenhectares tengevolge van verwerving van reservaatsgronden ondermeer worden ingezet in de
veenweidegebieden met een groene of blauwe koers die - na concrete begrenzing van de ecologische hoofdstructuur - buiten de ecologische hoofdstructuur
vallen.
Agrariërs in de veenweidegebieden kunnen in aanmerking komen voor diverse
regelingen, die de verbetering van de landbouwstructuur bevorderen of de minder goede produktie-omstandigheden compenseren. Het b e t r e f t :
subsidie op de aanschaf van aangepaste machines en bepaalde vormen van
erfverharding en kavelpaden in bergboerengebieden en relatienotagebieden, mits een bergboerenovereenkomst of beheersovereenkomst is gesloten
voor 4 ha of meer;

27

toepassing van de grondbankregeling voor vergroting van bedrijven in
beheersgebieden en in geval van gesubsidieerde bedrijfsverplaatsing in het
kader van landinrichtingsprojecten.
Voorts gaat het Rijk na of en hoe specifieke investeringen op landbouwbedrijven, waarvan de bedrijfsvoering mede beïnvloed w o r d t door natuurdoeleinden,
verbreed kunnen worden voor de categorieën veenweidegebieden met accent
natuur en veenweidegebieden met accent landbouw en natuur.
Aanvullend beleid voor de diepe veenweidegebieden
Het CLC-besluit over de subsidieerbaarheid van peilverlaging in landinrichtingsprojecten houdt in dat diepe ontwatering niet voor subsidie in aanmerking
komt. Daartoe is besloten vanwege de negatieve effecten daarvan op flora en
fauna (weidevogels) en omdat dit leidt t o t ongewenste versnelde, onomkeerbare bodemdaling. Omdat duurzame landbouw in deze gebieden toch een
bepaald niveau stelt aan de externe produktie-omstandigheden, is dit besluit
voorzien met de volgende uitgangspunten voor de concrete planvorming:
In blijvende landbouwgebieden, die geen relatienota- of natuurontwikkelingsgebied zijn, kan wel subsidie worden verleend voor aanpassing van de
grondwaterstand t o t Gt II*, vertaald in een drooglegging t o t 60 cm beneden
maaiveld, behoudens indien reële belangen van bestaande of toekomstige
natuurwaarden in de directe omgeving in het geding zijn.
In reservaten en natuurontwikkelingsgebieden kunnen desgewenst de peilen worden opgezet.
In beheersgebieden is geen peilverlaging mogelijk, die verder gaat dan het
volgen van de autonome maaivelddaling.
In relatienotagebieden worden onderbemalingen opgeheven door uitruil
van gronden.
Mogelijkheden voor natuurontwikkeling op de kopeinden van percelen zullen worden onderzocht.
De situatie dient per (deel)project te worden bezien. Het plan moet in overeenstemming zijn met het provinciale water-, milieu- en ruimtelijke beleid.
De mogelijkheden die aanwezig zijn voor flankerend beleid op grond van
beschikbare ruimte v o o r d e Bergboerenregeling en de Relatienota dienen
optimaal te worden benut.
Bij boerderijverplaatsing is bedrijfsvergroting met maximaal 15 ha mogelijk,
inclusief toepassing van de grondbankregeling.
Uitvoering van de gebruikelijke maatregelen voor verkaveling, ontsluiting
en landschapsbouw.

Randstadgroenstructuur
Algemeen
In het beleidsvoornemen Nota Landelijke Gebieden (1977) werd de ontwikkeling van de Randstadgroenstructuur aangekondigd. Een meer uitgewerkte visie
van het Rijk is neergelegd in de Nota Ruimtelijk Kader Randstadgroenstructuur
(1985).
De uitvoering van het Randstadgroenstructuurbeleid is na 1985 zowel op nationaal niveau als op regionaal niveau ter hand genomen. Dit heeft geresulteerd
in de realisatie van bossen, recreatie- en natuurgebieden en in verbetering van
landschappelijke kwaliteiten. Zo is de afgelopen jaren een aanzet gegeven t o t
een samenhangende groenstructuur tussen en rondom de steden in de
Randstad.
Door de snelle ontwikkeling van stedelijke gebieden, bedrijfsterreinen, infrastructuur en glastuinbouw is het areaal aan groene gebieden (inclusief landbouw) sterk verminderd en w o r d t het in de toekomst nog verder teruggedron-

gen (Vinex, Trendrapport Volkshuisvesting 1992). Bovendien tasten neveneffecten van de verstedelijking, zoals verontreiniging, verstoring en versnippering,
het functioneren van de overblijvende groene ruimte aan.
De toenemende bevolking legt voor haar vrijetijdsbesteding een grote claim op
de steeds schaarser wordende groene ruimte. Zo is er nog steeds een tekort aan
nieuwe, kwalitatief hoogwaardige recreatiemogelijkheden in de Randstad.
Daarbij is de vraag naar extensieve, natuurgerichte en sportieve recreatievormen toegenomen ten opzichte van de vraag naar dagrecreatieprojecten die
voor intensief gebruik zijn ingericht. Aan deze vraag kan niet uitsluitend via
recreatief medegebruik worden tegemoetgekomen, mede omdat dit leidt t o t
een vergroting van de recreatieve druk op kwetsbare duinen, natuurgebieden
en landgoederen.
Het kabinetsstandpunt over het verminderen van de groei van de automobiliteit, vormt een extra reden om meer recreatiemogelijkheden in de Randstad zelf
te bieden.
Op bovenstaande ontwikkelingen is uitvoerig ingegaan in ondermeer de nota
Kiezen voor Recreatie en in de Vinex. Deze ontwikkelingen maken actualisering
en bijstelling van het Randstadgroenstructuurbeleid noodzakelijk.
Verbrede doelstellingen Randstadgroenstructuur 1996-2010
In 1990 is geconcludeerd dat ook na de afronding van het lopende programma
voor de Randstadgroenstructuur, mede in verband met het streven naar een
duurzaam woon-, werk- en leefklimaat, nog behoefte is aan nieuwe recreatiemogelijkheden in de Randstad.
Op grond van de beleidsontwikkelingen die in recente rijksnota's zijn aangegeven, w o r d t het noodzakelijk geacht de doelstellingen voor de verdere ontwikkeling van de Randstadgroenstructuur te verbreden. Daarbij zal de Randstadgroenstructuur zodanig vorm worden gegeven dat een samenhangende
groenstructuur met een duurzaam karakter en een meerwaarde voor de verschillende sectoren ontstaat. Daarvoor worden maatregelen genomen die bijdragen aan:
het verbeteren van de ruimtelijke structuur door onder andere gebruik te
maken van aanwezige structurerende elementen zoals water, bos en natuurgebieden;
het geleden van stadsgewesten om daarmee in de tussengebieden de verstedelijking tegen te gaan;
het versterken van de relatie tussen de stad en het landelijk gebied door een
overgangsgebied te creëren dat zowel stedelijke als landelijke functies kan
herbergen. Deze functies dienen naar aard en omvang te zijn afgestemd op
de functies van de Randstadgroenstructuur;
het versterken van de binnenf lank van de Randstad en het daarmee tegengaan van verdere verstedelijking in de richting van het Groene Hart zodat de
functies van dit landelijk gebied worden veiliggesteld;
het verbeteren en behouden van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van
het landelijk gebied voor openluchtrecreatie, bij voorkeur per fiets en andere milieuvriendelijke vervoerswijzen;
het veiligstellen van bestaande bos-, recreatie- en natuurgebieden;
het vergroten van de houtproduktie;
het ontwikkelen van waardevolle ecologisch samenhangende bos- en recreatiegebieden en de ontwikkeling van natuur;
het verbeteren van het ecologisch functioneren van de Randstad, zowel
intern als naar de omringende gebieden (duinen, Groene Hart, Utrechtse
Heuvelrug);
het oplossen van knelpunten in ruimtegebruik veroorzaakt door onder
andere grote infrastructurele werken, verstedelijking en glastuinbouw;
het versterken van de landbouwkundige structuur door met de aanleg van
nieuwe groenelementen aantasting van het landbouwareaal door de ont-
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wikkeling van andere functies (verstedelijking, bedrijventerreinen e.d.)
tegen te gaan;
het verbeteren van een internationaal wervend woon-, werk- en vestigingsklimaat in de Randstad;
het verbeteren van het milieu, bijvoorbeeld door beperking van de automobiliteit, buffering van schoon water en bosaanleg voor CC^-binding.
Op kaart 3 is aangegeven op welke wijze een samenhangende groenstructuur in
de Randstad gestalte kan krijgen. De verstedelijkte ('rode') gebieden worden
door een groene structuur - gevormd door de ecologische hoofdstructuur, recreatiegebieden, bossen en landschapspatronen - omgeven. De tussen de steden
gelegen bufferzones zorgen binnen die gebieden voor een vrijwaren van verstedelijking en een versterking van de groene functies. De nieuw te realiseren
grote groengebieden zijn zo gesitueerd dat ze de groene structuur in de
Randstad completeren en aanvullen. Het Groene Hart vormt een 'binnenrand'
en het duingebied een 'buitenrand' rondom de stedenring. De 'groene
Randstad' krijgt behalve via deze grote groenelementen ook gestalte via verbindingen tussen deze nieuwe en reeds bestaande elementen. Op kaart 3 zijn hiertoe de ruimtelijke verbindingen van belang voor recreatie en natuur aangegeven. Het betreft verbindingen die van belang zijn voor de onderlinge
samenhang tussen bestaand en nieuw groen alsmede de bereikbaarheid van de
recreatiegebieden vanuit stedelijke gebieden in de Randstad. De situering van
deze ruimtelijke verbindingen is zoveel mogelijk geënt op het nationaal landschapspatroon. In een aantal gevallen vallen de ruimtelijke verbindingen samen
met ecologische verbindingszones.
De ruimtelijke verbindingen van belang voor recreatie en natuur zijn planologische aanduidingen. Dat houdt in dat het Rijk de andere overheden vraagt bij de
situering van verbindingen en projecten op provinciaal en lokaal niveau aan te
sluiten bij deze aanduiding.
Het Rijk is in principe bereid om, op basis van provinciale voorstellen, voor de
realisatie van deze verbindingen een deel van de 10 procent relatienota-hectaren buiten de ecologische hoofdstructuur beschikbaar te stellen. Deze intentie
zal betrokken worden bij de discussie over de verdeling van de landelijke reserve. Ook de mogelijkheden voor verwerving en inrichting van het nationaal landschapspatroon worden benut voor de realisatie van deze verbindingen.
Bovendien zullen de rijksmiddelen voor groene verbindingen voor wandelen en
fietsen voor een deel in de ruimtelijke verbindingen worden ingezet.
Vervanging Nota Ruimtelijk Kader Randstadgroenstructuur
Het beleid voor de Randstadgroenstructuur in dit structuurschema bouwt voort
op het beleidsconcept van herstructurering, aanpassing en consolidatie uit de
Nota Ruimtelijk Kader Randstadgroenstructuur. Het werkgebied Randstadgroenstructuur, zoals dat in deze nota is geïntroduceerd, blijft van kracht en is
uitgebreid met Almere. Binnen dit werkgebied gelden thans de strategie
Randstadgroenstructuur en de bijbehorende beleidsprogramma's. Daarmee vervangt dit structuurschema de Nota Ruimtelijk Kader Randstadgroenstructuur.
Conclusie van het milieu-effectrapport (MER)
De conclusie van het MER voor nieuwe recreatieprojecten binnen de
Randstadgroenstructuur is dat de verdere ontwikkeling van de
Randstadgroenstructuur het beste kan worden vormgegeven door de aanleg
van een beperkt aantal grote groengebieden, die liggen in de interstedelijke
ruimte, het zeekleigebied of het rivierkleigebied en die met relatief veel bos en
water zijn ingericht. De grote groengebieden kunnen ofwel als grote aaneengesloten gebieden worden aangelegd, ofwel door kleinere elementen aan te leggen die bestaande bos-, natuur- en recreatie-elementen aaneenschakelen.
De conclusies van het MER sluiten aan bij de beleidslijnen van recente rijksno-
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ta's en bij de ervaringen die zijn opgedaan met het Randstadgroenstructuurbeleid.
Beleidsprogramma grote groengebieden
De schaarse ruimte in de Randstad en de beperkte financiële middelen van het
Rijk leiden ertoe dat duidelijke prioriteiten zijn gesteld binnen het Randstadgroenstructuurbeleid. Op grond van de verbrede doelstellingen voor het
Randstadgroenstructuurbeleid en de resultaten van de milieu-effectrapportage,
wordt in de toekomst een selectiever beleid gevoerd. Dit spitst zich toe op het
realiseren van zes grote groengebieden.
Dit zijn multifunctionele gebieden van 1.000 a 2.000 ha, die voor een groot deel
bestaan uit bos-, natuur- en recreatieterreinen.
De zes grote groengebieden worden gerealiseerd door de aanleg van nieuwe
gebieden en/of door aaneenschakeling van kleinere gebieden. De grote groengebieden worden zo veel mogelijk ontwikkeld in samenhang met al gerealiseerde en nog te realiseren kleinschalige Randstadgroenstructuurprojecten uit
het Tweede Voorbereidingsprogramma. Daarbij wordt meer dan voorheen aandacht geschonken aan behoud en ontwikkeling van natuur en landschap en
aan de mogelijkheden om op beperkte schaal andere functies in te passen,
zoals bijvoorbeeld landbouw, golfbanen en toeristische voorzieningen. De
groengebieden moeten ondermeer een contrast vormen met de bedrijvigheid
en drukte van het verstedelijkt gebied en de leefbaarheid van de Randstad vergroten.
De aard en de functie van ieder groot groengebied is afhankelijk van de lokale
fysieke omstandigheden. De potenties op het gebied van natuur, recreatie en
bosbouw en de behoeften vanuit de verschillende invalshoeken zijn daarbij
belangrijke bepalende factoren, leder groengebied krijgt op basis van deze factoren een eigen karakter. Het kabinet staat voor het karakter van de grote
groengebieden het volgende voor ogen: grote groengebieden zijn gebieden,
die voor een groot deel bestaan uit bos. Het bosareaal is multifunctioneel en
afwisselend van karakter, geschikt voor extensieve recreatie, houtproduktie,
CC>2-binding, natuurontwikkeling en kan dienen als verbindingszone en buffer
voor de in de Randstad aanwezige onderdelen van de ecologische hoofdstructuur buiten de groengebieden.
Voor de recreanten is het van belang dat er recreatie- en uitloopmogelijkheden
zijn in de omgeving van de woning. De grote groengebieden worden daarom
zoveel mogelijk in aansluiting op (toekomstige) woningbouwlocaties en bovenwijks groen in de stadsranden ontwikkeld. Zij zullen goed en veilig bereikbaar
zijn voor langzame en milieu-vriendelijke verkeerssoorten. Gebieden die op grotere afstand van de woongebieden liggen zullen per openbaar vervoer bereikbaar zijn. De totale recreatieve gebruikswaarde w o r d t vergroot door de grote
groengebieden in te passen in een structuur van groene lijnelementen (groene
verbindingen voor wandelen en fietsen gelegen tussen steden en grote groengebieden en binnen grote groengebieden).
Grote groengebieden zullen in principe volledig toegankelijk zijn voor recreanten. Door zonering zullen kwetsbare elementen een lagere gebruiksintensiteit
hebben. In zijn algemeenheid staat een extensief karakter voorop; gebieden om
in rond te zwerven, gebieden waar iets in te ontdekken valt.
Delen van de ecologische hoofdstructuur vallen samen met de grote groengebieden. Grote groengebieden zijn dan ook bij uitstek geschikt om, zowel in
ruimtelijk als in functioneel opzicht, samenhang aan te brengen. Hiervan profiteert zowel de recreant, als ook de natuur en het landschap. In het groot groengebied w o r d t de ecologische hoofdstructuur zodanig ontwikkeld dat deze
gevrijwaard wordt van invloeden van buiten. Hoewel er per groengebied duidelijke accentverschillen bestaan, wordt specifieke aandacht besteed aan de afwisseling tussen open en besloten, tussen licht en donker.
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Waar mogelijk, is het gewenst dat de groengebieden een bijdrage leveren aan
waterzuivering (zuiveringsmoerassen) en buffering.
Daar waar grote groengebieden samenvallen met de rijksbufferzonegebieden
staan, naast de kwaliteitsverbetering van de groene functies, ruimtelijke geleding en het voorkomen van verstedelijking centraal.
Zoekgebieden
Om t o t de juiste locatiekeuze van de groengebieden te komen en om de ruimtelijke afwegingen op het juiste abstractieniveau te kunnen maken, zijn in het
structuurschema zoekgebieden voor de groengebieden aangeduid. Zoekgebieden zijn gebieden waarbinnen op grond van een nadere afweging de locatie van het groengebied w o r d t aangewezen. De omvang van de grote groengebieden zal uiteindelijk circa eenderde van de omvang van de zoekgebieden zijn.
De keuze is gebaseerd op de nog voorkomende recreatieve tekorten, de toekomstige woningbouwlocaties en de ligging van de blauwe en groene koersgebieden uit de Vinex, het bufferzonebeleid, het Groene Hart-beleid, het natuurbeleid en het uit oogpunt van milieu meest geschikte alternatief, zoals vermeld
in het MER-Randstadgroenstructuur (de interstedelijke ruimte, het zeekleigebied of het rivierengebied).
Realisering
De realisering van de grote groengebieden zal in beginsel plaatsvinden door
middel van landinrichting conform de aanpak voor alle strategische groenprojecten. Het programma omvat enerzijds projecten uit het Tweede
Voorbereidingsprogramma (1.780 ha) en anderzijds de volgende additionele
onderdelen:
recreatiegebied/-bos
2.650 ha
staatsboswachterij
1.600 ha
>
totaal 5.750 ha
natuurontwikkeling
750 ha
reservaatsgebieden
750 ha
groene verbindingen voor fietsen en wandelen
De groene verbindingen zijn bedoeld om de verbinding tussen de woonkernen
en de grote groengebieden te realiseren. Het betreft ook onderdelen van doorgaande infrastructurele verbindingen die gelegen zijn binnen de grote groengebieden.
Beleidsprogramma afronding Tweede Voorbereidingsprogramma
Voor de uitvoering van het Tweede Voorbereidingsprogramma Randstadgroenstructuur 1991-1995 zijn afspraken gemaakt met de andere overheden.
Op basis van de in de pkb genoemde uitgangspunten heeft een herijking van uit
te voeren projecten plaatsgevonden. Dit heeft geleid t o t een projectenlijst voor
na 1995.
Het blijkt dat een groot aantal projecten uit het programma in 1996 wordt uitgevoerd. Van een aantal projecten, dat buiten de grote groengebieden valt, is
de uitvoering voor 1996 gestart, maar nog niet afgerond. De uitvoering van vrijwel al deze projecten zal na 1996 worden afgerond. Slechts enkele onderdelen
van projecten zullen niet worden uitgevoerd. Projecten die binnen de zoekgebieden voor de grote groengebieden liggen worden uitgevoerd.
De definitieve vaststelling van de projectenlijst is onderdeel van de in het kader
van de Decentralisatie-Impuls overeengekomen evaluatie van het Tweede
Voorbereidingsprogramma.
Op kaart 3 zijn alle locaties uit het Randstadgroenstructuurprogramma t o t het
jaar 2000 aangegeven.
Financiering Randstadgroenstructuurbeleid
Voor de realisering van het Randstadgroenstructuurbeleid is dekking voor de

benodigde middelen voor grondverwerving, inrichting en beheer aanwezig.
Uitgangspunten daarbij zijn dat:
de gezamenlijke overheden de huidige financiële inspanning voor het
Randstadgroenstructuurbeleid tenminste handhaven in de periode t o t 2010;
de financieringsafspraken uit het Tweede Voorbereidingsprogramma van
toepassing blijven;
de beschikbare gelden voor de projecten uit het Tweede Voorbereidingsprogramma Randstadgroenstructuur die deel uitmaken van de grote groengebieden daadwerkelijk binnen de grote groengebieden worden ingezet;
het interstedelijke bufferzonebeleid wordt voortgezet. In het kader van het
bufferzonebeleid zal het ministerie van VROM ten behoeve van de grondverwerving voor nieuwe, niet in het Tweede Voorbereidingsprogramma
Randstadgroenstructuur opgenomen beleid een (extra) bedrag bijdragen;
de hectaren natuurontwikkeling en reservaten worden gefinancierd conform het LNV-IPO convenant;
-

vanuit het Plan van Aanpak Schiphol een financiële bijdrage w o r d t geleverd
aan de realisering van het groot groengebied Haarlemmermeer;
de inrichting van het bos- en recreatiegebied bij Almere door het ministerie
van Verkeer en Waterstaat zal worden afgerond;
de financiering van de groene verbindingen ten behoeve van wandelen en
fietsen voor 50 procent door het Rijk en voor 50 procent door de andere
overheden geschiedt;
Rijk en andere overheden beiden voor de helft de beheerskosten dragen van
de grote groengebieden inclusief de daarin opgenomen onderdelen van het
vigerende Tweede Voorbereidingsprogramma Randstadgroenstructuur.

Nader onderzocht w o r d t op welke wijze andere overheden, particuliere investeerders en het bedrijfsleven bereid zijn bij te dragen aan de financiering van
een verhoging van het inrichtingsniveau van de grote groengebieden en de verdere uitbouw van het Randstadgroenstructuurbeleid.
Het beheer (zowel de beheersdoelstellingen, de wijze van beheer en onderhoud
als de financiering van het beheer) van de grote groengebieden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Rijk en andere overheden. Per groot groengebied wordt beheer en onderhoud integraal ondergebracht, zo mogelijk bij één
beheerder (bijvoorbeeld Staatsbosbeheer of een (natuur- en) recreatieschap),
die in staat is en bereid is alle voorkomende terreindelen te beheren.
Voor de 50 procent beheerskosten die ten laste komt van de betreffende provincie en de betrokken gemeente(n) zal decentraal een verdeelsleutel bepaald
moeten worden.
Overigens zij opgemerkt dat t o t nu toe in de PPO-gebieden het beheer volledig
ten laste komt van de andere overheden en dat in staatsboswachterijen het Rijk
de beheerskosten geheel voor zijn rekening neemt.
Voorde afronding van recreatieve projecten en projectonderdelen van het
Tweede Voorbereidingsprogramma Randstadgroenstructuur buiten landinricht i n g en niet behorende t o t de zoekgebieden voor de grote groengebieden is in
1995 een ministerële regeling getroffen, die voortvloeit uit de Dl-afspraken met
het IPO. Toten met 1997 is voor de uitvoering van de Regeling Financiering
Recreatievoorzieningen Randstadgroenstructuur buiten landinrichting f 15,5
min. beschikbaar. Daarna zullen de gelden voor recreatieve voorzieningen in de
Randstadgroenstructuur gevoegd worden bij de brede doeluitkering en zal deze
regeling komen te vervallen. De financiering van onderdelen van de
Randstadgroenstructuur, die in het kader van het SGR worden uitgevoerd, vormt
onderdeel van de jaarlijkse afspraken over het IMP en LMP.
De bijdragen van de provincies en gemeenten zullen worden aangewend voor
hun aandeel bij de afronding van het Tweede Voorbereidingsprogramma en
hun 50 procent aandeel in de groene verbindingen.
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In onderstaande overzichten zijn de benodigde financiële inspanningen voor de
periode 1995-2010 weergegeven.

instantie

totaal

binnengrote
groengebieden

buiten grote
groengebieden

Overzicht van de kosten van investeringen
voor de Randstadgroenstructuur
voor de periode 1995 -2010 in min. guldens

LNV

640

510

130

VROM

80

30

50

Provincies en gemeenten

110

80

30

Derden

80

80

0

Totaal

910

700

210

Kosten van beheer in de Randstadprovincies
in min. guldens per
jaar, na voltooiing van de grote
groengebieden.
instantie

beheerslasten

Rijk
Noord-Holland

3.8
1.5

Zuid-Holland
Utrecht

1.7
06
7.6

Totaal

Nat Nederland
Algemeen
In het thema nat Nederland zijn enkele aspecten uit het perspectief 'NederlandWaterland' uitgewerkt. Daarbij ligt het accent op:
de verhouding tussen natuur en waterrecreatie;
het verminderen van knelpunten in recreatief-toeristische verbindingen;
de verhouding tussen visserij en andere functies;
de relaties tussen water en het direct aangrenzende land;
het versterken van de ecologische relaties tussen gebieden;
de kust en de Noordzee;
het versterken van potenties voor economisch interessante functiecombinaties.
Beleidsprogramma algemene beleidslijnen voor watergebieden
De indeling van de wateren in kerngebieden met waterrecreatie inpasbaar en
kerngebieden en waterrecreatiegebieden is een nadere afstemming tussen
natuur en recreatie, die mede is gebaseerd op de Koersbepaling landelijke
gebieden. De koersaanduidingen zijn richtinggevend voor de verwevings- en
uitbreidingsmogelijkheden van recreatievoorzieningen. In algemene zin kan
worden gesteld dat in 'kerngebieden met waterrecreatie inpasbaar' (gebieden
met een groene koers) kwalitatieve verbetering van bestaande recreatievoorzieningen mogelijk is. In 'kerngebieden en waterrecreatiegebieden' (gebieden met
een blauwe koers) kan naast kwaliteitsverbetering ook kwantitatieve uitbrei-

ding van waterrecreatiemogelijkheden plaatsvinden. Dezelfde lijn geldt voor de
waterrijke gebieden 'met accent op natuur en waterrecreatie inpasbaar' en de
waterrijke gebieden 'van belang voor natuur en waterrecreatie'*).
Vaste ligplaatsen voor de grote
watersport
In het Structuurschema Openluchtrecreatie is voor een aantal watergebieden
aangegeven hoe potentiële uitbreidingsmogelijkheden voor de grote watersport zich verhouden t o t de beoogde natuurwaarden. Dit is aangegeven als restcapaciteit voor vaste ligplaatsen en bedroeg toen circa 35.000 stuks. In zeven
gebieden was sprake van een capaciteit groter dan 1.000 vaste ligplaatsen. In
1991 was de restcapaciteit nog circa 30.000 vaste ligplaatsen. De groei van de
grote watersport zal in de negentiger jaren naar verwachting circa 1,5 procent
per jaar zijn. Hiervan uitgaand is er geen reden om t o t een aanscherping van
beleid te komen, op een enkele uitzondering na. Indien marktontwikkelingen
aanleiding geven voor vestiging van jachthavenbedrijven moet dit in individuele, nader te beoordelen situaties mogelijk zijn. Deze mogelijkheden zullen wel
binnen de potentiële uitbreidingsmogelijkheden dienen te blijven.
Onderstaande figuur t o o n t de verdeling over de verschillende gebieden.
Figuur 4 Waterrecreatiegebieden
met een restcapaciteit
vaste ligplaatsen voor de grote watersport
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Friese Merengebied
IJsselmeer, Markermeer en Randmeren
Haringvliet
Grevelingen
Veerse Meer
Ontgrondingen Maas

4,500
20.000
2.800
4.000
1.200
2.500

4.250
18.000
2.650
2.800

Totaal

35.000

E-

2.500
30.200

Het Rijk staat buiten de watergebieden met ontwikkelingsruimte voor de grote
watersport een terughoudend beleid voor. Hier zal dus per gebied van geen of
slechts geringe uitbreiding van het aantal vaste ligplaatsen sprake kunnen zijn.
In deze gebieden wordt de mogelijkheid voor de aanleg van nieuwe jachthavenaccommodaties opengehouden om ongewenste ligplaatssituaties te saneren.
Afstemmingsrichtlijrten
uitbreiding
en vestiging
jachthavens
Indien marktontwikkelingen aanleiding geven t o t nieuwvestiging van jachthavens zal dit zoveel mogelijk worden gekoppeld aan bestaande dagrecreatieve voorzieningen, verblijfsrecreatiebedrijven en recreatieve routes te
land en te water. Hierbij dient een zorgvuldige afstemming met de ecologische hoofdstructuur plaats te vinden.

*)

Bij Andijk (N-H) ligt voor de kust het Vooroeverproject.
Op de pkb-kaart 5
is dit niet juist weergegeven. Op die locatie moet de kaart aangeven in
donkerblauw:
"natuurontwikkeling
met mogelijkheden
voor
recreatief
medegebruik".
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Kwaliteitsverbetering van jachthavens inclusief beperkte capaciteits- en areaaluitbreiding daarvoor, dient in beginsel in alle waterrecreatiegebieden
mogelijk te zijn. Dit geldt ook voor jachthavens in de ecologische hoofdstructuur, mits dit niet leidt t o t noemenswaardige schade aan natuur.
Voor de aanleg van een jachthaven met 500 of meer vaste ligplaatsen is het
opstellen van een milieu-effectrapport verplicht.

Beleidsprogramma landelijk toervaartnet
Het Rijk hecht grote waarde aan een planologische bescherming van dit basistoervaartnet. Door verankering van het basistoervaartnet in dit structuurschema
zal de Beleidsvisie Recreatietoervaart in Nederland (BRTN) in versterkte mate
richtinggevend zijn bij het beheer en onderhoud van vaarwegen. Ook bij aanpassingen van de vaarweg en de aanleg van nieuwe werken zal het belang van
de recreatietoervaart nadrukkelijker worden meegewogen.
Voor de verdere realisatie van het basistoervaartnet worden diverse gezamenlijke activiteiten ontwikkeld. De belangrijkste zijn:
het handhaven en verbeteren van het basistoervaartnet van ongeveer 4.200
km dat de waterrecreatiegebieden onderling verbindt en de grote verscheidenheid van landschappen, steden en dorpen van ons land via het water ontsluit. Hierin moeten nog enige belangrijke schakels worden aangebracht;
het ontwikkelen en doorvoeren van kwaliteitsnormen voor doorvaarthoogten en -diepten en voor brug- en sluisbediening voor de verschillende vaarwegen van het basistoervaartnet, waarbij tevens wordt bezien in hoeverre
de huidige BRTN-kwaliteitsnormen nog aan deze vaarwegen verbonden
kunnen blijven;
het bezien of parallelroutes bij drukke en risicovolle routes nodig en realiseerbaar zijn.
Het is de bedoeling om de knelpunten in het basistoervaartnet binnen 20 jaar
op te lossen, In 1996 w o r d t de Beleidsvisie Recreatietoervaart in Nederland herzien.
Aansluitend op de BRTN heeft het Rijk in samenwerking met particuliere organisaties een landelijk plan voor aanlegplaatsen opgesteld. Hierin w o r d t aandacht
geschonken aan:
het huidige aanbod langs toervaartroutes en in de negen waterrecreatiegebieden;
de mate waarin milieuhygiënische voorzieningen aanwezig zijn;
de behoefte aan uitbreiding van aanlegmogelijkheden. Daarbij zal met
name worden ingegaan op de piekperiode;
de mate waarin deze aanlegplaatsen bijdragen aan de ontwikkeling van
gebieden met een blauwe koersaanduiding.
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Ruimtelijk beleid per sector
Inleiding
Dit hoofdstuk bevat ruimtelijke uitspraken van de belangrijkste sectoren van het
landelijk gebied en de omringende wateren, voor zover deze nog niet in hoofdstuk 3 zijn opgenomen.

Land - en tuinbouw
Uitgangspunten van beleid
De algemene doelstelling van het landbouwbeleid, zoals verwoord in de
Structuurnota Landbouw, is het bevorderen van een concurrerende, veilige en
duurzame landbouw. De twee hoofdthema's, van het landbouwbeleid voor de
jaren negentig zijn:
een sterkere gerichtheid op de markt- en kwaliteitseisen;
het invullen van de algemene milieukwaliteitseisen in de landbouw.
Daarnaast wordt gestreefd naar het verhogen van de produktveiligheid voor de
consument en veiligheid voor de omgeving en de werkenden in de land- en t u i n bouw.
Voor het structuurschema zijn met name de concurrentiekracht en duurzaamheid van de landbouw van belang.
De ontwikkeling van een concurrerende, veilige en duurzame landbouw brengt
grote veranderingen met zich mee. De benodigde aanpassingen van de landbouwstructuur en bedrijfsvoering hebben gevolgen voor het gebruik van de
grond en de bedrijfsgebouwen. Dit kan leiden t o t andere eisen voor locatie,
aard, grootte, vorm en ligging van bedrijfsgebouwen en kavels. Verwacht wordt
dat in de bedrijfsvoering een grotere diversiteit zal ontstaan, doordat perspectieven regionaal verschillen, de variatie in deelmarkten toeneemt en agrarische
ondernemers verschillend op deze ontwikkelingen reageren.
Het spanningsveld tussen landbouw en andere functies w o r d t in de toekomst
voor een groot deel opgelost door het grote accent in het landbouwbeleid op
het fysieke produktiemilieu. Dit biedt de landbouw nieuwe mogelijkheden om
zijn functie als beheerder van belangrijke delen van het landelijk gebied te blijven vervullen.
Ontwikkelingen in de maatschappij, de techniek en de markt zijn slechts ten
dele voorspelbaar. Agrarische ondernemers moeten adequaat op nieuwe ontwikkelingen kunnen reageren. Het ruimtelijk en landinrichtingsbeleid dienen
hiertoe zoveel mogelijk de voorwaarden te creëren. Daarnaast kunnen vanuit
het ruimtelijk en het agrarisch milieubeleid ook randvoorwaarden worden
gesteld.
Internationale ontwikkelingen
Het inschatten van de effecten van de hervorming van het GLB en de GATT op
het toekomstig grond- en ruimtegebruik in Nederland voor de komende tien
jaar blijkt niet eenvoudig, daar deze niet los gezien kunnen worden van andere
ontwikkelingen. Vooral het milieubeleid speelt in Nederland een belangrijke rol
in relatie t o t het grondgebruik.
De spanning op de grondmarkt zal als gevolg van de hervormingen van het GLB
en afronding van de GATT-ronde, niet wezenlijk wijzigen, omdat:
De continuïteitsperspectieven van de bedrijven niet drastisch wijzigen als
gevolg van de hervorming van het GLB. Een uitzondering vormt de groep
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gespecialiseerde stierenmesters. Onduidelijk is nog hoe groot de gevolgen
van de noodzakelijke aanpassingen in de rundvleessector zullen zijn voor
de inkomens in de (melk)veehouderij. In het algemeen kan echter wel worden gesteld dat de rentabiliteit van de rundvleesproduktie er de komende
jaren op achteruit zal gaan en de totale rundvleesproduktie zal gaan afnemen.
De introductie van hectaretoeslagen en aan veedichtsheidsnormen gekoppelde premies ertoe leiden dat het markt- en prijsbeleid meer grondgebonden wordt. Deze lijn zal naar verwachting gecontinueerd worden en mogelijk uitgebreid worden naar andere marktordeningen.
Als gevolg van de besluiten van de ministers van Landbouw in mei 1992 over de
herziening van het markt- en prijsbeleid (plan Mac Sharry) zullen producenten
van granen, fabrieksaardappelen, melk, rund- en schapevlees worden geconfronteerd met prijs en/of quotumdalingen. Hiervan gaat ook een stimulans uit
op omschakeling van met name granen en fabrieksaardappelen naar sectoren
zonder of met een lichte marktordening zoals de vollegrondsgroenteteelt. Om
de overproduktie terug te dringen zijn regelingen voor tijdelijke en meer permanente braaklegging aangepast, dan wel geïntroduceerd.
De begeleidende maatregelen bij de hervorming van het markt- en prijsbeleid
richten zich mede op het bereiken van een natuur- en milieuvriendelijker landbouw, waarbij de functie van de agrariër als producent en beheerder van
natuur, bos, milieu en landschap meer nadruk krijgt.
Agrarisch milieubeleid
Het milieubeleid is gericht op het realiseren van een algemene milieukwaliteit
uiterlijk in het jaar 2010. Door de gefaseerde aanscherping van de milieu-eisen
ter realisering van de algemene milieukwaliteit wordt het spanningsveld tussen
landbouw en andere functies, met name natuur, in de toekomst grotendeels
opgelost. Plaatselijk kan het vanwege andere functies gewenst zijn om de algemene milieukwaliteit eerder te bereiken, of om een bijzondere milieukwaliteit
te realiseren.
Het agrarisch milieubeleid is verwoord in de Integrale Notitie Mest- en
Ammoniakbeleid (voor meer informatie w o r d t daar naar verwezen).
Het gewasbeschermingsbeleid is gericht op het verminderen van de afhankelijkheid, het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen en van de emissie
van deze middelen naar het milieu. De doelstelling van het beleid betreft in
2000 een reductie van de emissie naar het milieu van minstens 50 procent ten
opzichte van 1985. Daarom en met het oog op het terugdringen van het gebruik
van nutriënten zullen de bedrijfssystemen moeten worden aangepast. Met geïntegreerde bedrijfssystemen kan een rendabele produktie worden gerealiseerd
met een minimale inzet van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten. Een
andere mogelijkheid is omschakeling naar biologisch-dynamische of ecologische
landbouw. In de bedekte teelten biedt de combinatie van geïntegreerde
bedrijfssystemen en nagenoeg gesloten systemen goede mogelijkheden om de
resterende emissie van gewasbeschermingsmiddelen en de emissie van nutriënten sterk te verminderen.
Ruimtelijk beleid uit de Vinex
Het ruimtelijk beleid zal voldoende mogelijkheden moeten bieden voor uitbreiding en nieuwvestiging van agrarische bedrijven en veranderend agrarisch
grondgebruik. Andere functies kunnen op basis van ruimtelijke argumenten
grenzen stellen aan dit uitgangspunt van flexibiliteit.
In de Vierde nota ruimtelijke ordening extra (Vinex) zijn op rijksniveau de ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw en de randvoorwaarden voor de
flexibiliteit aangegeven. In hoofdstuk 5 is dit uitgewerkt.
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Externe produktie -omstandigheden en landinrichting
Een concurrerende en duurzame grondgebonden landbouw stelt hoge eisen
aan de produktie-omstandigheden. Verlaging van de produktiekosten blijft van
belang voor de land- en tuinbouw. Bij goede produktie-omstandigheden is de
omschakeling naar een duurzame landbouw goedkoper, beter en sneller te
realiseren. Voor de intensieve teelten is het essentieel dat er voldoende kwalitatief goed water beschikbaar is. Daarnaast kan scheiding van watersystemen
tussen landbouw en natuur noodzakelijk zijn vanwege de verschillen in kwaliteits- en kwantiteitseisen. Een goede verkaveling en waterhuishouding zijn dan
ook van toenemend belang voor de grondgebonden land- en tuinbouw. In
gebieden waar de externe produktie-omstandigheden niet aan de eisen voldoen, kan landinrichting een effectief instrument zijn ter verbetering hiervan
en zo goede voorwaarden creëren voor een concurrerende en duurzame landbouw.
Ruimtelijk beleid voor de land - en tuinbouw
De perspectieven om te komen t o t een concurrerende, veilige en duurzame
landbouw verschillen per sector, regio en bedrijf. De veranderingen in het ruimte- en grondgebruik kunnen dan ook per gebied verschillen. In de meeste situaties kan binnen de randvoorwaarden van het koersenbeleid van de Vinex en
van het agrarisch milieubeleid worden volstaan met het uitgangspuntvan flexibiliteit. Het is gewenst dat de andere overheden zo weinig mogelijk afbreuk
doen aan dit beginsel. In een beperkt aantal situaties is echter aanvullend ruimtelijk rijksbeleid noodzakelijk om de landbouw voldoende perspectief te kunnen bieden. Dit betreft de glastuinbouw, de bollenteelt en de boomteelt.
Verder geldt dit voor verschillende sectoren in de waardevolle cultuurlandschappen en voor de veehouderij in de veenweidegebieden en in de zandgebieden.
Strategie glastuinbouw
De ontwikkeling van de glastuinbouw heeft geleid t o t sterke concentraties van
glastuinbouwbedrijven nabij de grote steden in het westen van het land.
Van de nationale centra in het westen gaat door de concentratie van bedrijvigheid
een sterke innovatieve en economische kracht voor de gehele sector uit. Het
Zuidhollands Glasdistrict, bestaande uit de deelcentra het Westland en De Kring, is
het belangrijkste centrum in Nederland en heeft ook in Europees opzicht een
vooraanstaande rol. Het glastuinbouwcentrum Aalsmeer e.o. is voor de bloemen
en potplanten toonaangevend in Europa. Het glastuinbouwgebied De Venen in
het noorden van het Groene Hart is geheel georiënteerd op het centrum Aalsmeer
e.o. en wordt als onderdeel hiervan beschouwd. De overige glastuinbouwgebieden in de Randstad zoals Vleuten-De Meern en Rijnsburg zijn nauw verweven met
de glastuinbouwcentra in het Zuidhollands Glasdistrict en Aalsmeer.
Deze nationale centra profiteren het meest van de nabijheid van Schiphol. Ook
is hier het arbeidsaanbod relatief gunstig.
Deze gebieden zijn onderwerp van studie in verband met de gewenste herstructurering van de glastuinbouw. Belangrijk is dat er mogelijkheden worden geboden om de bedrijfsstructuur te verbeteren. Daaraan kan met name worden bijgedragen door de ruimte van beëindigende bedrijven die verplaatsen, opnieuw
te benutten voor continuerende bedrijven en voor de verbetering van de infrastuctuur.
Naast deze nationale centra en het nationaal centrum Venlo e.o., dat door zijn
ligging op de vervoers-as naar Duitsland een bijzondere plaats inneemt, zijn er
regionale glastuinbouwcentra die van grote betekenis zijn voor de ontwikkeling
van de glastuinbouw in de betreffende regio en voor de sector als geheel.
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Ruimtevraag

en ruimte

-aanbod

Ruimtevraag
De ruimtebehoefte w o r d t veroorzaakt door ontwikkeling van de markt, herstructurering van de sector, omschakeling naar milieuverantwoorde bedrijfssystemen en door compensatie voor woningbouw en/of andere functies.
In de komende jaren w o r d t een verdere groei van het glasareaal verwacht.
Vooral de herstructurering van de sector zal veelal leiden t o t een grotere bruto
oppervlakte per bedrijf.
Het netto areaal glas bedroeg in 1990 circa 9.800 ha. De prognose voor 2000
bedraagt 11.000 ha en voor 2010 11.600 ha. Er is hierbij geen rekening gehouden
met de behoefte aan ruimte voor bedrijfsvoorzieningen en -infrastructuur, landschappelijke aankleding, gebiedsinfrastructuur en dergelijke. De werkelijke ruimtebehoefte (brutobehoefte) is circa tweemaal zo groot als de netto ruimtebehoefte.
In deel 3 van de Vinex is aangegeven dat voor 2005 (delen van) glastuinbouwgebieden zullen moeten wijken voor woningbouw in de Randstad. In het
Zuidhollands Glasdistrict zal glastuinbouw moeten worden verplaatst voor
woningbouw in Wateringen, Ypenburg, Rotterdam Noordrand II en III en enkele
dorpen in het Westland. Het glastuinbouwgebied Vleuten-De Meern zal na 2000
moeten wijken voor woningbouw. Daarnaast zal volgens opgave van de provincie voor de woningbouw in Amsterdam-West voor 2000 nog een beperkt areaal
glas moeten wijken.
De verplaatsing van deze glastuinbouw voor woningbouw zal gecompenseerd
moeten worden en werkt dan ook door in de areaal behoefte voor glas in het
betreffende centrum. Voor Vleuten-De Meern vindt compensatie plaats in de
Harmelerwaard. Voor de periode na 2005 is Pijnacker in de Vinex aangeduid als
mogelijke ontwikkelingsrichting voor woningbouw. Bij de bepaling van de ruimtebehoefte is hiermee geen rekening gehouden.
Ruimte -aanbod
De ruimte voor glastuinbouw in de bestaande streekplannen in het Zuidhollands
Glasdistrict, Aalsmeer e.o. en het Groene Hart is beperkt. Voor het Zuidhollands
Glasdistrict is in het streekplan nog circa 2.300 ha voor glastuinbouw beschikbaar; hiervan kan een deel door de glastuinbouw daadwerkelijk worden verworven. Voor Aalsmeer e.o. is de beschikbare ruimte in het streekplan circa 150 ha,
waarvan een deel door de glastuinbouw kan worden verworven. In verband met
het restrictief beleid voor de glastuinbouw in het Groene Hart (Vinex) moet voor
een gedeelte van de autonome groei van de Venen na 2000 in Aalsmeer e.o.
ruimte worden gezocht.
Er is met het ingezette beleid voldoende ruimte aanwezig op nationaal niveau
voor de ontwikkeling van de glastuinbouw.
Regionale
glastuinbouw/centra
Buiten de Randstad zijn vier gebieden die een duidelijke regionale centrumfunctie vervullen. Deze regionale centra zijn geselecteerd op basis van de aanwezige
concentratie van glastuinbouw, de afzetstructuur, de aanwezigheid van toeleverende bedrijven en instellingen, de potentie voor verdere groei van het centrum
en specialisatie naar teelten. Bij de selectie van deze gebieden heeft ook de aanwezigheid van andere tuinbouwsectoren een rol gespeeld, vanwege de wederzijdse stimulansen op het gebied van toelevering en afzet. Om zelfstandig als
regionaal glastuinbouwcentrum te kunnen functioneren, dient het glastuinbouwgebied een minimum omvang van 300 ha netto glas te bevatten. De regionale centra voldoen hieraan met uitzondering van Emmen e.o.
De toekomstige ruimtelijke
ontwikkeling
De gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de glastuinbouw is gebaseerd op
twee sporen:
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Het eerste spoor, handhaven en versterken van de bestaande nationale centra
Zuidhollands Qlasdistrict, Aalsmeer, e.o., alsmede Venlo e.o. is gekozen vanwege
de grote betekenis van deze drie centra voor de innovatieve en economische
kracht van de glastuinbouw in Nederland. Handhaving houdt in dat het
bestaande glasareaal w o r d t veiliggesteld. Wanneer dit niet mogelijk is wordt
compensatie geboden in of nabij het centrum.
Voor Aalsmeer e.o. geldt dat, wanneer de ontwikkeling van de glastuinbouw in
het gedrang komt vanwege de uitbreiding van Schiphol ruimtelijke compensatie
zal worden geboden in of nabij het glastuinbouwgebied Aalsmeer.
In het gebied Venlo e.o. liggen opties vanuit verschillende sectoren van rijksbeleid, die vragen om een zorgvuldige ruimtelijke afstemming.
Het tweede spoor voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de glastuinbouw is het bieden van ruimte in en aansluitend aan bestaande regionale glastuinbouwcentra.
In het gebied Huissen-Bemmel zal ruimte moeten worden geboden voor de verplaatsing van het glasareaal bij Lent (circa 135 ha bruto) tengevolge van de stedelijke ontwikkeling van Nijmegen ten noorden van de Waal.
Het gebied Emmen e.o. is nog van onvoldoende omvang voor een zelfstandige
centrumfunctie. Niettemin liggen hier, gezien de grote groei van de laatste jaren,
de uitstekende bedrijfsstructuur en goede kennisinfrastructuur, de beste kansen
voor de ontwikkeling van een glastuinbouwcentrum in het noorden van het land.
De ontwikkeling van de glastuinbouw is binnen de in dit hoofdstuk en hoofdstuk 5 geschetste ruimtelijk relevante voorwaarden ook buiten de nationale en
regionale centra mogelijk. Daarbij gaat het zowel om gespecialiseerde glastuinbouwbedrijven in lokale centra als om bedrijven met ondersteunend glas zoals
boom- en bollenteeltbedrijven.
Instrumenten
Het tuinbouwbedrijfsleven is primair zelf verantwoordelijk voor de realisatie
van nieuwe glastuinbouwgebieden. Het Rijk kan een ondersteunende rol vervullen. Door VROM en LNV wordt een nadere verkenning uitgevoerd naar mogelijkheden om verplaatsing van glastuinbouwbedrijven te stimuleren.
Bij de realisatie van nieuwe glastuinbouwlocaties zal nadrukkelijk rekening
moeten worden gehouden met voorwaarden voor verantwoorde landschappelijke inpassing.
Strategie bollenteelt
Het areaal bloembollenteelt in Nederland bedroeg in het jaar 1990 ruim 16.000
ha. Hiervan is circa 80 procent in gebruik bij gespecialiseerde bedrijven. Grote
concentraties bollengrond liggen in West-Nederland. Verder zijn er kleinere concentraties in Flevoland, Zuidoost-Nederland en Zuidwest-Nederland. De handel
in bloembollen is geconcentreerd in de Bollenstreek en de afzet van bolbloemen
loopt grotendeels via de veilingen in Aalsmeer en Rijnsburg. In de Bollenstreek is
sprake van een sterke verwevenheid van bollenteelt met vaste planten, buitenbloemen en bolbloemen.
De sterke concentratie van de gespecialiseerde bollenteelt in centrum WestNederland is te verklaren uit de aanwezigheid van zeezandgronden die zeer
geschikt zijn voor bollenteelt.
Het centrum West-Nederland bestaat uit de subcentra Noordelijk Zandgebied,
Noord-Kennemerland en de Bollenstreek/Zuid-Kennemerland. Dit centrum is
onmisbaar voor het functioneren en de ontwikkeling van de overige teeltgebieden.
In de overige gebieden worden de bolgewassen overwegend op zand-, zavel- en
kleigronden geteeld. Dit gebeurt in combinatie met akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt of veehouderij (reizende bollenkraam). In tegenstelling t o t de per-
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manente teelt op de zeezandgronden heeft de bollenteelt op deze gronden
over het algemeen een maximale frequentie van éénmaal per zes jaar. Vanwege
de minder geschikte grondsoort zijn echter niet alle teelten mogelijk. De afgelopen jaren is het bollenareaal in deze gebieden procentueel sterk gegroeid.
Verwacht wordt, dat het bollenareaal in deze gebieden verder toeneemt door
de drang van vooral akkerbouwers om uit te wijken naar hoger salderende
gewassen en de vruciitwisselingsproblematiek van een beperkt aantal gewassen
op de gespecialiseerde bollenteeltbedrijven.
Ruimtevraag en ruimte
-aanbod
In de komende jaren wordt een verdere groei van het areaal bloembollen verwacht. Deze uitbreiding van het bollenareaal komt zowel voort uit de verwachte marktontwikkelingen als uit de noodzaak om te komen t o t een meer milieuverantwoorde bollenteelt (verruiming teeltfrequentie). Deze veranderingen
leiden op gebiedsniveau t o t behoefte aan extra areaal voor bollengrond en de
bijbehorende infrastructuur en op bedrijfsniveau t o t verdere schaalvergroting.
De verwachte netto ruimtebehoefte van de gespecialiseerde bollenteelt in WestNederland neemt toe van 8.000 ha in 1990 naar 10.200 ha in 2000 en 11.750 ha
in 2010.
In de bovenstaande prognoses over de behoefte aan bollengrond is geen rekening gehouden met de behoefte aan ruimte voor bedrijfsvoorzieningen en infrastructuur, landschappelijke aankleding en gebiedsinfrastructuur. De werkelijke (bruto) ruimtebehoefte is circa 1,25 keer zo groot als de (netto) behoefte
aan bollengrond.
Delen van de bollengronden in de centra vallen samen met de begrensde ecologische hoofdstructuur. In het Noordelijk Zandgebied betreft dit naar verwachting een zeer beperkte oppervlakte. In Noord-Kennemerland gaat het om 100 a
130 ha bollengrond, terwijl het in de Bollenstreek/Zuid-Kennemerland om circa
150 ha gaat. De voor de ecologische hoofdstructuur te verwerven bollengrond
resulteert in een, qua omvang beperkte, vraag naar vervangende grond voor de
bollenteelt. Het gebied in Noord-Kennemerland maakt deel uit van het strategisch groenproject Bergen-Schoorl. Door uitplaatsing van bollenbedrijven en
plaatselijke verwerving en uitruil moeten deze gronden verworven worden voor
het strategische groenproject.
In de Bollenstreek/Zuid-Kennemerland en in Noord-Kennemerland is nu nauwelijks uitbreiding van de bollenteelt mogelijk. In het Noordelijk Zandgebied is
potentieel nog circa 1.600 ha extra grond voor uitbreiding van de bollenteelt
aanwezig. Hiervan kan naar verwachting een deel voor de bollenteelt beschikbaar komen.
De toekomstige ruimtelijke
ontwikkeling
De gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de bollenteelt is gebaseerd op twee
sporen.
Het eerste spoor is handhaven en versterken van het nationale centrum voor de
permanente bollenteelt in West-Nederland, vanwege de grote betekenis van dit
centrum voor de ontwikkeling van de bollensector in Nederland.
Aan de grote areaalbehoefte voor de permanente bollenteelt in de onderscheiden subcentra kan niet of in beperkte mate binnen de gebieden zelf tegemoet
worden gekomen. Daarom worden, via het tweede spoor, uitbreidingsgebieden
voor de permanente bollenteelt aangewezen. Gezien de grote schaarste aan
grond is de realisatie van de uitbreidingsgebieden Wieringermeer en
Haarlemmermeer naar verwachting op korte termijn aan de orde.
De omvang van de uitbreidingsgebieden kan slechts ten dele tegemoet komen
aan de totale ruimtebehoefte. Al op middellange termijn zal moeten worden
uitgeweken naar gebieden buiten de centra. Uit onderzoek is gebleken dat in
de gebieden met een bruine koers in Flevoland en Zeeland buiten de ecologi-
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sche hoofdstructuur grote arealen geschikt of geschikt te maken zeezandgronden aanwezig zijn, waar deels op vergelijkbare wijze als in de huidige centra
kan worden geteeld.
Instrumenten
Het uitbreidingsgebied in de Wieringermeer is grotendeels in eigendom van de
Dienst der Domeinen. Aan de provincie Noord-Holland w o r d t gevraagd de locatie van het uitbreidingsgebied in overleg met het agrarisch bedrijfsleven nader
te bepalen. Wanneer domeingronden binnen deze locatie vrijkomen zullen deze
bij voorrang worden bestemd v o o r d e permanente bollenteelt.
In aanvulling op het reguliere verkoopbeleid van agrarische domeingronden
zullen vrijkomende agrarische domeingronden elders in de Wieringermeer
behalve voor het interne saneringsbeleid en het oplossen van knelpunten op
het oude land ook worden aangewend voor het opschuiven van akkerbouwbedrijven die willen wijken voor de permanente bollenteelt in de uitbreidingslocatie.
Strategie boomteelt
Het areaal boomteelt in Nederland bedraagt ruim 8.700 ha, waarvan 8.300 ha in
de volle grond en 400 ha in potten en containers. De boomteelt is geconcentreerd in het nationale centrum Boskoop e.o. en de regionale centra Zundert,
Opheusden, Noord-Limburg, Oost-Groningen, Flevoland en de Bollenstreek.
Boskoop e.o. is het belangrijkste boomteeltcentrum, hoewel het aandeel in het
Nederlandse boomkwekerij-areaal slechts circa 12 procent bedraagt. In het
gebied wordt echter ruim een derde van de totale Nederlandse produktiewaarde in boomkwekerijprodukten gerealiseerd, terwijl het aandeel van de
Boskoopse handel in de Nederlandse export van boomkwekerijprodukten bijna
de helft is. Vanwege de sterke concentratie van alle schakels van de bedrijfskolom is het gebied de motor voor de gehele sector. Het boomteeltcentrum
Boskoop e.o. is daarmee van nationaal belang.
Ruimtevraag en ruimte
-aanbod
Er wordt groei verwacht in de afzet van siergewassen, uitgangsmateriaal en
halffabrikaten. Om te kunnen voldoen aan de milieu-eisen zal ook in de boomteelt de bedrijfsvoering ten aanzien van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten moeten worden aangepast.
De marktontwikkelingen en de milieuproblematiek leiden beide t o t specialisatie, schaalvergroting en de overschakeling op pot- en containerteelt.
Landelijk w o r d t een groei voorzien van netto 8.750 ha in 1990 naar 11.500 ha in
2000 en 13.000 ha in 2010.
Het boomteeltgebied Boskoop heeft een sterke positie in de produktie van
gewassen, waarin een sterke groei wordt verwacht: siergewassen, uitgangsmateriaal en halffabrikaten. De concentratie van de handel in boomkwekerijprodukten in Boskoop en de mogelijkheden om met name sierteeltproducten af te
zetten via de bloemenveilingen in Aalsmeer en het Zuidhollands Glasdistrict vormen belangrijke concurrentievoordelen. De intensieve teeltwijze in het gebied
vergt uit milieu-oogpunt aanzienlijke aanpassingen van de bedrijfsvoering en
leidt t o t een behoefte aan extra teeltareaal. Naar verwachting zal de areaalgroei in Boskoop e.o. ongeveer gelijk zijn aan de landelijke areaalgroei; het areaal pot- en containerteelt zal er echter sneller toenemen.
Voor Boskoop e.o. w o r d t t o t 2000 een groei van het areaal boomteelt voorzien
van 300 ha; voor de periode t o t 2010 w o r d t de groei geschat op 500 ha. De bruto
ruimtebehoefte, inclusief bedrijfsinfrastructuur en -gebouwen en voor de poten containerteelt ook inclusief gebiedsinfrastructuur en landschappelijke aankleding, is circa 1,5 maal zo groot als de groei van het areaal boomteelt.
De ruimte in het streekplan is circa 200 ha. Verwacht wordt dat een deel daarvan
daadwerkelijk verworven kan worden voor de boomteelt.
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Reeds voor het jaar 2000 treedt in Boskoop e.o. naar verwachting een brutoruimtetekort voor de boomteelt op van circa 350 ha. In de periode t o t het jaar
2010 neemt dit tekort naar verwachting toe t o t 600 ha.
De toekomstige ruimtelijke
ontwikkeling
Het eerste spoor is handhaven en versterken van het bestaande nationale boomteeltcentrum Boskoop e.o. Dit spoor is gekozen vanwege de grote betekenis van
dit centrum voor de ontwikkeling van de boomteeltsector als geheel.
Handhaving houdt in dat het bestaande areaal veiliggesteld wordt en dat compensatie w o r d t geboden wanneer dit niet mogelijk is. Versterking van het centrum vindt plaats door de bestaande ruimte in het vigerende streekplan voor
uitbreiding van de boomteelt maximaal te benutten en door uitbreidingsgebieden) aan te wijzen. Om stagnatie in de ontwikkeling van de boomteelt te
voorkomen w o r d t de provincie gevraagd voor de periode t o t het jaar 2000 uitbreidingsgebieden in het boomteeltcentrum Boskoop e.o. aan te wijzen met een
omvang van bruto 350 ha.
Het tweede spoor betreft het bieden van ruimte in en aansluitend aan de
bestaande regionale centra.
Ruimtelijk en milieubeleid voor glastuinbouw, bollenteelt en boomteelt
Relatie ruimtelijk beleid met
milieubeleid
Voor de glastuinbouw, de bollenteelt en de boomteelt zijn uitbreidingsgebieden
aangegeven. De uitbreidingsbehoefte komt voort uit extensivering vanwege
milieu, groeimogelijkheden vanwege verwachte afzettoename en verplaatsing
vanwege woningbouw en realisatie van de ecologische hoofdstructuur. De uitbreidingen worden niet zondermeer geëffectueerd. Het beleid is erop gericht dat
de door het Rijk aangewezen uitbreidingsgebieden pas geëffectueerd kunnen
worden als uit een milieu-analyse blijkt dat aan de voorwaarden wordt voldaan.
In de milieuanalyse worden verschillende alternatieven opgenomen. De milieueffecten dienen afgezet te worden tegen gebiedsspecifieke doelstellingen voor
het jaar 2000 (amk 2000). Blijkt uit de analyse dat de doelstellingen niet haalbaar
zijn dan kan slechts het meest milieuvriendelijke alternatief ('best technical
means') worden geëffectueerd. In de milieu-analyse dient tevens aandacht
besteed te worden aan de (positieve) milieu-effecten in het uitplaatsingsgebied.
Planologische reservering glastuinbouw,
bollenteelt en boomteelt
Omdat in de praktijk is gebleken dat niet alle voor de glastuinbouw, bollenteelt
en boomteelt bestemde gronden ook daadwerkelijk door de tuinders verworven
kunnen worden, dient de ruimtelijk te reserveren oppervlakte voor de uitbreidingsgebieden, gedifferentieerd naar sectoren, groter te zijn dan de te realiseren omvang.
Relatie ruimtelijke differentiatie
met koersbepaling
Vinex
In figuur 5 is ter illustratie de relatie aangegeven tussen het ruimtelijk beleid
voor de land- en tuinbouw en de Koersbepaling landelijke gebieden (Vinex). De
betreffende centrum- en uitbreidingsgebieden liggen in gebieden met een gele
dan wel bruine koers.

4.2

Natuur
Uitgangspunten natuurbeleid
Dit structuurschema geeft de ruimtelijke doorwerking en afstemming van het in
1990 vastgestelde Natuurbeleidsplan. De hoofddoelstelling van het
Natuurbeleidsplan luidt: duurzame instandhouding, herstel en ontwikkeling van
natuurlijke en landschappelijke waarden. De doelstelling wordt nagestreefd
met het oog op de betekenis van natuur en landschap voor de mens en uit

44

figuur

5

land- en tuinbouw

en Koersbepaling

landelijke

gebieden
'S" ?

C^

nationaal centrum glastuinbouw met internationale betekenis
regionaal centrum glastuinbouw met nationale betekenis
uitbreidingsgebied glastuinbouw
nationaal centrum bollenteelt met internationale betekenis

o

uitbreidingsgebied bollenteelt
nationaal centrum boomteelt met internationale betekenis

Koersbepaling landelijke gebieden (Vinex)
natuur richtinggevend
geconcentreerde landbouw richtinggevend
verbrede plattelandsontwikkeling
mozaïek van landbouw en andere functies

45

respect voor de zelfstandige waarden die aan de natuur worden toegekend.
In het Natuurbeleidsplan zijn voor het nationaal natuurbeleid de volgende
hoofdlijnen geformuleerd:
prioriteit van rijkszijde voor duurzaam behoud, herstel en ontwikkeling van
nationaal en internationaal belangrijke ecosystemen binnen de ecologische
hoofdstructuur;
stimuleren van behoud en ontwikkeling van meer algemene natuurwaarden
in het gehele landelijk gebied, alsmede in de stedelijke omgeving;
instandhouden en herstel van een zo natuurlijk mogelijke verscheidenheid
aan in het wild levende plante- en dierensoorten als elementen van de ecosystemen, waarvan zij deel uitmaken (soortenbeleid);
versterken van de natuurcomponent van het milieu- en waterbeleid en van
het ruimtelijk beleid;
beleidsondersteuning door het vergroten van het draagvlak voor
natuur(beleid) binnen de samenleving.
De instrumenten van het natuurbeleid voor veiligstelling en beheer worden overeenkomstig het Natuurbeleidsplan geconcentreerd ingezet in de ecologische
hoofdstructuur. Voorts wordt, waar nodig, het instrument landinrichting ingezet.
Streefbeeld natuur binnen de ecologische hoofdstructuur
In het Natuurbeleidsplan is aangegeven dat het natuurbeleid gericht is op
(ondermeer) de realisatie van een ecologische hoofdstructuur. De ecologische
hoofdstructuur die het Rijk voor ogen staat, is in dat plan met een globale
begrenzing op kaart vastgelegd. De doelstellingen en de maatregelen ter realisatie van het beleid zijn op hoofdlijnen geschetst. Tot het moment van realisatie
zullen de natuurbeleidsdoelstellingen, de begrenzing en de te nemen maatregelen die daaraan zijn gekoppeld, worden uitgewerkt. Dit uitgewerkte beleid
w o r d t neergelegd in visies voor te onderscheiden deelgebieden van de ecologische hoofdstructuur: gebiedsvisies natuur, bos en landschap.
Behalve uitwerking in de sectorlijn is ook verankering van het beleid in het ruimtelijk beleid, uitmondend in planologische veiligstelling in bestemmingsplannen, van groot belang voor de realisatie van het beleid.
Bijzondere aandacht vergen de grensoverschrijdende aspecten van de ecologische hoofdstructuur (o.a. krekenstelsels in Zeeland, het project Gelderse Poort
en diverse hoogveen- en beekgebieden). Hierover wordt in het landelijk meerjarenprogramma gerapporteerd.
Ecosysteemvisies
In de periode 1988-1995 zijn ecosysteemvisies opgesteld voorde volgende ecosystemen: beken en beekdalen, hoogvenen, heide, bossen, rivieren en uiterwaarden,
laagveenmoerassen, graslanden, duinen en de delta. Deze zijn samengevat in het
Handboek Natuurdoeltypen. In dit handboek wordt voor elk landsdeel (fysischgeografische regio) duidelijk uit welke natuurdoeltypen gekozen kan worden.
Een natuurdoeltype kan worden gedefinieerd als 'een kenmerkend en samenhangend geheel van vegetatie, flora en fauna, dat t o t ontwikkeling komt onder specifieke milieucondities en dankzij bepaalde inrichtings- en beheersmaatregelen'.
De rapporten Handboek Natuurdoeltypen in Nederland geven aan waar in
Nederland de hoogste potenties voor de aangegeven natuurdoeltypen liggen
en voor de natuurdoeltypen die in belangrijke mate bijdragen aan de biodiversiteit en natuurlijk hoeveel en in welke ruimtelijke samenhang landelijk gezien
van een bepaald natuurdoeltype gewenst is, en aan welke randvoorwaarden
moet worden voldaan om t o t keuze en realisering ervan te komen.
Het rapport Ecosystemen in Nederland is een leidraad voor de op te stellen
gebiedsvisies.
Voor de inhoud en de positie van de gebiedsvisies w o r d t verwezen naar par. 6.1.
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Strategie begrenzing ecologische hoofdstructuur
De ecologische hoofdstructuur is met een globale begrenzing aangegeven op de
kaarten 4 en 7. Voor wat betreft deze globaliteit is er evenwel een verschil tussen de bestaande kerngebieden, de relatienotagebieden tweede fase binnen de
kerngebieden en de natuurontwikkelingsgebieden.
Bestaande natuurgebieden (bossen, landgoederen en relatienotagebieden eerste fase) zijn globaal als bestaande kerngebieden in een verhouding 1:1 op kaart
7 aangegeven. Deze globaliteit betekent dat de contouren van de ecologische
hoofdstructuur vereenvoudigd zijn weergegeven. Daardoor liggen binnen deze
contouren nog elementen die niet t o t de ecologische hoofdstructuur kunnen
behoren, zoals bijvoorbeeld bebouwd oppervlak en grote infrastructuur. Naar
schatting gaat het om ongeveer 10 procent van de op kaart 2 aangegeven
oppervlakte van de ecologische hoofdstructuur.
De aanduiding van de relatienotagebieden tweede fase op de kaart is ruimer
dan de uiteindelijk aan te wijzen hoeveelheid. De ruimere omvang (2:1) is van
tijdelijke aard en wordt gehanteerd om de nodige ruimte te hebben voor de
ecologische en bestuurlijke vertaling in concrete beheersplannen en de uitwerking in het kader van de ruimtelijke ordening.
De begrenzing van de op kaarten 4 en 7 aangegeven natuurontwikkelingsgebieden is ongeveer driemaal zo ruim als de uiteindelijk te realiseren natuurontwikkelingsprojecten teneinde de noodzakelijke ruimte te creëren voor de verdere
ecologische en bestuurlijke uitwerking.
Mede op basis van de vastgestelde ecosysteemvisies worden in de periode 19921996 gebiedsvisies opgesteld. Waar mogelijk wordt gestreefd naar de opstelling
van gebiedsvisies voorafgaand aan de concrete begrenzing. Waar dit niet mogelijk is kunnen de volgende algemene uitgangspunten voor concrete begrenzing
worden gehanteerd:
een goede ruimtelijke en ecologische samenhang realiseren, zowel binnen
het concreet begrensde gebied als met de nabijgelegen onderdelen van de
ecologische hoofdstructuur;
rekening houden met de aangegeven natuurdoeltypen in de ecosysteemvisies;
rekening houden met de landbouwstructuur in en nabij het begrensde
gebied;
- optimale voorwaarden scheppen voor een minimalisering van negatieve
invloeden van buitenaf;
waar relevant een maximale bijdrage leveren aan het t o t stand brengen van
een ruimtelijke samenhang tussen thans geïsoleerd liggende natuurgebieden;
optimale voorwaarden te scheppen voor de voeding van de concreet
begrensde ecologische hoofdstructuurgebieden met gebiedseigen water
(watersysteembenadering);
Afstemming natuurbeleid en ruimtelijk
beleid
De ecologische hoofdstructuur wordt langs twee lijnen geconcretiseerd. Daarbij
w o r d t zorggedragen voor een goede afstemming. Dat betekent dat naast de
uitwerking en begrenzing via sectorale regelingen zoals de Relatienota, ook
planologische verankering plaatsvindt.
Strategie basisbescherming ecologische hoofdstructuur
Gelet op de bedoeling geldt de basisbescherming voor het globaal begrensde
gebied; na de concrete begrenzing alleen voor de definitieve ecologische hoofdstructuur.
De basisbescherming geldt ook voor de t o t de ecologische hoofdstructuur
behorende grote wateren, kustgebieden en delen van de Noordzee. Deze
gebieden zijn in hun geheel als kerngebied aangeduid. De aanduiding kernge-
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bied houdt voor deze gebieden in dat w o r d t gestreefd naar een algehele versterking van de natuurfunctie. Bij verdere planvorming kan binnen deze kerngebieden een zonering worden aangebracht. Dit is ondermeer van belang in
relatie t o t de beroepsvisserij; vele visserij-activiteiten hebben immers invloed op
de bovenste centimeter(s) van onderwaterbodems. Het is daarom van belang
door zonering aan te geven waar de op de (onderwater)bodem gerichte basisbescherming in deze wateren van toepassing is en waar niet. In dit structuurschema is onder het beleidsprogramma visserij in kustwateren aangegeven
welke gebieden voor mosselzaad- en kokkelvisserij gesloten zijn. De zonering
kan gestalte krijgen door aanwijzing van beschermde gebieden in de grote
wateren en de Noordzee, in het kader van integrale beleidsplannen voor de
grotere wateren en in het kader van aanwijzingen op basis van de Natuurbeschermingswet.
De basisbescherming voor de landbouwgronden binnen de kerngebieden heeft
betrekking op de bestaande natuur- en landschapswaarden. Zij zal in veel gevallen geen nieuw beleid inhouden; deze delen van de ecologische hoofdstructuur
zijn grotendeels (95 procent) opgenomen in de streek- en bestemmingsplancategorie(ën) agrarisch gebied met landschappelijke en/of natuurwetenschappelijke
waarde. Ook voor bossen houdt de basisbescherming geen nieuw beleid in en
laat het de beheersvrijheid van de eigenaar, binnen de milieu-hygiënische randvoorwaarden van de basisbescherming, vrij.
De basisbescherming voor natuurontwikkelingsgebieden is bedoeld om te voorkomen dat er onomkeerbare veranderingen optreden in de milieufactoren die
essentieel zijn om de beoogde natuurwaarden te ontwikkelen. Hij w o r d t ten
dele bepaald door het specifieke natuurdoeltype dat voor een bepaald gebied is
respectievelijk w o r d t vastgesteld. Daarom is onderscheid gemaakt naar aspecten
die in alle natuurontwikkelingsgebieden essentieel zijn en aspecten die gekoppeld zijn aan specifieke natuurdoeltypen.
Onder de laatste categorie vallen ondermeer ingrepen in de bodemstructuur,
zoals diepploegen en omspuiten, en waterwinnings- en infiltratiewerken met
gevolgen voor de grondwaterbewegingen. De aanleg van kleinschalige infrastructuur zoals fiets- en wandelpaden zal in het algemeen geen problemen opleveren. Afhankelijk van het natuurdoeltype kan dit onder de basisbescherming
vallen. Het oprichten van nieuwe bedrijfsgebouwen binnen het bouwblok ontmoet geen bezwaren vanuit het basisbeschermingsbeleid. Voor de te bewaken
kwaliteit van bodem, water en lucht geldt het beleid voor de algemene milieuen waterkwaliteit. Verdergaande beperkingen aan de agrarische bedrijfsvoering
zijn in dit opzicht niet aan de orde. In planologisch kader worden geen andere
beperkingen opgelegd dan binnen de gegeven bestemming op grond van de
Wet op de ruimtelijke ordening (WRO) en de daaraan gekoppelde jurisprudentie mogelijk is.
De basisbescherming vormt daarnaast binnen het aangegeven afwegingsbeleid
het toetsingskader voor het eigen rijksbeleid voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.
De basisbescherming is tevens toetsingskader voor het inrichtingsbeleid en
mede richtinggevend voor het milieu- en waterbeleid. Zolang onderdelen van
de ecologische hoofdstructuur nog niet exact zijn begrensd, baseert het Rijk zijn
toetsing voor die onderdelen op de globale begrenzing van de ecologische
hoofdstructuur.
Strategie Nationale parken
De instelling van nationale parken is gebaseerd op internationale criteria en een
internationale begripsomschrijving. In mondiaal verband (IUCN World
Conservation Union) heeft ook Nederland zich verplicht om (relatief) grootschalige gebieden, die een of meer nationaal of internationaal belangrijke ecosystemen vertegenwoordigen, als nationaal park aan te wijzen en op te nemen in
een representatief parkenstelsel.
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Bij de opzet en uitvoering van het nationale parkenbeleid in ons land w o r d t dan
ook zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de geldende internationale begripsomschrijving en de daaraan gekoppelde richtlijnen. In de nationale parken zijn
de natuurbeleidsdoelstellingen gericht op het bereiken van een hoge mate van
compleetheid van de aanwezige ecosystemen en het versterken van natuurlijke
processen.
De doelstellingen worden vastgelegd per park in een Beheers- en Inrichtingsplan; andere plannen, zoals een faunabeheerplan, een recreatief en een educatief (meerjaren)plan maken hiervan onderdeel uit. Ook het gewenste bufferbeleid maakt hier deel van uit.
Voorbereiding en totstandkoming van de nationale parken geschiedt in nauw
overleg met alle betrokken bestuurs- en beheersinstanties en na inspraak van de
bevolking in de regio. Ten behoeve van het dagelijks functioneren van het nationaal park wordt een Overlegorgaan ingesteld, waarin alle bestuurlijke instanties
en eigenaren/beheerders zijn vertegenwoordigd. Deze instanties binden zich
aan de uitgangspunten en inhoud van het Beheers- en Inrichtingsplan, alsmede
aan de implementatie van dit plan. Op deze wijze w o r d t de betrokkenheid van
bestuurders en beheerders bij de instandhouding en ontwikkeling van het
betreffende parkgebied versterkt. Tevens w o r d t daarmee de afstemming en
coördinatie van de diverse voor het parkgebied relevante plannen en ontwikkelingen bevorderd, ondermeer op het gebied van ruimtelijke ordening, milieuhygiëne en natuur- en landschapsbeheer.
Nationale parken vormen een speerpunt in het natuur- en milieu-educatiebeleid. De in de meeste nationale parken aanwezige bezoekerscentra fungeren als
basis voor activiteiten en projecten op het gebied van natuur- en milieu-educatie en voorlichting.
Herijking van de bestaande lijst van potentiële nationale
parken
Van de oorspronkelijk in het Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud
opgenomen lijst van potentiële nationale parken is inmiddels een gedeelte
gerealiseerd. Op dit moment zijn 7 gebieden definitief als nationaal park aangewezen (op basis van een Ministeriële Beschikking) te weten Schiermonnikoog,
Dwingelderveld, de Weerribben, de Groote Peel, Zuid-Kennemerland, Biesbosch
en Meinweg. Twee gebieden hebben de status van nationaal park in oprichting.
Dit betreft de Hamert en de Loonse en Drunense Duinen. Twee gebieden verkeren nog in een voorbereidingsstadium, te weten het Drents-Friese Woud en
Utrechtse Heuvelrug. Op de Veluwe bestaan van oudsher de nationale parken
Hoge Veluwe en Veluwezoom.
Op basis van de advisering door de VCNP, alsmede na afweging van de beleidsmatige aspecten, is de lijst van potentiële nationale parken thans op een aantal
punten aangepast. Daarbij is mede het uitgangspunt gehanteerd dat aanpassing
van de lijst niet zou moeten leiden t o t uitbreiding ervan. De keuze van enkele
nieuwe gebieden is derhalve gepaard gegaan met het afvoeren van een aantal
andere gebieden.
De aanpassingen hebben betrekking op het volgende:
Vijf nieuwe gebieden worden op de lijst van potentiële nationale parken
opgenomen, te weten het Lauwersmeer (exclusief de militaire terreinen in
de Marnewaard), de Gelderse Poort, het Drentse Aa-gebied, de Oude Venen
en de Oosterschelde.
Vier op de oude lijst voorkomende gebieden blijven als potentieel nationaal
park ook op de nieuwe lijst gehandhaafd, te weten Duinen van Texel,
Duinen van Schoorl t o t Wijk aan Zee, Haarler- en Holterberg en Ooster- en
Westerzand.
Eén bestaand park (Weerribben) zou kunnen worden vergroot t o t een park
dat de Wieden en Weerribben omvat. Een en ander na realisering van het
strategisch groenproject.
Vier gebieden, die t o t nu toe als potentieel nationaal park waren aangemerkt, worden op de nieuwe lijst niet meer opgenomen, te weten Vlieland,
Terschelling, De Zilk-Noordwijk en Montferland.
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Voor Terschelling en Montferland biedt een eventuele parkstatus weinig toegevoegde waarde. Voor de Zilk-Noordwijk geldt dat in het bijzonder de primaire
f unktie van een deel van het gebied voor waterwinning de realisering van een
nationaal park voorals nog in de weg staan. Het advies van de VCNP om de ZuidVeluwe, Oostvaardersplassen, Vlieland, het Waddengebied en het bosgebied
zuid-oost Flevoland als nationaal park aan te wijzen, is niet overgenomen. Voor
deze gebieden geldt dat een parkstatus weinig toegevoegde waarde biedt.
Met de aanpassingen op de lijst zijn enkele t o t nu toe niet betrokken ecosystemen en fysisch-geografische regio's vertegenwoordigd: de afgesloten zeearmen
en estuaria, de beken en beekdalsystemen, het rivierengebied en het getijdengebied. Daarmee kan de representativiteit van het nationale parkenstelsel verder worden vergroot.
Internationaal
Zoals reeds geformuleerd in deel 1 van dit structuurschema, vindt thans op basis
van het Benelux-Verdrag op het gebied van natuur- en landschapsbescherming
de voorbereiding plaats van de instelling van een toekomstig grensoverschrijdend park De Zoom-Kalmthoutse Heide.
Het Nederlands-Duitse grenspark Maas-Swalm-Nette is destijds ingesteld in het
kader van een verdrag tussen Nederland en Nordrhein-Westfalen; er vindt hier
een afstemming plaats van de ruimtelijke ordening ten behoeve van natuur- en
landschapsschoon.
Het Waddengebied, hoewel gekenmerkt door in (inter)nationaal opzicht buitengewoon hoge natuur- en landschapswaarden, sluit qua aard en dimensie niet
aan bij het in ons land in ontwikkeling zijnde nationale parkenstelsel.
Het gebied heeft bovendien reeds grotendeels een beschermde status (PKB
Waddenzee, Natuurbeschermingswet). Het Nederlandse Waddengebied vormt
in feite één samenhangend geheel met het Duits-Deense Waddengebied. Het
grootste deel van het Duitse Waddengebied is op dit moment als nationaal park
aangewezen. Op termijn kan worden bezien of het aanbeveling verdient het
Waddengebied als geheel een internationale parkstatus te geven.
Strategie afstemming recreatie en natuur binnen de ecologische
hoofdstructuur
Nieuwvestigingen voor verblijfsrecreatie worden in beginsel buiten de ecologische hoofdstructuur gesitueerd. Als uit maatschappelijke (sociaal-economische)
overwegingen toch w o r d t geoordeeld dat vestiging binnen de ecologische
hoofdstructuur noodzakelijk is en er geen bezwaren zijn voor natuur en landschap, zal zo goed mogelijk aansluiting moeten worden gezocht bij bestaande
recreatief-toeristische voorzieningen en ontsluitingswegen. Vestiging van kleinschalige natuurgerichte verblijfsrecreatie is mogelijk voor zover dit past binnen
de natuurbeleidsdoelstellingen.
Voor wijziging van de aard van de verblijfsaccommodatie bij herstructurering
van bestaande bedrijven geldt het in de pkb aangegeven beleid voor de kwaliteitsverbetering van bestaande verblijfsrecreatieve accommodaties, mits dit niet
leidt t o t permanente bewoning van accommodaties.
Strategie biotopen van aandachtssoorten
Voor de realisatie van het soortenbeleid buiten de ecologische hoofdstructuur
ligt het accent op inrichtings- en beheersmaatregelen. In mindere mate zijn ook
ruimtelijke, gebiedsgerichte maatregelen nodig. Deze ruimtelijke maatregelen
bewegen zich veelal op het regionale of lokale niveau van planning (bijvoorbeeld wanneer het gaat om de instandhouding van biotopen als kleine bosjes,
houtwallen, poelen, e.d.).
In het Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud is het te voeren beleid
voor de bescherming van weidevogels en ganzen, waarvoor Nederland een
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internationale verantwoordelijkheid heeft, reeds neergelegd. In het
Natuurbeleidsplan is dat beleid gehandhaafd en aangevuld met een beleid voor
kleine en wilde zwanen. Met het beleid zoals neergelegd in dit structuurschema
wordt tevens aangesloten bij het beleid zoals neergelegd in de Nota Ruimte
voor Ganzen en de EG-Vogelrichtlijn. Onder de kwetsbare ganzensoorten worden verstaan de Kleine Rietgans, de Brandgans en de Rotgans.
De aan te wijzen belangrijke gebieden voor de overige ganzensoorten kunnen
het beste aansluiten bij de gebieden behoud karakteristieke openheid (kaart 12).
De kaart van belangrijke weidevogelgebieden is gebaseerd op de
Natuurwaardenkaart 1988. De criteria die hebben geleid t o t aanwijzing van de
belangrijke weidevogelgebieden luiden:

-

gebieden waar w o r d t gebroed door de kemphen;
gebieden met meer dan 20 broedparen van de grutto per 100 ha;
gebieden aangemerkt als weidevogelgebied in streekplannen.

Aandacht voor eventuele uitbreiding van de gebieden waar bescherming wordt
geboden aan de ganzen, zwanen en weidevogels is gewenst. Omdat momenteel
niet voldoende actuele gegevens voorhanden zijn, w o r d t de ganzen-, zwanenen weidevogelkaart voor eind 1996 geactualiseerd. Bij de uitbreiding van de
beschermingsgebieden voor weidevogels, ganzen en zwanen kunnen de provincies hiervan gebruik maken. Voor de aanwijzing van gebieden is het gewenst zoveel mogelijk aan te sluiten bij de criteria die het Rijk heeft toegepast.

4.3

Openluchtrecreatie en toerisme
Hoofdlijnen van beleid
In de regeringsbeslissing van de nota Kiezen voor Recreatie is als uitgangspunt
van het rijksbeleid voor de openluchtrecreatie aangegeven: blijvend waarborgen te bieden aan de recreant voor diens vrijetijdsactiviteiten in de open lucht
en met het oog hierop bij te dragen aan de leefbaarheid van ons land en aan de
revitalisering van het landelijk gebied. Op grond van drie hoofdmotieven blijft
het Rijk ook in de toekomst recreatiebeleid voeren, te weten de leefbaarheid,
het economisch motief en het natuur- en milieumotief. Het Rijk zal dit openluchtrecreatiebeleid voeren vanuit een nieuwe besturingsfilosofie. Deze houdt
in dat de rijksoverheid meer op afstand sturing gaat geven aan ontwikkelingen
en de sector (overheden, particulier initiatief en bedrijfsleven) instrumenten
aanreikt ter versterking van het eigen handelen. De rijksoverheid blijft primair
verantwoordelijk voor beleidsbepaling op landelijk niveau. Andere overheden
en particulier initiatief krijgen de primaire verantwoordelijkheid voor de
beleidsuitwerking en -uitvoering.
In de nota Kiezen voor Recreatie is ingegaan op de belangrijkste veranderingen
in het recreatief-toeristisch gedrag en de daaruit voortvloeiende wijzigingen in
beleid. Dit werkt door in de strategieën in dit structuurschema.
In de nota Kiezen voor Recreatie zijn beleidsuitwerkingen toegespitst op vier
thema's:
recreatie in natuur en landschap;
Nederland-Waterland;
recreatie en verstedelijking;
versterking van de sector.
De in deze thema's geselecteerde gebieden en routestructuren vormen de prioriteiten in het te voeren ruimtelijk openluchtrecreatiebeleid. Zij vormen tezamen de in deze nota geïntroduceerde recreatieve ruimtelijke structuur. Deze is
als volgt in dit structuurschema ruimtelijk verankerd:
de Randstadgroenstructuur (alsmede het Groene Hart en de Utrechtse
Heuvelrug) (zie kaarten 3 en 11);
de recreatief-toeristische gebieden (zie kaart 11);
- de belangrijkste waterrecreatiegebieden (zie kaart 4 en 11);

51

de landelijke routenetwerken voor varen (zie kaart 4), fietsen en wandelen
(zie figuur 6: landelijk wandel- en fietsroutenet).
In de Regeringsbeslissing van de nota Kiezen voor Recreatie is de recreatieve
ruimtelijke structuur nader afgestemd op de Koersbepaling landelijke gebieden
(Vinex) en is rekening gehouden met de inspraakreacties. Dit heeft er ondermeer toe geleid dat enkele (land- en water)recreatiegebieden, die geheel of
grotendeels met een groene koers samenvallen, zijn uitgebreid met aansluitende gebieden met een blauwe koers.
Het sectorinstrumentarium van het Rijk op het gebied van de openluchtrecreatie
wordt in de komende tijd alleen ingezet voor de nu geselecteerde gebieden en
netwerken in de recreatieve ruimtelijke structuur.
In de nota Ondernemen in Toerisme staat centraal dat het toerisme maximaal
moet kunnen bijdragen aan een duurzame economische groei. In de nota is aangegeven dat het toerisme zowel nationaal als mondiaal een sterk groeiende
economische sector vormt. Deze groei zal zich de komende decennia doorzetten. Een groot deel van de hieruit voortvloeiende ruimtebehoefte zal zijn weerslag hebben in het stedelijk beleid en bij de planning van infrastructuur. Ook in
het beleid voor het landelijk gebied zal rekening moeten worden gehouden met
figuur

6

overzicht

landelijk

wandel-

en

fietsroutenet

te bewegwijzeren of reeds bewegwijzerde landelijke wandelroute
te bewegwijzeren of reeds bewegwijzerde landelijke fietsroute

het inpassen van deze ruimtebehoefte. De ruimtelijke doorwerking van de meer
stedelijk gerichte toeristische aspecten komt aan bod bij de uitwerking van het
verkeers- en vervoersbeleid (Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer) en de
Vinex.
In het toeristisch beleid staat de marktsector centraal. Bij het bepalen van produkt-marktcombinaties, bij marketing en promotie en bij het bepalen en uitwerken van het toeristisch beleid liggen de prioriteiten bij vier thema's:
Nederland-Waterland;
de stedelijke knooppunten (met het accent op de vier grote steden);
het cultuurhistorisch erfgoed;
- de kust.
Bij de invulling van het toeristisch beleid w o r d t ook uitwerking gegeven aan het
kabinetsbeleid voor milieu en mobiliteit. De ruimtelijke doorwerking van de
nota Ondernemen in Toerisme komt in dit structuurschema aan de orde.
De ruimtelijke hoofdstructuur van de Vinex en de daaraan gekoppelde beleidskeuzen voor de dagelijkse leefomgeving en het ruimtelijke ontwikkelingsperspectief vormen de basis voor de ruimtelijke verankering van het sectorbeleid
voor openluchtrecreatie en toerisme. Met name de Koersbepaling landelijke
gebieden en de Nadere Uitwerkingen van de Vierde nota over de ruimtelijke
ordening spelen een belangrijke richtinggevende rol.
De hoofdaccenten van het ruimtelijk beleid voor openluchtrecreatie en toerisme
lenen zich door de nauwe relaties met andere ruimtelijke functies bij uitstek
voor een integrale uitwerking in de in dit structuurschema behandelde thema's
Randstadgroenstructuur, nat Nederland en waardevolle cultuurlandschappen.
Voor de verdere uitwerking wordt naar deze thema's verwezen.
Strategie behoud bestaande voorzieningen
In de afgelopen decennia is door Rijk, provincies en gemeenten voor circa 2 mld.
gulden geïnvesteerd in de recreatief-toeristische basisstructuur.
Het beleid is erop gericht de recreatief-toeristische basisstructuur ruimtelijk te
verankeren in streek- en bestemmingsplannen.
Naar de mening van het Rijk biedt het bestaande (planologische) instrumentarium voor de individuele ondernemer dan wel belanghebbende van commercieel
geëxploiteerde voorzieningen voldoende waarborgen voor bescherming. Wel
acht het Rijk instandhouding van de recreatieve en toeristische opvangcapaciteit
ook buiten de basisstructuur noodzakelijk.
Het Rijk acht andere overheden verantwoordelijk voor het waarborgen van de
kwaliteit van de t o t stand gebrachte voorzieningen.
In de Notitie Beheerbeleid (Tweede Kamer, 1989-1990, 21411, nrs 1-2) gaf het
Rijk reeds aan onder bepaalde voorwaarden accoord t e gaan met de ontwikkeling van exploitabele elementen in met rijkssteun t o t stand gebrachte recreatieve voorzieningen.
Wat betreft met rijkssubsidie t o t stand gekomen recreatiegebieden staat het
kabinet in beginsel positief tegenover het verder invoeren van profijtheffingen.
Voorwaarden daarbij zijn dat:
- openbare toegankelijkheid gewaarborgd blijft;
het profijtbeginsel w o r d t toegepast om het maatschappelijk rendement te
vergroten en daarmee tevens de exploitatiekosten per recreant op een
acceptabel niveau te brengen;
van nature aanwezige recreatieve mogelijkheden als zeestranden, landelijke
gebieden, bossen en natuurgebieden, alsmede de mogelijkheid om ze te
beleven via fiets- en wandelpaden, vrij en gratis toegankelijk zijn en blijven;
door profijtheffingen geen ongewenste zoneringseffecten ontstaan ondermeer richting bos- en natuurgebieden en/of spanningen ontstaan met het
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rijksbeleid ten aanzien van de beperking van de recreatieve automobiliteit;
geen afbreuk gedaan w o r d t aan de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van
het landelijk gebied.
Ten aanzien van de wijze van toepassen van het profijtbeginsel kan vooral
gedacht worden aan retributieheffingen voor het gebruik van voorzieningen
die door beperkte categorieën gebruikers worden benut (bijvoorbeeld parkeeren aanleggelden).
Mede als vervolg op de nota Beheerbeleid is op dit moment een veranderingsproces ingezet om structurele oplossingen te vinden voor het vraagstuk van de
financiering van beheer en inrichting. Vanuit de wens t o t marktoriëntatie en
vernieuwing van produkten dienen nieuwe financieringswijzen te worden
gevonden om mogelijkheden voor openbare recreatie te behouden, te verbeteren en aan te vullen. Oogmerk daarbij is een gezonde exploitatie van gebieden
en voorzieningen. Via het project "Recreatie op eigen benen" wil het Rijk hiertoe randvoorwaarden scheppen en belemmeringen wegnemen die een zelfstandig functioneren van recreatiegebieden in de weg staan. Daarbij w o r d t gezocht
naar oplossingen waardoor de openbare recreatie minder afhankelijk wordt van
financiering uit algemene middelen.
Door beheers- en zoneringsmaatregelen zet het Rijk in samenwerking met andere overheden zich in voor het stellen van zodanige condities dat schadelijke
milieu-effecten op de recreatief-toeristische basisstructuur zoveel mogelijk worden tegengegaan.
Strategie recreatiemogelijkheden in verstedelijkte gebieden
Door de sterke mate van verstedelijking staat met name in het westen van het
land de recreatiekwaliteit onder grote druk. Dit geldt zowel voor de recreatie
binnen de stad, waar door het verdichtingsbeleid openbare recreatieruimten
steeds meer verdwijnen, als voor de recreatie in de stadsrand en in het omringende landelijke gebied.
Het Rijk hecht daarom groot belang aan de bereikbaarheid van recreatiegebieden en recreatief-toeristische voorzieningen vanuit de verstedelijkte gebieden.
In dit verband wordt vooral gedacht aan zogenaamde recreatieve verbindingszones. Deze hebben t o t doel recreatiegebieden en -voorzieningen op een aantrekkelijke en milieuvriendelijke manier (onder andere per fiets) bereikbaar te
maken. Het gaat daarbij om relatief smalle groenzones.
Het Rijk heeft opdracht gegeven t o t het ontwerpen van een simulatie-model
recreatief groen. Dit geeft de behoefte aan recreatief groen weer in relatie t o t
de bevolkingsomvang en -samenstelling, beschikbare tijd, financiële middelen
en vervoer. De eerste fase van dit model w o r d t in het tweede kwartaal van 1996
operationeel.
Met de ANWB en Stichting AVN ontwikkelt het Rijk indicatoren ter onderbouw i n g van het maatschappelijk en economisch belang van voldoende recreatieve
mogelijkheden in de woonomgeving (project "Recreatie dicht bij huis"). Deze
indicatoren zullen doorwerking verkrijgen in de groene en stedelijke planning.
Ook w o r d t een plan van aanpak opgesteld, om bewoners bewust te maken van
de recreatieve betekenisvan hun eigen woonomgeving.
Voor de recreatie in verstedelijkte gebieden ligt de verantwoordelijkheid voor
behoud, inrichting en beheer van recreatiegebieden, recreatieve verbindingszones en voorzieningen voor het recreatief medegebruik primair bij de gemeenten. Op de gemeenten wordt dan ook nadrukkelijk een beroep gedaan om:
groen- en recreatievoorzieningen bij het realiseren van nieuwe woningbouwlocaties te beschouwen als een integraal onderdeel van de exploitatieopzet, zowel in de stad, als aan de stadsranden. Deze voorzieningen zijn
immers essentieel voor de kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving;

een te eenzijdige benadering bij stadsvernieuwing te voorkomen. Bij de stedelijke ontwikkeling speelt ook steeds meer het compacte stadbeleid. Door
een integrale verdichtingsstrategie kan worden voorkomen dat alle open
plekken in de stad worden bebouwd.
Het Rijk stelt hiertoe zijn expertise op het gebied van recreatie en groen mede
ten dienste van gemeenten en verleent steun door de inzet van de instrumenten
onderzoek, voorlichting en onderwijs en het op beperkte schaal ondersteunen
van experimenten en voorbeeldplannen.
De problemen bij het zorgdragen voor voldoende recreatiemogelijkheden spitsen zich toe op de omgeving van de grote steden in de Randstad. Het Rijk zet
daarom het Randstadgroenstructuurbeleid voort (zie hiervoor par. 3.5).
Ontwikkelingen in het Groene Hart en de Utrechtse Heuvelrug houden nauw
verband met de Randstadgroenstructuur. Delen van deze gebieden zijn daarom
bij dit beleid betrokken.
De financiële rijksinspanning voor aanleg van specifieke recreatievoorzieningen
in de stadsgewesten buiten de Randstad wordt beëindigd dan wel afgebouwd.
Enerzijds zijn in deze stadsgewesten in de afgelopen decennia met rijkssteun al
veel recreatievoorzieningen t o t stand gebracht (en deels nog in aanleg).
Anderzijds richt de recreatieve vraag zich steeds meer op het op een extensieve
wijze beoefenen van vormen van sportieve (vooral routegebonden) en natuurgerichte recreatie. Het omringende landelijke gebied van de meeste stadsgewesten buiten de Randstad biedt hiervoor in de vorm van recreatief medegebruik
van bossen, natuur- en agrarische gebieden in beginsel goede mogelijkheden.
Strategie recreatiemogelijkheden in het landelijk gebied
Gezien de maatschappelijke vraag, de aanslagen vanuit andere functies en de
noodzaak t o t het handhaven en verbeteren van de (internationale) concurrentiepositie van (delen van) ons land is het waarborgen van een voldoende kwaliteit van recreatief-toeristische mogelijkheden in het landelijk gebied van groot
belang. De primaire verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij provincies, gemeenten en het particulier initiatief.
Het Rijk acht zich binnen het kader van complementair beleid mede verantwoordelijk voor de recreatief-toeristische en waterrecreatiegebieden van nationale betekenis:

-

Noordzeekust
Waddenzee
Lauwersmeergebied
Friese Merengebied
Zuidwest Friesland
Zandgronden in Drenthe
Noordwest Overijssel
Twente
Salland/Vecht-Regge
Winterswijk e.o.
(in de nota
Kiezen voor Recreatie
Achterhoek genoemd)

-

Graafschap
Veluwe/Veluwerand
Gelderse Poort
IJsselmeer/Markermeer
Randmeren
Utrechtse Heuvelrug
Waterland
Oeverzones Nederland Waterland
Hollands-Utrechts plassengebied
Deltagebied, inclusief Voordelta
Midden-Brabant (de Meierij)/Kempen
Midden-Limburg
Zuid-Limburg

Bij herziening van dit structuurschema kan deze lijst in beperkte mate worden
aangevuld met gebieden, waar in de komende jaren aanpassing of vernieuwing
van de ruimtelijke structuur (overeenkomstig het Vinex-beleid) leidt t o t een
aantoonbaar betere uitgangssituatie voor recreatie en toerisme.
In het Structuurschema Openluchtrecreatie vormden de nationale landschappen
een aparte beleidscategorie. De nationale landschappen komen in dit structuurschema te vervallen als beleidscategorie. Een aantal voormalige nationale land-
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schappen maakt nu deel uit van strategische groenprojecten of waardevolle cultuurlandschappen.
In het Structuurschema Openluchtrecreatie was voor de verblijfsrecreatie een
ruimteclaim van 1.800 ha opgenomen. Op grond van nieuwe ontwikkelingen en
een uitgevoerde behoefteraming van de verblijfsrecreatie is geconcludeerd dat
een nieuwe ruimteclaim op nationaal niveau niet noodzakelijk is. De sector is in
een aanbiedersmarkt veranderd. Regionaal kan nog wel sprake zijn van beperkte tekortsituaties. Uit onderzoek blijkt ook dat de verblijfsrecreanten vooral de
'van nature' aantrekkelijke gebieden in ons land blijven bezoeken. Zonering van
verblijfsrecreatie en een kwantitatieve taakstelling op landelijk niveau blijken
geen recht te doen aan de praktijk en zijn ook niet nodig mits een en ander
goed is geregeld in het streekplan. De Vinex-koersen en de beleidslijnen voor
afstemming (zoals die in deze paragraaf en in par. 4.2 zijn gegeven) vormen
hierbij richtlijnen.
Specifiek aandachtspunt is het vormen van ruimtelijke mogelijkheden voor
recreatie in het agrarisch gebied. Voorop staat daarbij het wederzijds benutten
van kansen op het gebied van recreatie, toerisme en landbouw. Via ontwikkeling van het agri-toerisme kan hieraan uitwerking worden gegeven. Oogmerk
daarbij is het vergroten van de gebruiks- en belevingswaarde van het agrarisch
gebied en het zorgdragen voor aanvullende en of vervangende inkomensmogelijkheden voor de landbouw, waardoor een bijdrage kan worden geleverd aan
een duurzame landbouw en daarmee ook aan de leefbaarheid van het platteland. In dit licht zullen de mogelijkheden nader worden verkend. Hierbij zal ook
de inzetbaarheid van de bestaande rijksinstrumenten, die (mede) van belang zijn
voor de ontwikkeling van het agritoerisme, worden bezien. Inmiddels is in aanvulling op het bestaand instrumentarium in het kader van het Mac Sharrypakket
een regeling ingevoerd gericht op de totstandkoming van (delen van) het netwerk van Lange-Afstand- Wandelpaden op agrarische bedrijven.
De grensoverschrijdende recreatie is kort beschreven in par. 2.5.
Strategie landelijke routenetwerken
In overleg met de provincies en het Rijk stelt de Stichting Lange-AfstandWandelpaden (LAW) meerjaren-uitvoeringsprogramma's op ten behoeve van
een netwerk van landelijke wandelroutes. De Stichting LAW wordt met de uitvoering ervan belast.
In overleg met de provincies en de particuliere organisaties, verzameld in de
Stichting Fietsplatform, zal het Rijk uitvoeringsprogramma's opstellen voor de
verdere concretisering van het netwerk van landelijke fietsroutes. De uitvoering
w o r d t functioneel gelegd bij de Stichting Fietsplatform.
De netwerken die met financiële bijdrage van het Rijk t o t stand kunnen komen
zijn aangegeven in figuur 6 (overzicht landelijk wandel- en fietsroutenet).
Het netwerk van landelijke vaarroutes is toegelicht in par. 3.6 nat Nederland.
Waar mogelijk w o r d t bezien of en hoe routestructuren voor wandelen, fietsen,
ruitersport en kanovaren kunnen worden geïntegreerd met ecologische verbindingszones. Hiertoe heeft het Rijk inmiddels een voorbeeldenboek laten opstellen. (WIRO, Verbindingszones voor recreatie en natuur, Wageningen 1995).
Strategie algemeen
Beleidslijnen
voor afstemming
van recreatie met andere
sectoren
Uitgangspunt voor het kabinet blijft dat de mens ook in de toekomst kan blijven
genieten van natuur, bos en landschap en dat natuur- en bosgebieden zoveel
mogelijk opengesteld en geschikt zijn (respectievelijk worden gemaakt) voor
recreatie en toerisme. Daartoe is het echter wel nodig goede spelregels af te
spreken, opdat de natuur- en landschapswaarden en het kunnen genieten ervan
kwalitatief hoogwaardig blijven voortbestaan.
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Het feit dat de ruimtelijke afstemmingsrichtlijnen tussen de betrokken functies
een belangrijke plaats innemen in dit structuurschema - hetgeen ook mede een
taak is van een structuurschema - laat dit uitgangspunt onverlet.
Het Rijk hanteert de volgende beleidslijnen voor afstemming:
Bij de locatiekeuze van nieuwe recreatief-toeristische voorzieningen worden
de mogelijkheden bezien om deze zodanig te situeren, dat een bestaande te
hoge recreatieve druk van kwetsbare gebieden kan worden afgeleid.
Indien marktontwikkelingen aanleiding geven t o t de aanleg van een nieuw
verblijfsrecreatiebedrijf, geldt in het algemeen dat zoveel mogelijk een koppeling moet worden gezocht met bestaande dagrecreatiegebieden, toeristische attracties of watersportvoorzieningen, recreatieve routes te land en te
water en bestaande ontsluitingswegen.
De locatiekeuze van nieuwvestiging van toeristische attracties dient zoveel
mogelijk aan te sluiten bij bestaande bebouwing, openbaar vervoervoorzieningen, ontsluitingswegen en andere recreatieftoeristische voorzieningen.
Activiteiten die gepaard gaan met sterk verstorende effecten, zoals onder
meer het motorcrossen, worden geweerd uit de Ecologische Hoofdstructuur.
- Uitbreiding en aanleg van golfbanen dient bij voorkeur in de nabijheid van
stedelijke gebieden plaats te vinden.
De vestiging van golfbanen is niet aanvaardbaar op terreingedeelten van
landgoederen of historische buitenplaatsen die van nationaal natuurwetenschappelijk of cultuurhistorisch belang zijn.
Binnen openbaar toegankelijke recreatiegebieden kunnen golfbanen op
commerciële basis worden gerealiseerd, mits de golfbaan past binnen het
beoogde gebruik als recreatiegebied en deze in de vorm van recreatief
medegebruik voor iedereen toegankelijk is. Hierbij wordt gedacht aan een
combinatie met onder andere wandel- en fietspaden.
Tevens gelden hierbij de afstemmingsrichtlijnen zoals vermeld in par. 4.2 (ecologische hoofdstructuur), par. 3.6 (jachthavens en ligplaatsen), par. 4.4 (golfbanen
in bossen) en de in par. 4.7 aangegeven doorwerking naar andere sectoren.
In aanvulling op deze richtlijnen heeft het Rijk een methode ontwikkeld voor de
afstemming van recreatie en natuur in de Ecologische Hoofdstructuur.
Uitgangspunt daarbij was het bereiken van wederzijdse meerwaarden door een
duurzame afstemming.
Op verzoek van de Tweede Kamer is het Rijk nagegaan of het regelen van
geluidsporten in natuur- en recreatiegebieden nadere aanscherping behoeft.
Geconcludeerd is dat hiertoe geen noodzaak bestaat. Voorzover er problemen
zijn, hebben deze met name betrekking op het illegaal crossen met "off the
road" motoren en het achterblijven van het aanwijzen van alternatieve locaties
voor geluidsporten. Het bestaande beleid en instrumenten bieden hiertoe echter voldoende mogelijkheden.
Milieuvriendelijke
verkeersstromen
Voor het terugdringen van de recreatieve automobiliteit en het stimuleren van
een natuur- en milieuvriendelijke afhandeling van verkeersstromen van recreanten en toeristen naar en in hun bestemmingsgebieden zullen enige experimenten door het Rijk worden ondersteund.
Daarnaast w o r d t ook, via ondermeer de inspanningen om recreatievoorzieningen zo goed mogelijk te localiseren nabij de woongebieden èn de aanleg van
450 km groene verbindingen voor langzaam verkeer in het kader van de
Strategische Groenprojecten Randstadgroenstructuur, een bijdrage geleverd
aan het terugdringen van de recreatieve automobiliteit.
Overlegplatform
Bij de planvorming en ontwikkeling van nieuwe recreatiegebieden dient ook
het toekomstig beheer te worden betrokken. Het Rijk zal publiek private samenwerking bevorderen door het instellen van een overlegplatform overheid bedrijfsleven. De ontwikkeling van een samenhangend geheel van exploitabele
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en niet-exploitabele elementen biedt de mogelijkheid te komen t o t directe
inkomsten uit commerciële elementen alsmede fondsvorming uit opbrengsten
van andere functies. Het Rijk zal ook sponsoring bevorderen.

Bos
H o o f d l i j n e n van beleid
In 1986 is de regeringsbeslissing van het Meerjarenplan Bosbouw (MPB) verschenen. Dit Meerjarenplan bevat de beleidskeuzen van het Rijk op het gebied van
bos en bosbouw t o t het jaar 2000. In het Meerjarenplan zijn de ruimtelijke uitspraken uit de drie 'groene' structuurschema's en de beleidsvoornemens voor de
houtproduktie uitgewerkt.
Met het Uitvoeringsprogramma Meerjarenplan Bosbouw 1990-1994 is inzicht
geboden in de uitvoeringsmaatregelen die op korte termijn zijn gepland om de
doelen uit het MPB te realiseren.
Inmiddels is een evaluatie van onderdelen van het bosbeleid uitgevoerd. In de
evaluatie wordt een herziening van het bosbeleid aangekondigd, waarbij de
doelstellingen uit het MPB als uitgangspunt dienen. In het najaar van 1993 is het
Bosbeleidsplan uitgebracht, waarvan de ruimtelijke implicaties en de belangrijkste uitvoeringsaspecten zijn verwerkt in dit structuurschema. Het Bosbeleidsplan
vervangt het Meerjarenplan Bosbouw (MPB).
Voor de uitgangspunten met betrekking t o t bos en bosbouw, betekent dit voor
het structuurschema het volgende:
De consequenties voor de zelfvoorzieningsgraad van hout worden in het
Bosbeleidsplan uitgewerkt. Gestreefd wordt naar een zelfvoorzieningsgraad
van hout van 17 procent in de eerste helft van de volgende eeuw en uiteindelijk oplopend naar 25 procent. Deze doelstelling houdt verband met het
kabinetsbeleid inzake milieu en continuïteit en werkgelegenheid van de
nationale houtverwerkende industrie.
Nadere uitwerking van de houtproduktie en houtvoorziening vond plaats in
het bosbeleidsplan, mede op basis van het houtvoorzieningsplan van het
ministerie van Economische Zaken.
De consequenties van de evaluatie hebben met name gevolgen voor de
omvang en plaats van de bosuitbreidingstaakstelling. In ieder geval zal ook
na 2.000 bosuitbreiding noodzakelijk blijven.
Aan de bestaande functies van het bosareaal is ten opzichte van het MPB
toegevoegd: 'Het leveren van een bijdrage aan de kwaliteit van het
milieu'.
Strategie bestaand bos
Bosbescherming
De samenstelling en structuur van bossen w o r d t in sterke mate bepaald door
groeiplaatsomstandigheden als bodem, klimaat en waterhuishouding.
Voor de duurzame instandhouding van het bos is bescherming van de groeiplaats van essentieel belang. Het Rijk hanteert hiervoor de Boswet.
In de praktijk komt het voor dat gemeenten in het bestemmingsplan boslocaties
bestemmen voor andere doeleinden bijvoorbeeld woningbouw, golfterrein, verblijfsrecreatie en/of wegenaanleg. Volgens de Boswet is de meldings- en herplantplicht niet van toepassing indien de grond waarop de velling (van bos)
wordt verricht, nodig is voor de uitvoering van een werk overeenkomstig een
goedgekeurd bestemmingsplan. Als gevolg hiervan zijn in de afgelopen decennia honderden hectares bos verdwenen.
Om dergelijke vellingen in de toekomst te voorkomen is in het beleidsprogramma instandhouden bestaand bos aangegeven dat ingrepen in of nabij bossen die

de groeiplaats aantasten, ook via de ruimtelijke ordening worden tegengegaan.
Het Rijk acht in dit verband het handhaven van de volgende groeiplaatskenmerken in ieder geval noodzakelijk:
de kwaliteit van bodem, water en lucht;
de bestaande situatie met betrekking t o t het bodemreliëf;
de bestaande situatie met betrekking t o t de waterhuishouding.
Momenteel is er veelal géén sprake van een eenduidige bestemming van bos.
Het Rijk verzoekt provincies en gemeenten, teneinde de Boswet en de ruimtelijke ordening optimaal te laten sporen, bosgebieden als zodanig in streek- en
bestemmingsplannen op te nemen en daaraan een bescherming van de groeiplaats te koppelen.
Dit met uitzondering van tijdelijk bos, waarvoor na het moment van kappen
geen verplichting t o t herbeplanting bestaat. Wanneer als gevolg van een maatschappelijke belangenafweging met inachtname van deze beleidslijn toch w o r d t
besloten om bos te verwijderen, dan dient voorafgaand kwantitatief en kwalitatief gelijkwaardige vervangende bebossing te zijn geregeld. Dit kan betekenen
dat ter compensatie voor de verwijdering van waardevol bos een vervangende
bosaanleg van een grotere oppervlakte aan de orde is.
In het beleidsprogramma instandhouden bestaand bos is in een aantal categorieën bos aangeduid waaraan extra zware planologische bescherming wordt
gegeven, bovenop de strikte bescherming die reeds aan alle bos w o r d t geboden.
Het zwaarwegende maatschappelijke belang van die bossen is sterk gebonden
aan de specifieke plaats waar ze op dit moment zijn gelegen. Onder de hier
genoemde bijzondere bossen worden natuurlijke varianten van potentieel
natuurlijke vegetaties en cultuurhistorisch waardevolle bossen verstaan.
Bos met accent natuur
Het Rijk streeft naar een situatie waarbij alle in Nederland voorkomende bostypen zijn vertegenwoordigd in het areaal bos met accent natuur. Een zekere
mate van concentratie staat daarbij voorop, omdat grotere eenheden de duurzaamheid en het ecologisch functioneren van bos met accent natuur vergroten.
De ecologische criteria uit de ecosysteemvisie bos vormen voor het Rijk het uitgangspunt voor de toekenning van het accent natuur.
Bij de toekenning van bos met accent natuur w o r d t aangesloten bij al bestaande
eigendomssituaties.
Bouwstenen zijn de ecosysteemvisie bos en de bosverkenningen.
Instrumenten voor
bosinstandhouding
De instandhouding van het permanente bos is in grote mate veiliggesteld via de
Boswet. De Boswet beoogt de bewaring van bossen en houtopstanden en is in
het algemeen van toepassing op alle houtopstanden buiten de bebouwde kom.
Plannen van provincies en gemeenten zullen door het Rijk aan het structuurschema geschetste beleid voor de bosinstandhouding worden getoetst. Met het
in dit structuurschema aangegeven ruimtelijk kader wordt beoogd een compensatie van geveld bos ook voor gevallen waarin de Boswet (thans nog) terugtreedt, namelijk bij de uitvoering van een werk in het kader van een goedgekeurd bestemmingsplan. Het kabinet zal deze uitzonderingspositie door
wetswijziging beëindigen.
Voor de bosinstandhouding zijn met name terugdringing van emissies van verzurende stoffen en verdroging blijvende aandachtspunten. In de waterhuishoudingsplannen zal een zwaar gewicht moeten worden toegekend aan het voorkomen van een verdergaande verdroging van bossen. Hierop is in het
Bosbeleidsplan nader ingegaan.
Instrumenten duurzaam
bosbeheer
Met ingang van 1994 is de subsidiëring van het bosbeheer op een nieuwe leest
geschoeid. Naast een basisbijdrage voor elke ha bos voor instandhouding en
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openstelling zal gewerkt w o r d t gewerkt met een toeslagsysteem dat gericht is
op de vervulling van de natuurfuncties van bos. Daardoor vervalt het systeem
van subsidiëring van afzonderlijke werkzaamheden en wordt een aanzienlijke
vereenvoudiging van het stelsel bereikt. Voor het bosbeheer door publiekrechtelijke lichamen zal het niveau van de bijdrage liggen op 50 procent van dat
voor particuliere beheerders. Dit stelsel van financiering w o r d t in het
Bosbeleidsplan nader uitgewerkt. Ook zijn de mogelijkheden onderzocht op
welke wijze een beloningsstelsel voor natuurterreinen in werking kan treden.
Beide stelsels zijn in dezelfde subsidieregeling opgenomen.
Het Staatsbosbeheer blijft belast met het beheer van onder andere de staatsbossen. De functie-accenten (multifunctioneel bos en bos met accent natuur) zullen
in regionale beheersschema's van deze dienst worden aangegeven.
Strategie bosuitbreiding
Taakstelling
Bosuitbreiding
In het Meerjarenplan Bosbouw heeft het Rijk zich ten doel gesteld het areaal
bos en andere beplanting uit te breiden, en de bosuitbreiding door particulieren
te bevorderen. In het algemeen streeft het Rijk ernaar om tegelijkertijd en op
dezelfde plaats doelstellingen op het gebied van de openluchtrecreatie, houtproduktie, natuur, milieu en landschap in de bosuitbreiding t o t uiting te laten
komen. Het streven in het Meerjarenplan is gericht op de aanleg van 30.000 t o t
35.000 ha blijvend bos vanaf het moment van uitkomen (1986).
Dit betekent circa 23.000 ha vóór en 7.000 a 12.000 ha na het jaar 2000. Tot 1994
is hiervan reeds circa 18.000 ha aangelegd, zodat t o t 2000 op basis van het MPB
nog circa 5.000 ha bos zal worden aangelegd.
Extra bosuitbreiding
en evaluatie Meerjarenplan
Bosbouw
Naast de bosuitbreiding, zoals die is opgenomen in het Meerjarenplan Bosbouw,
is in een aantal rijksnota's de wens t o t extra bosuitbreiding opgenomen, veelal
in de vorm van voortzetting van de huidige taakstelling. Dit is bijvoorbeeld
expliciet het geval in het Natuurbeleidsplan, de nota Kiezen voor Recreatie, het
Nationaal Milieubeleidsplan (-plus) (NMP(+)) en de nota Klimaatverandering.
Impliciet, dat wil zeggen zonder een concrete taakstelling aan te geven, is de
wenselijkheid van extra bosuitbreiding aangegeven in bijvoorbeeld de Nota
Landschap en de Vierde nota over de ruimtelijke ordening extra.
Op basis van het advies van de Commissie Bosuitbreiding 1] heeft het kabinet
besloten om extra bosaanleg door derden te stimuleren.
Gebruik makend van de Europese medefinanciering stimuleert het kabinet de
aanleg van tijdelijk en permanent bos door agrariërs en derden op landbouwgronden. Dit geschiedt via een inkomenscompensatie gedurende 15 of 20 jaar.
Het kabinet geeft hierbij de voorkeur aan permanent bos. Voor nieuw aangelegd permanent bos is de bosbouwvrijstelling van toepassing. De regeling richt
zich op particulieren, maar ook op gemeenten en maatschappelijke organisaties. Na de 15 respectievelijk 20 jaar kan de betreffende eigenaar besluiten het
bos te continueren en zijn bezit in aanmerking te laten komen voor het reguliere systeem van subsidiëring (functiebeloning). Een andere mogelijkheid is om
weer over te gaan op voortbrenging van landbouwprodukten. In totaal voorziet het kabinet de aanleg van 30.000 ha bos op landbouwgronden in de
komende 25 jaar.
Een ander type bosaanleg dat de regering stimuleert is het t o t stand brengen
van nieuwe landgoederen, zijnde een boscomplex met daarin één groot w o o n -

Goede gronden voor nieuw bos, rapport van de Commissie Bosuitbreiding o.l. v.
mr. ir. F.C Rauwenhoff, 1993.

huis van allure. Het is de bedoeling dat aan de bebouwing louter een woonfunctie w o r d t toegekend. Naast planologische medewerking wil het kabinet hieraan
fiscale faciliteiten verbinden vergelijkbaar met de huidige Natuurschoonwet en
de Regeling Groen Beleggen. Voor de realisatie van dit soort nieuwe landgoederen is de medewerking van provincies en gemeenten essentieel. In de uitwerking
zullen ondermeer voorwaarden voor de minimale omvang van de bebossing van
de landgoederen worden geformuleerd.
Als derde onderdeel van bosaanleg door derden bevordert het kabinet dat de
gemeenten aanleg van woonwijken combineren met substantiële bosaanleg.
Door bos- en woningaanleg in één exploitatie-opzet te combineren wordt vorm
gegeven aan publiek-private samenwerking. De extra bosaanleg in combinatie
met de geledende werking van het nieuwe bos weegt daarbij zwaar. Het Rijk
verzoekt de provincies aan dit beleid medewerking te verlenen.
Voor de aanleg van nieuwe landgoederen en het combineren van bosaanleg
met woningbouw neemt de regering thans geen kwantitatieve taakstelling op,
omdat het initiatief t o t aanleg van deze objecten en de verantwoordelijkheid
voor de financiering bij derden berust. De Commissie Bosuitbreiding spreekt de
verwachting uit dat hiermee circa 20.000 ha bos kan worden gerealiseerd.
Bosaanleg in verstedelijkte
gebieden
Op de kaarten 3 en 11 is aangegeven in welke regio's het Rijk in de looptijd van
dit structuurschema wil bijdragen in de aanleg van bossen. De aangeduide
gebieden vormen op grond van de beleidslijnen in dit structuurschema de selectie waar het bosuitbreidingsbeleid zich binnen de looptijd van dit structuurschema op richt.
Deze is met name gebaseerd op locaties van het MPB en de hoofdlijnen van het
recreatiebeleid voor stedelijke gebieden. Hoewel het Rijk de aanwezigheid van
bos in de directe omgeving van alle grotere steden (meer dan 50.000 inwoners)
in beginsel wenselijk acht, is het beleid om budgettaire redenen primair gericht
op de gebieden aangegeven op de kaarten 3 en 11. Wel zal het Rijk initiatieven
voor bosaanleg in de stedelijke omgeving in haar ruimtelijk beleid ondersteunen. Dit om invulling te geven aan het advies van de Commissie Bosuitbreiding.
Onderscheid is gemaakt tussen het beleid gericht op de Randstad en voor stadsgewesten elders in het land. Voor de Randstad is het uitvoeringsprogramma
Randstadgroenstructuur 1991-1995 de basis. Per locatie bedraagt de bosuitbreiding circa 100 ha.
Daarnaast zal bosaanleg t o t stand komen in enkele omvangrijke min of meer
aaneengesloten complexen. Een belangrijk deel van de taakstelling voor de bosuitbreiding in de Randstadgroenstructuur w o r d t vanaf 1995 ondergebracht in
de zes strategische groenprojecten.
Samenwerking met derden bij de totstandkoming van de Randstadgroenstructuur acht het Rijk van groot belang.
De additionele taakstelling permanent bos in de Randstad is circa 4.200 ha. Deze
4.200 ha bos vervult meerdere functies. Vanwege het belang van het recreatieve
aspect zal al het bos opengesteld zijn voor extensieve vormen van recreatie. In
minimaal 1/5 van de totale oppervlakte w o r d t gestreefd naar het creëren van
specifieke natuurwaarden, met name op basis van de ecosysteemvisie bos. In de
overige 4/5 van de oppervlakte bos in de Randstadgroenstructuur w o r d t uitgegaan van een gemiddelde houtproduktie van 6 m3 per ha per jaar. Per project
zullen deze doelstellingen worden uitgewerkt, waarbij ze van project t o t project
kunnen verschillen.
Publiek -private
samenwerking
Ook in of nabij de aangegeven stadsgewesten buiten de Randstad is het Rijk
bereid om na 1995 via vormen van publiek-private samenwerking (PPS) met projectsubsidies bosaanleg te stimuleren. Een dergelijke PPS-constructie heeft voor
bosaanleg in Leeuwarden en Assen reeds geleid t o t afspraken tussen het Rijk en
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andere betrokkenen. Deze twee projecten zijn al voor 1995 uitgevoerd.
Per stadsgewest is het Rijk daarbij uitgegaan van een totale indicatieve omvang
van 100-200 ha bos per locatie. Het gaat hierbij in
beginsel om de volgende locaties:
Groningen
Leeuwarden (locatie zuid)
HAL-gebied (Heerhugowaard-Alkmaar-Langedijk)
Zwolle
Twentse stedenband
Arnhem/Nijmegen
Breda
Tilburg
Den Bosch
Eindhoven/Helmond
Heerlen, Maastricht en Sittard/Geleen (3 locaties)
Middelburg/Vlissingen
In totaal is financiële ruimte aanwezig voor 200 ha per jaar. Dit op basis van een
rijksbijdrage van f. 10.000 t o t f. 15.000 per hectare.
Daar waar de locaties samenvallen met de strategische groenprojecten zal de
realisering en uitwerking in dat kader worden aangepakt.
Het in par. 4.3.5 genoemde overlegplatform van bedrijfsleven en overheden zal
bij de planvorming een functie vervullen.
Bosaanleg in het landelijk
gebied.
Ter versterking van het nationaal landschapspatroon en het beleid voor waardevolle cultuurlandschappen, w o r d t op bepaalde locaties binnen landinrichtingsprojecten gestreefd naar een meer verspreide bosaanleg. Doel is om bepaalde
landschappelijke kenmerken te versterken, bij te dragen aan het ecologisch
functioneren ter plaatse of bij te dragen aan de recreatief-toeristische betekenis. De totale bosaanleg in dergelijke regio's heeft per project in beginsel een
omvang van 100-200 ha , in totaal 3.000 ha t o t 2010.
De volgende regio's zijn geselecteerd:
Veenkoloniën/Oost-Groningen
Zuidwest-Friesland
Tjonger-en Lindevallei
Noordoost-Twente
Achterhoek
Gelderse Vallei
Walcheren
Stroomgebied Beersel/Dommel/Reusel
Midden-Brabant
Peelregio
Daarnaast kan in beperkte mate een meer kleinschalige bosaanleg en aanleg
van landschapselementen via ondermeer landinrichting buiten deze gebieden
plaatsvinden.
Voor Flevoland w o r d t de bosuitbreiding conform het Meerjarenplan Bosbouw
voortgezet. Hierbij w o r d t ernaar gestreefd de nog te localiseren bosuitbreiding
(circa 1.000 ha) met name in de omgeving van Almere aan te leggen. Deze locatie is op kaart 11 aangegeven.
Naast houtoogst uit permanent bos streeft het Rijk naar de aanleg van specifiek
op houtproduktie gerichte beplantingen (tijdelijk bos). De kansen daarvoor zijn
het grootst in ondermeer het Oldambt/de Veenkoloniën. Het Rijk ziet bosaanleg
door agrariërs in de vorm van zowel tijdelijk als permanent bos als een bijdrage
aan de kwaliteit van het landelijk gebied.
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Milieu
Bebossing w o r d t van belang geacht als een van de oplossingsrichtingen voor de
C02-problematiek.
In het NMP+ is aangegeven dat het Rijk daarom de aanleg van enkele duizenden hectaren bos nastreeft, bovenop de al bestaande bosuitbreidingstaakstellingen.
Eén van de redenen waarom het Rijk extra bosaanplant in Nederland wil stimuleren is gelegen in de klimaatproblematiek. Door middel van bosaanplant w o r d t
CO2 aan de atmosfeer onttrokken doordat koolstof w o r d t vastgelegd. In het klimaatverdrag van Rio is bosaanplant erkend als C02-maatregel en kan het bij
binnenlandse aanplant worden betrokken bij de bepaling van de netto CO2emissie.
Het Rijk, zal gezamenlijk met de geïnteresseerde energiedistributiebedrijven en
de electiciteitsproductiesector het idee om de bosbouw op te nemen als extra
activiteit in de milieu-actieplannen en het beoogde C02-convenant met de N.V.
Samenwerkende Electriciteits-Produktiebedrijven (Sep) verder uitwerken.
Hierbij wordt gedacht aan de mogelijkheid van uitgifte van C02-certificaten
waarmee bosaanleg mede gefinancierd kan worden. De energiebedrijven kunnen dan op vrijwillige basis C02-certificaten kopen, waarmee zij CC>2-vastlegging in bosaanleg verwerven. Zij worden voor de CC>2-vastlegging gecrediteerd.
De betekenis, rechten en plichten hiervan zullen nader moeten worden uitgewerkt. Het Rijk zal zich inspannen om samen met de sector(en) t o t een aantrekkelijke regeling te komen.
Ruimtelijke
doorwerking
Het Rijk verzoekt provincies en gemeenten de ruimtelijke mogelijkheden voor
bosaanleg ook buiten de in dit structuurschema aangegeven bosuitbreidingslocaties open te houden. Bijvoorbeeld in het kader van de landinrichting zal buiten de kaart 11 aangegeven locaties kleinschaliger bosaanleg en de aanleg van
weg- en grensbeplanting plaatsvinden. Daarnaast wil het Rijk bosaanleg door
derden buiten de aangegeven locaties zoveel mogelijk de ruimte bieden.

4.5

Landschap
Uitgangspunten landschapsbeleid
Het Rijk streeft naar behoud en ontwikkeling van landschappelijke verscheidenheid op nationale schaal.
Hoofddoelstelling van het landschapsbeleid is het bevorderen van de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardig landschap. Er is sprake van landschappelijke kwaliteit als het landschap voldoet aan
esthetische (inclusief cultuurhistorische), ecologische en economisch-functionele
eisen (de zogenaamde 3 e's). De doelstelling omvat:
behoud van bestaande elementen, met name die welke onvervangbaar zijn
vanwege natuurlijke oorsprong of cultuurhistorische achtergrond;
bij nieuwe ontwikkelingen de functies een plaats en vorm geven die passen
bij het karakter en de mogelijkheden van het landschap.
Om de identiteit van het Nederlandse landschap te waarborgen is het landschapsbeleid opgebouwd uit een algemeen geldend beleid (de aandachtspunten) en een specifiek beleid voor bepaalde elementen, patronen of gebieden
(nationaal landschapspatroon, behoud en herstel bestaande landschapskwaliteit, behoud karakteristieke openheid en landschappelijke kwaliteit
Stedenring).
Tijdens de parlementaire behandeling van dit structuurschema is de zelfstandige
planologische beschermingsformule voor het Nationaal Landschappatroon vervallen. Het NLP biedt met name aanknopingspunten voor de planvorming.
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Strategie algemene landschapskwaliteit
Om de verscheidenheid in het Nederlandse landschap te beschermen en te benadrukken heeft het Rijk de generieke aandachtspunten voor de planvorming en
advisering opgesteld. Deze zijn weergegeven in de Nota Landschap. Voor negen
landschapstypen (zie figuur 7) is aangegeven:
welke elementen en patronen kenmerkend zijn voor elk afzonderlijk type;
hoe bij planning, vormgeving, inrichting en beheer van het landelijk gebied
bestaande landschappelijke kenmerken kunnen worden versterkt, dan wel
hoe bij functieveranderingen de landschappelijke identiteit kan worden versterkt;
met welke cultuurhistorische en aardkundige waarden en elementen rekening wordt gehouden.
Daarnaast zijn aandachtspunten voor specifieke gebieden en elementen opgesteld, die niet zijn gekoppeld aan de landschapstypen. Deze hebben betrekking
op de overgang stedelijk-landelijk gebied, bovenregionale infrastructuur, plattelandswegen, waterlopen, dijken, bossen, beplantingen buiten bosverband en
natuurontwikkelingsgebieden.
De genoemde aandachtspunten worden uitgewerkt in visies en plannen voor
een bepaald gebied. De aandachtspunten bieden ondermeer aanknopingspunten voor toepassing van de casco-benadering in de planning in het landelijk
gebied op regionale en lokale schaal, zoals verwoord in de Nota Landschap. De
essentie van de casco-benadering is scheiding van functies met verschillende
dynamiek en eventueel verweving van functies met vergelijkbare dynamiek.
Gebundelde laagdynamische functies heten raamwerk, de gebruiksruimte is de
bundeling van hoogdynamische functies. De situering van deze functies in het
landschapsecologische systeem vindt zo plaats, dat deze relatieve scheiding
kans van slagen heeft. Bij voorkeur w o r d t het watersysteem als ingang
gebruikt.
Strategie behoud en versterking nationaal landschapspatroon
Het nationaal landschapspatroon omvat een selectie van die elementen en
patronen die op nationale schaal bepalend zijn voor de identiteit van het landschap.
Waar het bestaande elementen en patronen betreft staan bescherming en
beheer voorop. Belangrijkste bedreigingen zijn grootschalige ingrepen in de
infrastructuur, ontgrondingen, nieuwe woon- en werkgebieden en aanpassing
van de waterbeheersing. Bestaande bossen en natuur- en landschapswaarden
zijn veiliggesteld met de planologische en/of wettelijke bescherming van bossen
en ecologische hoofdstructuur.
De te ontwikkelen delen van het nationaal landschapspatroon (natuurontwikkeling, bosaanleg en realisering van grote groengebieden) zijn op kaart 12 aangegeven. Daarnaast is op een kleinere schaal behoefte aan afronding van het
nationaal landschapspatroon en inpassing daarvan in het landschap. Hiertoe is
jaarlijks 280 hectare beschikbaar. De financiële dekking loopt via de realisatie
van het natuurbeleid, via landinrichting en via de extra middelen voor realisering van dit Structuurschema Groene Ruimte. De uitbreiding van het nationaal
landschapspatroon ten behoeve van landschappelijke inpassing en/of afronding
is niet op de kaart aangegeven.
Het Rijk stelt toekomstverkenningen voor het landschap op, die gebruikt kunnen worden voor de gebiedsvisies natuur, bos en landschap. Op basis van de
gebiedsvisies zal uitwerking van het nationaal landschapspatroon plaatsvinden.
Daarbij vindt afstemming plaats met het beleid voor de ecologische hoofdstructuur, bossen, landbouw, recreatie en Randstadgroenstructuur.
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Strategie behoud en herstel bestaande landschapskwaliteit
Deze beleidscategorie betreft gebieden, waar sprake is van een samenhang tussen verschillende landschapskwaliteiten: cultuurhistorie, bodem en reliëf (aardkunde), gradiëntrijke overgangen, afwisseling van bos en natuur met landbouwgebieden. Deze gebieden hebben een zware planologische bescherming (nee,
tenzij...).
In de op kaart aangegeven gebieden 'Behoud en herstel van bestaande landschapskwaliteit' vallen alle waardevolle cultuurlandschappen en een deel van de
oude grote landschapseenheden (GLE's) binnen deze categorie. Daarmee is de
planologische bescherming geregeld.
In het Natuurbeleidsplan zijn gebieden met specifieke landschappelijke waarden benoemd voor de aspecten aardkunde, cultuurhistorie en kleinschaligheid.
Dit beleid vindt zijn voortzetting in de gebieden met behoud en herstel bestaande landschapskwaliteit (en deels in het nationaal landschapspatroon).
Geconstateerd werd dat de specifieke kwetsbaarheden van cultuurhistorische
waarden en aardkundige verschijnselen momenteel nog niet gebiedsdekkend
aan te duiden zijn. Het Rijk heeft het initiatief genomen t o t een nadere detaillering van de ligging en aard van de aardkundige en de cultuurhistorische waarden (op basis van respectievelijk NBP-projecten 32 en 33).
Zowel de GLE's als de gebieden met specifieke landschappelijke waarden komen
te vervallen met het uitkomen van dit structuurschema.
Afstemming landschap
-recreatie
De afstemming landschap-recreatie is opgenomen om in gebieden waar beleidsuitspraken overlappen, deze uitspraken onderling af te stemmen.
In de groene koersdelen (Vinex) van recreatief-toeristische gebieden ligt het
accent op behoud en kwaliteitsverbetering van de bestaande recreatieve en toeristische voorzieningen. In de blauwe koersdelen is daarnaast ook kwantitatieve
ontwikkeling mogelijk.
Bij samenvallen van blauwe koers en behoud en herstel bestaande landschapskwaliteit in recreatief-toeristische gebieden blijft kwantitatieve recreatief-toeristische ontwikkeling mogelijk, rekening houdend met zorgvuldige landschappelijke inpassing.
Strategie behoud karakteristieke openheid
Het Rijk kiest voor verscheidenheid in de schaal van het landschap. De belangrijkste kleinschalige gebieden zijn al opgenomen in het nationaal landschapspatroon. Daarom vormen de open gebieden een afzonderlijke beleidscategorie.
Overigens zijn de aangeduide gebieden niet 'leeg'; plaatselijk is er verdichting in
de vorm van dorpen, opgaande begroeiing of verspreide bebouwing. Niettemin
w o r d t de algemene karakteristiek sterk door de openheid bepaald. Wanneer
ruimtelijke ingrepen kunnen worden gekoppeld aan bestaande, opgaande elementen in het landschap (beplantingen, bebouwingslinten) is aantasting van de
openheid te voorkomen. Zo kan in open veenweidegebieden de natuurontwikkeling in de vorm van moerasbos zoveel mogelijk worden gekoppeld aan
bestaande verdichting (veenrivieren, moerassen). Bij de daadwerkelijke invulling
en localisering van de grote groengebieden kunnen open ruimten vrij worden
gehouden.
Alleen de op nationale schaal bezien meest bedreigde open gebieden zijn op de
kaart aangeduid.
Strategie landschappelijke kwaliteit Stedenring
De grote dynamiek van verstedelijkingsprocessen in de Stedenring Centraal
Nederland biedt naast bedreigingen (aantasting natuur en landschap) ook kan-
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sen (ecologische relaties, recreatieve verbindingen, overgang stedelijk en landelijk gebied). Het belang van een goede landschapsstructuur is geformuleerd in
het kader van het Randstadgroenstructuurbeleid. In dit verband zal het Rijk de
komende jaren een aantal studies over ontwikkelingsmogelijkheden voor
n a t u u r e n landschap in de Stedenring afronden. In 1995 heeft het ministerie van
LNV de discussienota Visie Stadslandschappen uitgebracht. Deze visie gaat
ondermeer in op de Stedenring en is daarmee een nadere invulling van deze
categorie. Medio 1996 w o r d t als vervolg op de Visie Stadslandschappen de
Balans Visie Stadslandschappen aangeboden aan de Tweede Kamer.

4.6

Visserij
Strategie visserij in de Nederlandse binnenwateren
Het beleid voor de visserij in de binnenwateren is uitgewerkt in de nota Kiezen
voor Recreatie en de notitie Beleid Beroepsbinnenvisserij. Het algemene milieu-,
water- en natuurbeleid is voorwaardenscheppend voor de binnenvisserij.
De aanleg van natte oeverstroken en natuurlijke oeverzones in de Staatsbinnenwateren en de verbetering van migratiemogelijkheden voor vis tussen diverse
wateren zijn onderdeel van het rijksbeleid zoals neergelegd in de Derde Nota
Waterhuishouding en vallen onder de noemer 'integraal waterbeheer'. In deze
nota staat tevens aangegeven op welke wijze genoemde maatregelen worden
gefinancierd. De waterbeheerders zijn primair verantwoordelijk voor de
bescherming en verbetering van de reservoirfunctie van de wateren.
S t r a t e g i e visserij in de k u s t w a t e r e n
Onder kustwateren wordt in het structuurschema verstaan: het deel van
Nederland dat als zodanig onder gebruikelijk voorbehoud van de Visserijwet is
aangewezen. Dit betreft voornamelijk: de Waddenzee (zeewaarts begrensd
door een lijn tussen de eilanden), de Oosterschelde en de Westerschelde. De
voordelta's aan de zeezijde van de Waddeneilanden, alsmede voor de Zeeuwse
en Zuidhollandse kust (aan de noordzijde begrensd door de Maasvlakte), die
behoren t o t de visserijzone en het zeegebied, worden tevens in het
Structuurschema Groene Ruimte meegenomen, voorzover het gaat om typische
vormen van en/of mogelijkheden voor kustvisserij met ruimtelijke implicaties
voor andere gebruiksfuncties.
Het rijksbeleid voor de zee- en kustvisserij is uitgewerkt in de nota Vissen naar
evenwicht, die in januari 1993 als regeringsbeslissing is verschenen. In deze nota
wordt een integrale afweging gemaakt voor het visserijbeleid in alle kustwateren.
In de nota zijn, om de nadelige effecten van de kokkel- en mosselzaadvisserij op
de natuur te verminderen, in de Oosterschelde en de Waddenzee permanent
gesloten gebieden aangewezen. De gesloten gebieden in de Waddenzee en de
Oosterschelde zijn conform de aanduiding in de nota Vissen naar Evenwicht
planologisch verankerd in respectievelijk de PKB Waddenzee en kaart 13 van dit
structuurschema. In 1998 wordt, op basis van een in 1997 u i t t e voeren evaluatie,
besloten in hoeverre additioneel gebieden worden gesloten voor de kokkel- en
mosselzaadvisserij alsook voor de visserij met bodemvistuigen met wekkerkettingen. Dit geschiedt met inachtneming van de hoofddoelstelling voor de
betreffende kustwateren en voor de Waddenzee met inachtneming van de
beleidsuitgangspunten van de conferentie van Esbjerg.
Ook de afspraken over de te sluiten gebieden in de Voordelta zijn conform de
aanduiding in het Integraal Beleidsplan Voordelta, planologisch verankerd op
kaart 13 van dit structuurschema.
Het beleid voor de zeevisserij is niet verwoord in dit structuurschema, omdat dit
beleid in belangrijke mate w o r d t bepaald door het visserijbeleid van de
Europese Unie (EU).
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Bij de evaluatie van het beleid voor de gesloten gebieden wordt besloten in
hoeverre het in de Structuurnota Zee- en Kustvisserij gehanteerde beleidsmodel
(permanent gesloten gebieden plus een voedselarme jaren-beleid) effectief is
geweest of dat een ander beleidsmodel gekozen dient te worden. De omvang
van de additionele sluiting voor mosselzaad- en/of kokkelvisserij is hiervan mede
afhankelijk.

D o o r w e r k i n g naar andere sectoren
Militaire terreinen
De ontwikkelingen in het Defensiebeleid (Defensienota 1991 en Prioriteitennota
1993) zijn ingrijpend en hebben grote ruimtelijke consequenties. In 1991 is de
Evaluatienota Structuurschema Militaire Terreinen (SMT) uitgebracht. Hierin is
een partiële herziening van het SMT (1985) aangekondigd. Deze is inmiddels uitgebracht en treft voorzieningen om de minimaal noodzakelijke militaire activiteiten doorgang te kunnen laten vinden. De partiële herziening van het SMT
verschaft bovendien inzicht in de gewijzigde behoefte voor oefenterreinen op
grond van de Prioriteitennota.
In de Evaluatienota SMT is aangegeven dat bepaalde vormen van militair
gebruik zich niet verenigen met ligging binnen de ecologische hoofdstructuur.
Daarin is aangegeven dat de intensief te gebruiken militaire terreinen en complexen geen deel meer uitmaken van de ecologische hoofdstructuur. Voor het
oefenterrein van de luchtmobiele brigade op de Eder- en Ginkelse Heide, de
overige oefenterreinen (OOT'n) en voor de vliegbasis Deelen zal de verenigbaarheid met de ecologische hoofdstructuur nader worden bezien.
Het SMT doet op hoofdlijnen uitspraken over de locaties van oefenterreinen.
Voor een aantal compagniesoefenterreinen (COT'n) en eenheidsoefenterreinen
(EOT'n) heeft het SMT een volledige afweging gemaakt en een exacte plaatsaanduiding gegeven. Voor de overige terreinen zal bij de uitwerking van de in het
SMT gemaakte locatiekeuzen een nadere afweging plaatsvinden bij de concrete
begrenzing, inrichting en beheer van oefenterreinen en bijbehorende infrastructuur. Bij deze afweging gelden beleidslijnen, zoals die zijn geformuleerd in het
SMT, de Evaluatienota SMT, de partiële herziening van het SMT en tezijnertijd de
integratie herziening van het SMT.
Uitgangspunt voor de locatiekeuze, inrichting en beheer van militaire terreinen
is dat het directe en indirecte ruimtebeslag van militaire vestigingen zo gering
mogelijk w o r d t gehouden en dat een optimale concentratie en bundeling van
activiteiten plaatsvindt. Mogelijkheden hiervoor zijn een concentratie van verenigbare militaire activiteiten op een vestigingsplaats en concentratie van militaire activiteiten en inrichtingen binnen een locatie. Dit betekent dat zowel op
het (globale) niveau van de partiële en de ingrijpende herziening van het SMT
als op het (meer gedetailleerde) niveau van de afweging bij de afzonderlijke
militaire locaties steeds bezien wordt op welke wijze ruimtelijke optimalisatie
kan plaatsvinden. Waar de locatie-aanduidingen globaal zijn, worden de inricht i n g en begrenzing vastgesteld op basis van daartoe opgestelde plannen waarbij
ook de afstemming met aangrenzend ruimtegebruik plaats vindt. De effecten
op natuur en de mogelijkheden die kunnen worden geboden t o t de bijdrage
aan de realisering van de ecologische hoofdstructuur worden daarbij uitdrukkelijk in beschouwing genomen.
Infrastructuur
Verkeer en vervoer
In het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV II) heeft het Rijk als
streefbeeld opgenomen het voorkomen en terugdringen van een verdere ver-

snippering van natuur en landschap. Op basis van een, in opdracht van het
ministerie van Verkeer en Waterstaat (in overleg met het ministerie van LNV)
verricht onderzoek naar de mogelijkheden t o t mitigerende en compenserende
maatregelen, wordt gewerkt aan een project voor het ontsnipperingsbeleid. In
de Meerjarenprogramma's Infrastructuur en Transport en Natuur en Landschap
zal het Rijk rapporteren over de voortgang van dit beleid.
Het Rijk bereidt een richtlijn voor over geluidhinder bij recreatiegebieden. Met
behulp van de richtlijn kan worden bezien of het gewenst is dat maatregelen ter
vermindering van de geluidsbelasting worden genomen. De kosten voor te
nemen maatregelen komen voor rekening van de initiatiefnemer.
Hoogspanningsverbindingen
In het kabinetsstandpunt van het Tweede Structuurschema Electriciteitsvoorzieningen zijn globaal de tracés van bestaande en nieuwe verbindingen van het
hoofdtransportnet (het 220/380 KV-koppelnet) aangeduid. Daarmee is de
hoofdstructuur t o t 2010 vastgelegd.
Voor het onderliggende transport- en distributienet dragen de produktie- en
distributiemaatschappijen de primaire verantwoordelijkheid. Voor een optimale
afstemming tussen het ruimtelijk en natuurbeleid en de ontwikkeling van de
netstructuren is de opstelling van langere-termijnvisies door de produktie- en
distributiemaatschappijen gewenst.
Waterwinning
In mei 1993 is de ontwerp-pkb van het Beleidsplan Drink- en Industriewatervoorziening gepubliceerd. Daarin staat de duurzame veiligstelling van de openbare watervoorziening centraal. Bij het bepalen van de beleidskoers is, in het
licht van de verdrogingsproblematiek, in hoofdlijnen aangegeven in welke mate
en op welke wijze de drink- en industriewatersector bijdraagt aan het terugdringen van verdroging. Het gaat hierbij om waterbesparing, een groter aandeel
oppervlaktewater en het terugdringen van de verdroging door grondwateronttrekking door reductie en/of reallocatie van de geplande in te zetten hoeveelheid grondwater.
Diepe delfstoffenwinning
In uitzonderingsgevallen kunnen boorwerken binnen de ecologische hoofdstructuur aanvaardbaar zijn. De natuurbeleidsdoelstellingen zijn richtinggevend
bij de nadere afweging.
Oppervlaktedelfstoffenwinning
In dit structuurschema zijn in relatie met het Structuurschema
Oppervlaktedelfstoffen enige uitgangspunten geformuleerd uit een oogpunt
van natuur, landschap en recreatie.
In de milieu-effectrapportage voor de besluitvorming over de winning van
grind, beton- en metselzand op de Klaverbank zal de wijze van uitvoering aan
de orde komen. Met het oog op de ontwikkeling en de herstelmogelijkheden
van de bodemfauna zullen daarbij in elk geval de dikte van het aanwezige
grindpakket en de frequentie en de wijze van de winning worden betrokken.
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Ruimtelijk, milieu - en waterbeleid
Inleiding
Dit hoofdstuk gaat over de relaties tussen dit structuurschema en het van kracht
zijnde nationale beleid voor ruimtelijke ordening, milieu en water, zoals
beschreven in de Vinex, NMP en Derde Nota Waterhuishouding (NW3). Het
Structuurschema Groene Ruimte is een nota op het kruispunt van sectorbeleid
en ruimtelijk beleid. Het sectorbeleid geeft de strategische keuzen aan voor de
ontwikkeling van functies in het landelijk gebied op korte en lange termijn. Het
ruimtelijk beleid (de Koersbepaling landelijke gebieden) is gebiedsdekkend en
geeft voor de lange termijn richting aan de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van functies in het landelijk gebied.
Dit structuurschema is selectief. Het stemt het ruimtelijk beleid voor de
betreffende sectoren onderling af op basis van lange termijnvisies voor de sectoren en geeft de uitvoeringsmogelijkheden aan voor de korte en middellange
termijn. De selectieve, strategische keuzen in dit structuurschema zijn in aansluiting op de Koersbepaling landelijke gebieden afgestemd op het milieu- en
waterbeleid op rijksniveau ('horizontale' afstemming). Het structuurschema
belegt het landsdekkende nationale ruimtelijk beleid (de koersbepaling) niet
geheel met rijksinstrumenten voor uitvoering. Immers, ook andere overheden
en derden nemen initiatieven.
Het landsdekkende facetbeleid werkt in 'verticale' richting door in gebiedsdekkende streekplannen en provinciale milieubeleids- en waterhuishoudingsplannen. Het facetbeleid vormt samen met dit structuurschema een toetsingskader
voor deze regionale en lokale plannen.

Nationaal ruimtelijk beleid
Relatie met de Koersbepaling landelijke
gebieden
De Koersbepaling landelijke gebieden in de Vinex geeft de hoofdlijnen voor
ruimtelijke rangschikking van gebruiksfuncties en hun onderlinge relaties.
Daarbij gaat het om behoud van de aanwezige ruimtelijke karakteristiek, maar
ook om het richtinggeven aan veranderingsprocessen die nog moeten plaatsvinden. De Koersbepaling landelijke gebieden onderscheidt vier verschillende ontwikkelingsrichtingen ('koersen') voor het landelijk gebied. In gebieden met een
'groene koers' zijn ecologische kwaliteiten richtinggevend voor de ruimtelijke
ontwikkeling. In de gebieden met een 'gele koers' is de ontwikkeling van agrarische produktiefuncties, geconcentreerd in regionale complexen, richtinggevend.
De 'blauwe koers' staat voor ruimtelijke en in delen ook economische integratie
van verschillende functies, waarbij specifieke regionale kwaliteiten richtinggevend zijn. De 'bruine koers' is gericht op de ontwikkeling van landbouw in een
ruimtelijk mozaïekpatroon met andere functies, waarbij de landbouw de overheersende functie is.
De keuzen in de thema's en het ruimtelijk beleid voor de sectoren zijn afgestemd op, of mede bepaald door de Koersbepaling landelijke gebieden. Figuur 8
geeft een overzicht van de belangrijkste relaties. Voor meer toelichting wordt
verwezen naar de betreffende onderdelen in dit structuurschema.
ROM -gebieden en Nadere
Uitwerkingen
De Vinex kent gebiedsgerichte uitwerkingen in de vorm van ROM-gebieden en
Nadere Uitwerkingen (NU). In ROM-gebieden wordt de gewenste omgevingskwaliteit met name nagestreefd door een combinatie van ruimtelijke en milieumaatregelen. In Nadere Uitwerkingen w o r d t een ruimtelijk ontwikkelingsperspectief opgesteld. In beide gevallen gaat het om een functionele samen-

Figuur 8 De relatie tussen de Vinex-koersen en ruimtelijke
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werking tussen Rijk, provincies en andere belanghebbenden en worden beleidsafspraken en geselecteerde projecten in een convenant of Plan van Aanpak vastgelegd.
Met dit structuurschema wordt ondermeer via het beleid voor waardevolle cultuurlandschappen en strategische groenprojecten en met het beleid voor landinrichting bijgedragen aan de uitvoering van de plannen voor ROM-gebieden en
Nadere Uitwerkingen. In gebieden waar vóór het opstellen van dit structuurschema al een convenant of Plan van Aanpak is vastgesteld, zijn de daarin opgenomen inspanningsverplichtingen en de prioriteiten als richtinggevend
beschouwd.
Bij de realisering van strategische groenprojecten en van het beleid voor de
waardevolle cultuurlandschappen streeft het Rijk er naar dat de aanpak daarvan
naar inhoud, organisatie en uitvoering zoveel mogelijk geïntegreerd wordt met
de plannen van aanpak voor de ROM-gebieden en Nadere Uitwerkingen.
Delen van ROM-gebieden en Nadere Uitwerkingen zijn opgenomen op de kaart
landinrichting (kaart 14). Voorstellen voor landinrichting die voortvloeien uit de
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plannen van aanpak voor ROM-gebieden en Nadere Uitwerkingen voor gebieden
die niet op kaart 14 staan, kunnen op het voorbereidingsschema landinrichting
geplaatst worden, mits in het Plan van Aanpak in de financiering is voorzien.
Per ROM-gebied en Nadere Uitwerking zijn hieronder de belangrijkste relaties
met het Structuurschema Groene Ruimte weergegeven.
Groene Hart (ROM/NU)
Het uitvoeringsconvenant is in 1992 vastgesteld. Het restrictief beleid voor glastuinbouw is van kracht, met uitzondering van de eigen behoefte van het boomteeltcentrum Boskoop e.o. In de uitvoering van projecten w o r d t voorzien door
de strategische groenprojecten Zoetermeer-Zuidplas, Haarlemmermeer en
Vinkeveen-Nieuwkoop en de afronding van het Tweede Voorbereidingsprogramma Randstadgroenstructuur. Het beleid voor nat Nederland ondersteunt de ruimtelijke visie in de NU voor het Hollands-Utrechts Plassengebied.
Umeer (ROM)
In het kader van het in dit structuurschema aangewezen strategisch groenproject Noordelijke Vechtstreek zal in de nabijheid van het ROM-gebied in de
behoefte van bos- en recreatiegebieden worden voorzien.
Inmiddels is eind 1995 ingestemd met het Plan van Aanpak.
Gelderse Vallei (ROM)
In het structuurschema is invulling gegeven aan het in 1993 vastgestelde Plan
van Aanpak. Medewerking w o r d t verleend aan de realisatie van de in dit plan
voorgestelde 4.000 ha relatienotagebied en natuurontwikkelingsgebied.
Rivierengebied (NU)
In vervolg op het uitvoeringsconvenant Nadere Uitwerking Rivierengebied
(NURG) is de Gelderse Poort als strategisch groenproject in dit structuurschema
opgenomen. In combinatie met andere financieringsbronnen maakt dit een
sterk versnelde uitvoering van dit project mogelijk. Voor het project Fort St.
Andries en Noordoever Nederrijn is realisatie voorzien conform de reguliere uitvoeringslijn van de ecologische hoofdstructuur. Het beleid voor nat Nederland
ondersteunt de ruimtelijke visie uit de NURG.
Rijnmond (ROM)
In het kader van het Plan van Aanpak ROM-Rijnmond w o r d t bijgedragen in de
onderzoekskosten van de projecten landschapspark IJsselmonde, recreatieve
zones Voorne-Putten en bossenplan.
Voor mogelijke extra noodzakelijke hectares groen op Midden-IJselmonde, als
uitvloeisel van het onderzoek naar het landschapspark, w o r d t gedacht aan een
inbreng vanuit de gemeenten (als onderdeel van de normale stedebouwkundige
opzet), vanuit het bossenplan Rijnmond en resthectares uit rijksprogramma's.
Wat dit laatste betreft moet in de eerste plaats gedacht worden aan niet realiseerbare hectares uit het Eerste en Tweede Voorbereidingsprogramma
Randstadgroenstructuur, voor zover niet gelegen in de zes grote groengebieden. Hierin voorziet de evaluatie van het Tweede Voorbereidingsprogramma
Randstadgroenstructuur.
In de tweede plaats kan worden gedacht aan niet realiseerbare hectares uit de
zes grote groengebieden in de Randstad. Besluitvorming daarover zal plaatsvinden bij de eerstvolgende herziening van dit structuurschema (5 jaar na parlementaire goedkeuring). Deze oplossing, door gebruikmaking van resthectares,
wil het Rijk realiseren, uiteraard op basis van door de drie betrokken provincies
geformuleerde voorstellen.
Hierbij kan een relatie worden gelegd met de formulering in de pkb bij paragraaf 3.5, die luidt dat op termijn zal worden bezien of, en zo ja welke, aanvullende groenvoorzieningen nodig zijn voor nieuwe grootschalige verstedelijkingsrichtingen.
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Figuur 9 de relatie tussen het Structuurschema
Uitwerkingen.
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Speciale aandacht is tenslotte vereist voor de inpassing in het landinrichtingsproject IJsselmonde.
Schiphol (ROM)
Het Plan van Aanpak ROM-Schiphol draagt - als compensatie voor de effecten
van de uitbreiding van Schiphol op bestaande recreatiegebieden in de omgeving
- bij aan de realisering van het strategisch groenproject Haarlemmermeer.
Brabant-Limburg
(ROM/NU)
In 1992 is het startconvenant vastgesteld. De watersysteembenadering wordt
voor de uit te voeren projecten als uitgangspunt gehanteerd. De Peelvenen en
Beerze-Reusel zijn in dit structuurschema aangewezen als strategische groenprojecten en Midden-Brabant als waardevol cultuurlandschap. Begin 1996 is het
Rijk accoord gegaan met het Plan van Aanpak. In maart 1996 is het
Bestuursaccoord ondertekend.
Kanaalzone Zeeuwsch -Vlaanderen (ROM)
Op basis van het in 1992 vastgestelde Plan van Aanpak w o r d t thans een landschapsvisie voor het gebied opgesteld.
Drents Plateau (ROM)
Voor het deelgebied Drentse Aa/Elperstroom wordt het Plan van Aanpak thans
opgesteld. Het gebied maakt deel uit van het als waardevol cultuurlandschap
aangewezen gebied Noord-Drenthe. Voor het ROMA/VCL-project Drentse
Aa/Elperstroom is in 1995 een bestuursakkooord ondertekend.
Zuidoost -Friesland (ROM) en Mergelland (ROM)
De startconvenanten voor deze gebieden zijn vastgesteld. In de op te stellen
Plannen van Aanpak zal de relatie met dit structuurschema worden vormgegeven.
Voor Mergelland is in 1995 een Bestuursaccoord ondertekend.
HAV
-gebieden
In de Vinex zijn 27 HAV-gebieden onderscheiden. Dit zijn gebieden waar het
rijksbeleid is gericht op handhaving, aanpassing en vernieuwing van de ruimtelijke structuur. In het algemeen zijn de waardevolle cultuurlandschappen gelegen in de handhavings- en aanpassingsgebieden. De strategische groenprojecten liggen in de vernieuwings- en aanpassingsgebieden. Dit spoort goed met
elkaar. Van de meeste HAV-gebieden komen delen voor op de kaart landinrichting.
In enkele handhavingsgebieden (Duinen, randzone langs de duinen van Zeeland
en Goeree, Waddenzee, Voordelta, Oosterschelde, Utrechtse Heuvelrug) is vooral behoefte aan planologische bescherming en een adequaat beheer. Inzet van
landinrichting wordt daar niet voorzien.
Figuur 9 t o o n t de relatie tussen de beleidscategorieën van het Structuurschema
Groene Ruimte en de ROM- en HAV-gebieden en de Nadere Uitwerkingen.
Relatie met het Nationaal Milieubeleidsplan
In het NMP worden langere-termijn doelstellingen geformuleerd voor de milieukwaliteit in Nederland. Deze dient in het jaar 2010 zodanig te zijn dat bijvoorbeeld behoud en herstel van belangrijke (water)ecosystemen mogelijk is en de
bodemkwaliteit geen beperkingen oplegt aan wijzigingen van de bestemming
van gronden.
Om deze milieukwaliteit te kunnen bereiken zal de uitworp naar het milieu van
verzurende, vermestende en moeilijk afbreekbare stoffen voor 2010 met 70 a 90
procent moeten worden teruggedrongen.
De omvang van het areaal verdroogde gebieden dient in het jaar 2000 met ten-
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minste 25 procent te zijn afgenomen ten opzichte van 1985 (motie Lansink/Van
Rijn-Vellekoop).
Het bereiken van een goede milieukwaliteit is voorwaarde voor een duurzaam
ruimtegebruik van alie in dit structuurschema voorkomende functies. In de
komende decennia w o r d t van het Rijk, andere overheden en derden een grote
inspanning gevraagd. Dit structuurschema draagt hieraan bij door de ruimtelijke
keuzen en de uitvoering van het beleid af te stemmen op de doelstellingen van
het NMP. Dit komt bij voorbeeld t o t uiting in:
de uitgangspunten voor land- en tuinbouw (duurzame ontwikkeling);
de basisbescherming en het bufferbeleid voor de ecologische hoofdstructuur;
het stellen van aanvullende milieuhygiënische voorwaarden bij de realisering van uitbreidingsgebieden voor glastuinbouw, bollenteelt en boomteelt;
het beschikbaar stellen van het instrument landinrichting om actief in te spelen op het milieubeleid.
De uitwerking van het milieubeleid vindt plaats langs verschillende invalshoeken. De raakvlakken met dit structuurschema betreffen vooral de thema's verzuring, vermesting en verdroging, de terugdringing van de C02-concentratie en
het gebiedsgerichte milieubeleid.
De Integrale Notitie mest- en ammoniakbeleid geeft verdere invulling aan het
mest-en ammoniakbeleid voor de veehouderij t o t het jaar 2010.
De gebiedsgerichte uitwerking van het milieubeleid w o r d t met het beleid in dit
structuurschema onder meer ondersteund door:
het terugdringen van de verzuring en vermesting, specifiek in de zandgebieden met een mestoverschot;
het tegengaan van verdroging van natuurgebieden door het voeren van
bufferbeleid (zie ook hieronder);
het aanleggen van bossen met het oog op vermindering van het broeikaseffect.
Relatie met de Derde Nota Waterhuishouding
In de NW3 staan de watersysteembenadering en het beginsel van integraal
waterbeheer centraal. Door rekening te houden met alle relevante factoren
(zoals waterkwantiteit en -kwaliteit, gebruiksfuncties van water en omringend
land) wordt gestreefd naar herstel van natuurlijke watersystemen.
Functietoekenning aan watersystemen vormt een belangrijk raakvlak met de
ruimtelijke ordening.
Het waterbeleid in de NW3 is richtinggevend voor dit structuurschema, hetgeen
vooral t o t uiting komt in het beleid voor landinrichting, het bufferbeleid voor
de ecologische hoofdstructuur, het bosbeleid en het thema nat Nederland.
Het terugdringen van verdroging (vasthouden gebiedseigen water, bufferbeleid) en eutrofiëring (weren gebiedsvreemd water) zijn met name van belang.
Van 1991 t o t e n met 1994 is in dit verband de subsidieregeling REGIWA
(Regionaal integraal waterbeheer) van kracht geweest, een stimuleringsregeling
voor een samenhangend gebiedsgericht water-, milieu- en natuurbeleid.
De doorwerking van het waterbeleid krijgt in de praktijk vorm op projectniveau,
waarbij in het algemeen provincies en waterschappen het voortouw hebben.
Daar waar ook het Rijk een taak heeft, streeft het naar toepassing van de watersysteembenadering en het beginsel van integraal waterbeheer, zoals bijvoorbeeld bij gebiedsbegrenzing, functietoekenning en inzet van instrumenten.
Wat verdroging betreft richt het beleid zich in de eerste plaats op de veiligstelling van natuurwaarden en bijzondere bossen.
Door het Rijk is in samenwerking met de provincies een inventarisatie gemaakt
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van de verdroogde gebieden in Nederland. Dit heeft geleid t o t een indicatieve
kaart van verdroogde gebieden (zie figuur 10). Deze indicatieve kaart vormt het
uitgangspunt voor het beleid ter bestrijding van de verdroging, dat is gericht op
een reductie van 25 procent van het verdroogd areaal in 2000 ten opzichte van
1985. Het Rijk levert een bijdrage aan het verdrogingsbeleid en zet hiertoe zijn
instrumenten onder meer in strategische groenprojecten, waardevolle cultuurlandschappen, landinrichtingsgebieden, ROM-gebieden en Nadere
Uitwerkingen van de Vinex. De provincies vervullen een sturende en coördinerende rol bij de bestrijding van de verdroging. Het Rijk stimuleert de gebiedsgerichte bestrijding door een bijdrageregeling gericht op de verdrogingsbestrijding: de zogenaamde GEBEVE-regeling. Een nadere uitwerking van het
rijksbeleid op dit terrein heeft plaatsgevonden in de Evaluatienota Water en het
NMP2. Voorts geldt hier een relatie met de prioritaire locaties voor bufferbeleid
(zie par. 3.2).
Het voorkomen en terugdringen van verdroging w o r d t in dit structuurschema
ondersteund met het bufferbeleid voor de ecologische hoofdstructuur.
Daarnaast wordt ook nieuwe natte natuur t o t ontwikkeling gebracht.
Bij bufferbeleid is onder meer sprake van waterhuishoudkundige maatregelen.
Mede daarvoor is het budget voor waterbeheersingswerken (A2-projecten),
waaraan Rijk en waterschappen elk 50 procent bijdragen, verruimd. Daarnaast
kunnen wateraspecten in combinatie met andere inrichtingsfactoren ook in
landinrichtingsprojecten worden aangepakt.
Landinrichtingsprojecten in voorbereiding worden zodanig opgezet dat door de
uitvoering van het project verdrogingsgevoelige gebieden niet nadelig worden
beïnvloed, dan wel dat voldoende maatregelen worden getroffen om verdroging te voorkomen of te compenseren. Voor de projecten in uitvoering wordt
nagegaan welke mogelijkheden kunnen worden benut om de te verwachten
verdroging tegen te gaan.
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Uitvoering
Inleiding
Van groot belang voor de geloofwaardigheid van overheidsbeleid is de uitvoerbaarheid ervan. Het structuurschema heeft samenhang aangebracht in de doorwerking van het ruimtelijk beleid voor de sectoren landbouw, natuur en recreatie naar verwerving, inrichting en beheer. Anders geformuleerd: het
structuurschema brengt samenhang aan tussen beleid en uitvoering. Daarbij is
van belang dat de ruimte die beschikbaar is voor de verschillende uitvoeringsinstrumenten op een evenwichtige wijze wordt benut. Tevens moet er een balans
zijn tussen de taakstellingen, het ambitieniveau en de beschikbare middelen.
Het kabinet wijst erop dat delen van het gewenste beleid alleen t o t stand kunnen worden gebracht door financiering en/of medefinanciering door de particuliere sector en niet slechts door overheidsfinanciering.

Gebiedsvisies en gebiedsperspectieven
Inleiding
In dit structuurschema worden gebiedsvisies en gebiedsperspectieven gehanteerd om het beleid voor concrete gebieden nader uit te werken. Het gaat om
sectorale visies voor gebieden (gebiedsvisies natuur, bos en landschap, recreatieve regiostudies, provinciale landbouwontwikkelingsnota's) en om gebiedsperspectieven voor waardevolle cultuurlandschappen en strategische groenprojecten. In deze paragraaf wordt de status, de functie en de relatie tussen
gebiedsvisies en gebiedsperspectieven verduidelijkt.
Gebiedsvisies natuur, bos en landschap en overige sectorvisies
In de sectorlijn wordt gebiedsgericht beleid uitgewerkt in gebiedsvisies. Deze
hebben een sectoraal karakter.
In de gebiedsvisies natuur, bos en landschap w o r d t op basis van landschapsecologische eenheden het natuur-, bos- en landschapsbeleid geïntegreerd. De ecosysteemvisies, bosverkenningen en toekomstverkenningen landschap dienen als
basis. In de gebiedsvisies wordt aangegeven wat de gebiedsgerichte doelstellingen zijn en hoe deze kunnen worden gerealiseerd via de inzet van beschikbare
instrumenten en middelen (grondverwerving, inrichting en beheer).
In de praktijk kunnen vaak bestaande documenten worden aangemerkt als
gebiedsvisies. Duidelijk zal moeten worden aangegeven welk document als
gebiedsvisie dient, alsmede welk kaartmateriaal daarbij behoort.
De gebiedsvisies worden, in het kader van de afspraken tussen het ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) en het Interprovinciaal Overleg
(IPO), t o t 1996 door provincies en Rijk gezamenlijk opgesteld. Vanaf 1996 stelt
de provincie de gebiedsvisies op. Hierbij gelden de formules zoals opgenomen in
het rapport 'Mogelijkheden t o t decentralisatie in het natuurbeleid' 1].

'Mogelijkheden tot decentralisatie in het Natuurbeleid', rapport van de Stuurgroep
Decentralisatie-onderzoek

Natuurbeleid onder leiding van prof. dr. ir. R. Rabbinge, 1992.

Vanaf 1996 toetst het Rijk de gebiedsvisies aan de ecosysteemvisies, de bosverkenningen en de toekomstverkenningen landschap. De uitspraken over het
beheer van met name bestaande natuur- en bosterreinen dienen in overeenstemming te zijn met de financiële mogelijkheden van het Rijk.
In de provinciale landbouwontwikkelingsnota's (PLON's) is per provincie een uitwerking van de Structuurnota Landbouw gegeven. Deze PLON's zijn in 1992 uitgebracht door het ministerie van LNV. Een PLON kan in dit kader worden gezien
als een gebiedsgerichte uitwerking van het sectorbeleid.
Gebiedsperspectieven
Voor de uitwerking van het beleid voor de strategische groenprojecten en waardevolle cultuurlandschappen wordt aan de provincies gevraagd om een gebiedsperspectief op te stellen. Een gebiedsperspectief geeft de integrale visie van de
provincie op de gewenste ontwikkeling van het betreffende strategische groenproject of waardevolle cultuurlandschap en de daaraan gekoppelde uitvoeringsaspecten.
Het accent van de gebiedsperspectieven ligt voor strategische groenprojecten en
waardevolle cultuurlandschappen verschillend. Voor waardevolle cultuurlandschappen is het gebiedsperspectief vooral van belang voor de visievorming en
fungeert het als raamplan voor de uitvoering (zie par. 3.1). Voor strategische
groenprojecten zullen de gebiedsperspectieven vooral uitvoeringsgericht zijn
(zie par. 6.2).
De provincie legt een gebiedsperspectief voor aan het Rijk (ministerie van LNV,
ministerie van VROM). Het Rijk toetst, teneinde de inzet van de rijksmiddelen te
bepalen, de gebiedsperspectieven aan de hoofdlijnen van het rijksbeleid en aan
de in dit structuurschema weergegeven uitgangspunten.
Binnen strategische groenprojecten en waardevolle cultuurlandschappen zijn de
gebiedsperspectieven richtinggevend voor de toekomstige concrete begrenzingen van met name natuurontwikkelingsprojecten en relatienotagebieden en
voor de inzet van landinrichting. De procedure van de concrete begrenzingen
verloopt vervolgens via de daartoe bestemde kanalen. De concrete voorbereiding en uitvoering van landinrichting krijgt gestalte in het landinrichtingsproject.
De gebiedsvisies zijn richtinggevend voor het beheer. In de gebiedsperspectieven wordt daarnaar verwezen.
De gebiedsperspectieven vormen tevens toetsingskaders voor de toekenning
van subsidies aan ingediende projecten.
De begrenzing van het waardevol cultuurlandschap of het strategisch groenproject zelf staat uiteraard ook in het gebiedsperspectief.
Relatie en status gebiedsperspectieven - sectorale gebiedsvisies
Bij het opstellen van een gebiedsperspectief vormen de sectorale gebiedsvisies
voor (een deel van) een waardevol cultuurlandschap of een strategisch groenproject bouwstenen vanuit de afzonderlijke sectoren. Het is aan de provincie om
te bepalen hoe zij de verschillende bouwstenen gebruikt om een afweging te
maken. In een gebiedsperspectief stemt de provincie de verschillende sectorvisies op elkaar af en doet aanvullende uitspraken over de uitvoering.
De sectorale bouwstenen zullen in de verschillende typen gebiedsperspectieven
een ander gewicht hebben. Het ligt in de rede dat een gebiedsvisie natuur, bos
en landschap voor een gebiedsperspectief voor een strategisch groenproject
natuurontwikkeling een relatief zwaar gewicht krijgt. Voor een strategisch
groenproject Randstadgroenstructuur zullen de sectorbouwstenen vanuit recreatie, en vanuit natuur, bos en landschap veel meer gelijkwaardig zijn in de afwe-
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ging. In een waardevol cultuurlandschap zijn de visies vanuit natuur, bos en
landschap, vanuit recreatie en vanuit landbouw alle van groot belang.
Buiten de waardevolle cultuurlandschappen en de strategische groenprojecten
worden geen gebiedsperspectieven opgesteld. In deze gebieden worden de
gebiedsvisies gebruikt als bouwstenen in andere facetmatige afwegingskaders.
Relatie gebiedsperspectieven - bestaande planvormen
Een gebiedsperspectief is niet een 'plan om het plan'. Het is juist van belang dat
zoveel mogelijk w o r d t aangesloten op bestaande en/of lopende planvormen. Zo
kan een streekplanuitwerking dienen als gebiedsperspectief- eventueel met
aanvullende hoofdstukken over uitvoeringsaspecten die normaliter niet in een
streekplanuitwerking aan de orde komen. Maar ook integrale visies zoals in het
kader van Nadere Uitwerkingen (Vinex) kunnen uitstekend dienen als gebiedsperspectief. Alleen indien er geen bestaande planfiguren zijn die als (basis voor
een) gebiedsperspectief kunnen fungeren, wordt een volledig nieuw gebiedsperspectief opgesteld.
Het is aan de provincie om te bepalen of zij een (deel van een) bestaand plan als
gebiedsperspectief wil beschouwen of dat zij een nieuw c.q. aanvullend
gebiedsperspectief wil opstellen.
Gebiedsperspectieven spelen een rol bij het bepalen van de wenselijkheid van
de inzet van landinrichting en de begrenzing van het landinrichtingsgebied.
Tevens w o r d t de gewenste vorm van landinrichting aangegeven (zie ook par.
6.4). De kern van het gebiedsperspectief van een strategisch groenproject is de
basis voor de projectnota, die de start van het planvoorbereiding markeert. In
een gebiedsperspectief voor een waardevol cultuurlandschap zal de wenselijkheid van landinrichting voor de realisering van het beleid worden aangegeven,
alsmede de gewenste vorm van landinrichting; de zienswijze kan op deze punten ontleend worden aan het gebiedsperspectief.

Strategische Groenprojecten
Algemeen
De strategische groenprojecten vormen een uitvoeringscategorie. Tien natuurontwikkelingsprojecten en de zes grote groengebieden worden als strategisch
groenproject uitgevoerd omdat het Rijk deze projecten van strategisch belang
acht voor de realisering van het rijksbeleid. Daarom is gekozen voor een specifieke aanpak. De aanpak is erop gericht dat voor elke betrokken instantie op
korte termijn duidelijk is wanneer, hoe en met welke instrumenten de functieverandering in deze gebieden gestalte krijgt.
De selectie van de projecten is gebaseerd op:
het belang voor het slagen van het beleid voor de Randstadgroenstructuur,
de ecologische hoofdstructuur en de veenweidegebieden;
de kans op snelle realisatie;
bestuurlijk draagvlak;
de mate van spanning op de grondmarkt.
Voor snelle realisering van de strategische groenprojecten is extra geld uitgetrokken voor landinrichting en grondverwerving. De projecten kunnen additioneel op het voorbereidingsschema landinrichting worden geplaatst. Dit heeft
geen verdringing van lopende projecten t o t gevolg. De bestaande aankoopprogramma's en voorbereiding en uitvoering van landinrichtingsprojecten worden
volgens planning uitgevoerd.

In totaal omvatten de strategische groenprojecten bijna 25.000 ha functieverandering, waarvan circa 18.000 ha ecologische hoofdstructuur (13.000 ha natuurontwikkeling en 5.000 ha reservaatsgebieden) en circa 6.500 ha recreatiegebied
en bos.
Relatie met de Vinex
Met de opname van de grote groengebieden als strategisch groenproject w o r d t
mede invulling gegeven aan het in de Vinex aangekondigde beleid voor de
Randstadgroenstructuur na 1995.
De geselecteerde natuurontwikkelingsprojecten liggen overwegend in gebieden waaraan in de Vinex de groene of blauwe koers is toegekend.
Inzet instrumenten en programmering
De eerste strategische groenprojecten zijn in 1994 op het voorbereidingsschema landinrichting geplaatst. De uitwerking van het gebiedsperspectief zal
richtinggevend zijn bij de verdere planvorming in landinrichtingsverband (de
projectnota).
De projecten die in het eerste jaar worden gestart, verlopen volgens onderstaand tijdschema:
1996/1997
7997

7998
circa 1998-2002
circa 2003
circa 2013

provincie stelt gebiedsperspectief op en vast
start grondverwerving (na vaststelling concrete begrenzing) voornemen plaatsing op het voorbereidingsschema
landinrichting en opstellen projectnota
definitieve plaatsing op voorbereidingsschema landinrichting
opstellen landinrichtingsplan
start uitvoering landinrichtingsplan
afronding project

Om de voorbereiding en uitvoering van de strategische groenprojecten in
respectievelijk 5 en 10 jaar te kunnen voltooien, w o r d t pas t o t plaatsing op het
voorbereidingsschema landinrichting overgegaan als het gebiedsprespectief is
vastgesteld en er voldoende zicht bestaat op verwerving van de gronden.
Relatie van strategische groenprojecten met lopende
landinrichtingsprojecten.
Het blijkt dat van de totale oppervlakte van de strategische groenprojecten
(circa 25.000 ha) er circa 4.000 ha overlap is met landinrichtingsprojecten die al
in voorbereiding c.q. uitvoering zijn. Het verdient aanbeveling om voor die strategische groenprojecten die een relatief grote overlap vertonen met lopende
landinrichtingprojecten een 'vliegende start' te maken. Dit betekent dan bijvoorbeeld dat een project dat al in voorbereiding is, zo nodig qua oppervlakte
wordt uitgebreid. Voorbereiding en uitvoering in het tempo zoals in dit structuurschema is voorzien (5 jaar, respectievelijk 10 jaar) is in die gevallen mogelijk
als w o r d t voldaan aan de voorwaarde dat er bestuurlijke duidelijkheid is over
het gebiedsperspectief en de consequenties daarvan. Dit is aan de orde bij de
projecten Bergen-Schoorl, Zaanstreek, Gelderse Poort en Beerze-Reusel.
Toetsing gebiedsperspectieven
In de pkb zijn voor de strategische groenprojecten natuurontwikkeling drie
hoofdgroepen natuurdoeltypen genoemd. Onderstaand zijn deze toegelicht.
Hoofdgroep 1 Nagenoeg
natuurlijk
Binnen deze groep w o r d t een ongestoord verloop van natuurlijke processen op
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landschapsschaal (honderden t o t duizenden hectaren) beoogd. Daartoe zullen
veelal eenmalige inrichtingsmaatregelen worden toegepast. Het beheer bestaat
uit maatregelen tegen negatieve externe invloeden. De ontwikkelingsduur is
voor de meeste typen lang. Enkele voorbeelden zijn: oermoeras op zeeklei,
hoogveen, oerbos op gevarieerde zandgronden, wadden.
Hoofdgroep 2 Begeleid
natuurlijk
Bij deze groep ligt het accent eveneens op de natuurlijke processen op landschapsschaal. Het verschil met hoofdgroep 1 is, dat menselijke beïnvloeding op
landschapsschaal binnen deze groep van toepassing is om afwezige maar
gewenst geachte natuulijke processen na te bootsen (integrale begrazing/inundatie). Met betrekking t o t inrichting, beheer en ontwikkelingsduur zij verwezen
naar hoofdgroep 1. Enkele voorbeelden zijn: begraasde kwelders, verveningsmoeras, zandverstuiving, begraasde uiterwaard (alle grootschalig van aard).
Hoofdgroep 3 Half
natuurlijk
In deze hoofdgroep ligt het accent op soorten en levensgemeenschappen, die
instand worden gehouden door vormen van beheer op ecotoopniveau (enkele
t o t tientallen hectaren). Het beheer is gericht op de fixatie van successiepatronen. Dat betekent regelmatige ingrepen (maaien, kappen, plaggen, branden).
De soortsamenstelling is in vergelijking met de vorige hoofdgroepen redelijk
voorspelbaar. Inrichting kan nodig zijn om de instand te houden fase van de successie t o t stand te brengen. Enkele voorbeelden zijn: heide, kalkgraslanden en
moerashooiland.

Grondverwerving
Participatie op de grondmarkt
In de realisatie van het beleid voor het landelijk gebied is grondverwerving een
onmisbare schakel. In de Nota Grondverwerving is het rijksinstrumentarium voor
het Natuurbeleidsplan, de Randstadgroenstructuur en de ROM-gebieden vastgelegd. Het hiervoor beschikbare instrumentarium is verruimd, zodat het is berekend op de nieuwe en omvangrijkere grondverwervingstaakstellingen die het
Rijk heeft gesteld. Het BBL verricht in de meeste gevallen de verwerving voor de
gestelde doelen. Daarnaast zijn ook de Provinciale Landschappen, de Vereniging
t o t Behoud van Natuurmonumenten en recreatieschappen participanten om de
gestelde doelen te bereiken.
Met de extra ruime aankoopgebieden in de strategische groenprojecten wordt
beoogd het tempo zodanig te versnellen dat de realisatietermijnen worden
gehaald. Het aankoopgebied voor de Randstadgroenstructuur is binnen de
zoekgebieden voor de grote groengebieden (zie kaart 3) gelegen. Per project
wordt bezien of een ruimer aankoopgebied nodig is.
Aankoopgebieden voor bestaande bos- en natuurgebieden en landgoederen
worden niet tevoren aangewezen; de aankoopwaardigheid van deze gebieden
w o r d t per geval bepaald.
Bestaande, zonodig nieuwe aankooptitels en verruimde aankoopgebieden kunnen worden aangewend voor de realisatie van het beleid voor de ROM en HAVgebieden, alsmede de strategische projecten die voortvloeien uit de Nadere
Uitwerkingen van de Vierde nota over de ruimtelijke ordening.
Aankopen voor natuur worden gefinancierd door zowel het Rijk als de provincies. Dit vindt plaats overeenkomstig de verdeelsleutels zoals opgenomen in het
eerste convenant tussen de Minister van LNV en het Interprovinciaal Overleg
d.d. 9 april 1991 en het tweede, dat in 1996 w o r d t gesloten tussen bovengenoemde partners.

Vanwege het accoord over de decentralisatie-impuls zullen de geldstromen voor
de staatsaankopen (ten behoeve van het beheer door Staatsbosbeheer gaan w i j zigen (zie par 6.7), evenals de positie van het BBL.

Vrijwillige grondverwerving
Het beleid is er op gericht om verstoring van de grondmarkt door de overheid t e
voorkomen. Dit is vooral aan de orde in die gebieden waar concurrentie bestaat
met aankopen door particulieren (met name agrariërs). In gebieden waar een
forse functieverandering gaat komen, ligt deze kwestie genuanceerder. Het
marktaandeel van de overheid (inclusief door de overheid gesubsidieerde derden) kan daar hoger zijn.
Ten aanzien van subsidiëring van grondverwerving door derden, zoals particuliere natuurbeschermingsorganisaties en recreatieschappen, verlangt het Rijk
hetzelfde prijsbeleid als bij staatsaankopen.
Flankerend b e l e i d
De verschillende vormen van flankerend beleid zijn in beginsel inzetbaar op
grond van de regelingen voor bedrijfsverplaatsing of uitplaatsing, ruiling (binnen en buiten landinrichting), hervestiging en ruimere aankoopgebieden. In
zekere zin zijn ook de zwaardere instrumenten als korting (binnen landinrichting) en onteigening als flankerend beleid te beschouwen.
Bedrijfsverplaatsing w o r d t aangemoedigd door het incidenteel beschikbaar stellen van vervangende gronden of bedrijven. Een belangrijke rol hierbij spelen de
nog u i t t e geven domeingronden in Zuidelijk Flevoland. Vrijkomende domeinbedrijven elders zullen, mits van voldoende omvang en onder afweging van andere belangen (met name bedrijfsvergroting van omliggende bedrijven), tevens
beschikbaar zijn voor gegadigden uit BBL-aankoopgebieden. Voor de
Wieringermeer geldt een uitzondering (zie par. 4.1, onderdeel bollenteelt).
Om in aanmerking te komen voor een hervestigingsvergoeding geldt in beginsel
de voorwaarde, dat de nieuwe locatie van het bedrijf niet ligt in een aankoopgebied van het BBL. Hierdoor w o r d t voorkomen dat de grondmarkt te veel
wordt belast. Alleen wanneer de grondverwervingstaakstelling voor een dergelijk gebied eenvoudig te realiseren is of al gerealiseerd is, w o r d t van deze voorwaarde afgeweken.
Daarnaast geldt als voorwaarde voor deze hervestigingsvergoeding dat de nieuwe locatie niet ligt binnen zandgebieden met een mestoverschot. Deze voorwaarde geldt binnen de zandgebieden met een mestoverschot, niet voor hervestiging van tuinbouwbedrijven en niet voor hervestiging op kleigronden. Het
verwervingsbeleid is ook verder verfijnd. Zo zullen vaker gehele bedrijven worden verworven zodat de invloed op de landbouwstructuur relatief beperkt kan
blijven.

Zware grondverwervingsinstrumenten
Middelen van onvrijwillige grondverwerving zijn korting en onteigening in het
kader van landinrichting en onteigening buiten landinrichting. Aan korting en
onteigening valt veelal niet te ontkomen indien in het kader van landinrichting
verwerving van gronden voor niet-agrarische plandoelstellingen niet door ruiling mogelijk is en verwerving ter plaatse noodzakelijk is. Een en ander w o r d t in
het landinrichtingsplan aangegeven.
Voor onteigening buiten het kader van landinrichting is bestuurlijke overeenstemming over het project en planologische duidelijkheid vereist. Tevens is voorwaarde dat de aankoop langs minnelijke weg niet mogelijk is, er geen uitruilmogelijkheden zijn en dat verwerving ter plekke noodzakelijk is uit oogpunt van
doelstelling en prioriteit. Voor onteigening buiten landinrichting is een onteige-
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ningstitel nodig. Voor de inzet van zware grondverwervingsinstrumenten is
bestuurlijke overeenstemming nodig over onder andere medefinanciering van
andere overheden of derden.
Aankoopstrategie
De extra financiële middelen voor grondverwerving maken het mogelijk het
lopende programma (taakstelling van verwerving in de diverse gebieden) uit te
voeren en de gewenste versnelling via strategische groenprojecten te realiseren.
Vanwege de continue dynamiek op de grondmarkt door onder meer veranderend markt- en prijsbeleid, structuurbeleid, milieubeleid, de productiviteitsontwikkeling, en veranderingen in grondprijzen en grondaanbod, beoordeelt het
Rijk regelmatig of het grondverwervingsinstrumentarium nog toereikend is.
Waar noodzakelijk worden instrumenten aan de behoefte aangepast.
Gezien het feit dat spanning blijft bestaan tussen vraag en aanbod van grond,
met aanmerkelijke regionale verschillen, is een actueel inzicht in de daarvoor
relevante factoren blijvend van belang voor de beoogde grondverwerving in de
onderscheiden projecten. Daarom worden de 'aankoopstrategieplannen' op
projectniveau opgesteld. Een dergelijk plan bevat onder andere de taakstellingen voor de grondverwerving, de beschikbare aankooptitels, het prijstraject
waarbinnen w o r d t aangekocht en afstemming op de uitvoering van de grondverwerving door het BBL. Ingegaan w o r d t op de te kiezen strategie, het in te
zetten instrumentarium en zonodig een daarbij te maken fasering binnen de
verwervingstermijn.
Naast het gericht inspelen op de grondmobiliteit via aankoopstrategieplannen
worden tijdelijke pieken in het grondaanbod opgevangen door geld te lenen via
de Groenfondsconstructie.
Het Rijk wil bedrijven in gebieden met functieveranderingen stimuleren t o t verplaatsen. Daarom worden deze bedrijven bij voorrang aangekocht.
Rijksbufferzonebeleid
Teneinde te voorkomen dat stadsgewesten aaneengroeien w o r d t vanuit het verstedelijkingsbeleid een rijksbufferzonebeleid gevoerd. Het belangrijkste doel
van dit beleid is het veiligstellen van het landelijk gebied tussen de stadsgewesten. Een nevendoelstelling is het versterken van de groene functies in het
bufferzonegebied. Aanwijzing van bufferzonegebieden vindt plaats door de
Minister van VROM na overleg met de betreffende provincies.
Het ministerie van VROM draagt in de regel voor twee-derde deel bij in de kosten van grondverwerving. De resterende bijdrage is meestal afkomstig van het
ministerie van LNV. Ook hier kan een (deel)bijdrage in de investeringssfeer van
het ministerie van VROM van toepassing zijn. In het rijksbufferzonebeleid wordt
zoveel mogelijk een koppeling gelegd met het inrichtings- en beheersbeleid
zoals dat in dit structuurschema wordt verwoord. Het instrumentarium voor het
bufferzonebeleid kan derhalve mede ten goede komen aan het beleid voor de
strategische groenprojecten, uiteraard alleen voor zover de concrete projecten
vallen binnen de strategische delen van bufferzones.

Landinrichting
Het Rijk w i l het instrument landinrichting effectief en efficiënt inzetten, met de
volgende accenten:
een multifunctionele aanpak staat voorop;
landinrichting wordt toegepast met in achtneming van een zo kort mogelijke duur en een zo groot mogelijke flexibiliteit;
er dient een draagvlak in de streek te worden gecreëerd voor de te treffen
maatregelen.

Het landinrichtingsbeleid is uitgewerkt in de de nota Landinrichting in de jaren
negentig. Hierin is gekozen voor een versterkte inzet voor de realisatie van
natuur-, landschaps- en milieudoelstellingen. De nota bevat het beleid voor de
inrichtingsactiviteiten, het instrumentarium en de planvorming.
De kaart landinrichting
Op kaart 14 zijn de gebieden aangegeven die gedurende de looptijd van dit
structuurschema voor landinrichting in aanmerking komen.
De oppervlakte van deze gebieden bedraagt circa 670.000 ha.
Uitgangspunten voor deze kaart zijn de inrichtingswensen vanuit landbouw,
natuur, openluchtrecreatie en landschap. Daarnaast is de inrichtingsbehoefte
bepaald vanuit ruimtelijke overwegingen die zijn ontleend aan de hoofdlijnen
van het nationaal ruimtelijk beleid (Vinex). De inrichtingswensen van de sectoren zijn op afzonderlijke inrichtingsbehoeftekaarten weergegeven.
De huidige projecten in voorbereiding en uitvoering zijn buiten beschouwing
gebleven; dit betreft circa 1.000.000 ha. Ook de gebieden waar een project na
1980 is afgesloten zijn niet in beschouwing genomen, behalve bij de inrichtingsbehoeftekaart natuur en de grote groengebieden van de inrichtingsbehoeftekaart openluchtrecreatie. Dit laatste betreft circa 400.000 ha.
Inrichtingsbehoeftekaart
land - en tuinbouw
De inrichtingsbehoefte van de grondgebonden landbouw is bepaald op grond
van de huidige situatie en de mogelijkheden t o t verbetering van de verkaveling
en de waterhuishouding.
Verkaveling
Gebieden zijn inrichtingsbehoeftig vanuit de landbouw indien:
De verkavelingssituatie als volgt is:
* melkveehouderij: onvoldoende grote huiskavel, vertaald in minder dan
75 procent van de bedrijven heeft tenminste 0.3 ha per melkkoe bij huis;
kaveldiepte is groter dan 1.000 m bij opstrekkende verkaveling;
* akkerbouw: de gemiddelde oppervlakte van de percelen is kleiner dan
10 ha;
* tuinbouw: gemiddeld meer dan 3 kavels per bedrijf.
Het rendement van de landbouwkundige investeringen groter is dan 4 procent.
De resultaten van de verkaveling als volgt zijn:
* na afronding van het project is het percentage bedrijven met een te kleine huiskavel met tenminste 10 procent afgenomen en heeft minimaal 50
procent van de melkveehouderijbedrijven 60 procent of meer van de
grond bij huis;
* na afronding van het project is de kavelgrootte met tenminste de helft
toegenomen en is de gemiddelde kavelgrootte in akkerbouwgebieden
groter dan 10 ha.
Water
Naast de verkavelingssituatie is ook de factor water een ingang voor de inrichtingsbehoefte vanuit de land- en tuinbouw. Dit betreft kwantiteitsaspecten van
zowel de wateroverlast als het watertekort. De factor water is als zelfstandige
ingang voor de agrarische inrichtingsbehoefte beschouwd. Knelpunten in de
waterhuishouding komen echter alleen voor toepassingen van integrale landinrichting in aanmerking voor zover ze overlappen met knelpunten in de verkavelingssituatie.
Inrichtingsbehoeftekaart land- en tuinbouw
De gebieden die de komende 10jaar vanuit landbouw voor landinrichting in
aanmerking komen zijn weergegeven op figuur 11. De gebieden waar behalve
van knelpunten in de verkaveling ook sprake is van knelpunten in de waterhuishouding zijn hier ook op aangegeven.
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Inrichtingsbehoeftekaart
natuur
De inrichtingsbehoefte voor natuur is afgeleid van kaart 31 van het
Natuurbeleidsplan. Voor de nog niet gerealiseerde delen van de ecologische
hoofdstructuur, waar een combinatie van verkavelings- en waterbeheersingsproblemen geconstateerd is, is inzet van integrale landinrichting gewenst. Ook
voor natuur heeft landinrichting niet overal prioriteit. Landinrichting w o r d t de
komende 10 jaar ingezet in de regioprojecten uit het NBP, de waardevolle cultuurlandschappen en de strategische groenprojecten. De gebieden die de
komende 10jaar vanuit natuur voor landinrichting in aanmerking komen, als
ook de gebieden die geen prioriteit hebben, zijn weergegeven op figuur 12.
Inrichtingsbehoeftekaart
openluchtrecreatie
De inrichtingsbehoefte vanuit de openluchtrecreatie is afgeleid uit de nota
Kiezen voor recreatie. Landinrichting is van betekenis voor de realisatie van de
grote groengebieden en voor het beleid in de recreatief-toeristische gebieden.
Voor de grote groengebieden zijn de zoeklocaties aangegeven. De inrichtingsbehoefte vanuit de openluchtrecreatie is aangegeven op figuur 13 (ziepag. 88.)
Inrichtingsbehoeftekaart
landschap
De inrichtingsbehoefte vanuit het landschap is afgeleid uit de verschillende beleidscategorieën van de Nota Landschap en is aangegeven op figuur 14 (zie pag. 89.)
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Op kaart 14 zijn de gebieden aangegeven welke gedurende de looptijd van dit
structuurschema in aanmerking komen voor landinrichting. Dit zijn de gebieden
die vanuit landbouw, natuur en openluchtrecreatie (grote groengebieden) prioriteit hebben. De strategische groenprojecten natuurontwikkeling zijn met een
ster op de kaart aangeduid. De strategische groenprojecten Randstadgroenstructuur zijn via de zoekgebieden groot groengebied weergegeven. Gebieden
met een inrichtingsbehoefte vanuit landschap en de recreatief-toeristische
gebieden, komen alleen voor op de kaart landinrichting voor zover er overlap is
met een prioritaire inrichtingsbehoefte vanuit landbouw, natuur of grote groengebieden. De reden hiervoor is dat de inzet van landinrichtingsinstrumenten,
gezien ook de beperkte middelen, niet doelmatig en efficiënt is, als er alleen
sprake is van een inrichtingsbehoefte vanuit landschap en/of openluchtrecreatie
(recreatief-toeristische gebieden).
Op de kaart zijn de nog niet concreet begrensde delen van de ecologische
hoofdstructuur aangegeven. Na concrete begrenzing van deze gebieden is een
ruimere begrenzing van het landinrichtingsgebied noodzakelijk om grond te
kunnen uitruilen en eventuele nadelige gevolgen voor het omringende gebied
te kunnen opheffen. Deze ruimere begrenzing kan buiten de op de kaart aangegeven gebieden vallen.
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figuur

13

inrichtingsbehoeftekaart

openluchtrecreatie

De inrichtingsbehoefte in HAV- en ROM-gebieden wordt met deze kaart - voorzover deze al niet vallen onder de lopende landinrichtingsprojecten of onder de
symboolaanduidingen voor de Peel en de Gelderse Vallei - in voldoende mate
gedekt.
Onderscheid herinrichting
en ruilverkaveling
met of zonder
administratief
karakter
Op kaart 14 is onderscheid gemaakt naar gebieden met een complexe inrichtingsproblematiek en gebieden waar met name de verkaveling verbeterd kan
worden. Dit is gedaan om het sturend vermogen van de kaart te vergroten. Het
onderscheid heeft vooral betekenis voor de inzet van de beschikbare financiële
middelen.
Hierbij is het uitgangspunt dat een zo eenvoudig mogelijk instrument wordt
ingezet. De gebieden met een complexe inrichtingsproblematiek komen in aanmerking voor herinrichting of ruilverkaveling. Aangezien het hier gaat om het
treffen van maatregelen voor verschillende functies in onderlinge samenhang
geeft het Rijk de voorkeur aan herinrichting in deze gebieden. De keuze tussen
herinrichting en ruilverkaveling w o r d t in de zienswijze gemaakt.
De gebieden waar met name de verkaveling verbeterd kan worden, komen
alleen in aanmerking voor herinrichting of ruilverkaveling met administratief
karakter. Het Rijk is van mening dat deze vorm van landinrichting voldoende
mogelijkheden biedt om de doelstellingen van het rijksbeleid voor deze gebie-

figuur

14

inrichtingsbehoeftekaart

landschap

den te realiseren. Hier geldt een rijksaandeel in de kosten van maximaal f 1500,per ha.
In beginsel is koppeling met (sectorale) waterbeheersingswerken mogelijk, als
ook verbetering van de waterhuishouding wenselijk is naast de behoefte aan
verbetering van de verkaveling.
Bij het onderscheid heeft ook het beleid gericht op integraal waterbeheer een
rol gespeeld. Daarbij gaat het zowel om watertekort als wateroverlast voor de
landbouw, als om verdroging van natuur- en bosgebieden.
Een administratief project biedt te weinig mogelijkheden om de problemen in
onderlinge samenhang op te lossen.
De scheiding tussen wel en geen administratieve aanpak is richtinggevend;
alleen op grond van bijzondere overwegingen kan hiervan worden afgeweken.
Als uit de zienswijze blijkt dat de doelstellingen van het rijksbeleid slechts in
zeer beperkte mate haalbaar zijn met landinrichting met administratief karakter, is het Rijk bereid in overweging te nemen of alsnog herinrichting dan wel
ruilverkaveling wenselijk is.
Andersom streeft het Rijk er naar alsnog herinrichting dan wel ruilverkaveling
met administratief karakter in te zetten, als uit de zienswijze blijkt dat de doelstellingen van het rijksbeleid met een administratieve aanpak goed haalbaar zijn.
Hierover wordt uiteindelijk beslist bij de besluitvorming over de plaatsing van
een gebied op het voorbereidingsschema, dan wel bij opname in het
Interprovinciaal Meerjarenprogramma (IMP) en de besluitvorming hierover,
zodra het IMP het voorbereidingsschema vervangt.
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De mogelijke inzet van het instrument aanpassingsinrichting is niet op de kaart
aangegeven. Het Rijk zal de mogelijkheden van dit instrument actief benutten
langs de lijnen die zijn aangegeven in de nota Landinrichting in de jaren negentig.
Wijzigingen op de kaart landinrichting
ten opzichte van deel 3
Het vervallen van het sbe-criterium en het voorbereidingsschema 1993
hebben geleid t o t wijzigingen op de kaart.
Bovendien zijn twee gebieden (Schouwen-West en Ermelo-Huinen-Putten) die
ten onrechte niet op de inrichtingsbehoeftekaart land- en tuinbouw in deel 3 en
derhalve ook niet op de pkb-kaart landinrichting in deel 3 stonden, alsnog aan
de pkb-kaart landinrichting (kaart 14) in deel 4 toegevoegd.
Indicatief en limitatief karakter van de kaart landinrichting
Kaart 14 heeft een indicatief en limitatief karakter. Of ook daadwerkelijk met
een landinrichtingsproject wordt gestart, is afhankelijk van provinciale voorstellen t o t plaatsing van gebieden op het voorbereidingsschema. De gebieden zijn
globaal op de kaart aangegeven. De geringe ruimte om projecten in voorbereiding en uitvoering te nemen maakt een scherpe prioriteitsstelling noodzakelijk.
De kaart is daarom beperkt van omvang. Rekening houdend met het lagere
investeringsniveau in administratieve projecten, is de op de kaart aangegeven
oppervlakte ruim twee maal zo groot als de oppervlakte die de komende tien
jaar in voorbereiding kan worden genomen (inclusief de strategische groenprojecten).
Buiten de op kaart aangegeven gebieden kan in beginsel geen landinrichting
plaatsvinden.
Jaarlijks kan echter buiten de op kaart aangegeven gebieden een totale oppervlakte van 2.000 ha (budgettair) voor landinrichting in aanmerking komen
(afronding van op de kaart aangegeven gebieden, of kleinere niet aangegeven
gebieden). De oppervlakte die eventueel nodig is buiten de aangegeven gebieden voor de ruimere begrenzing van een landinrichtingsgebied voor de realisatie van natuurontwikkelings- en reservaatsgebieden dan wel grote groengebieden, maakt geen deel uit van deze 2.000 ha.
De ROM-gebieden De Peel en Gelderse Vallei zijn niet op de kaart begrensd,
maar aangeduid via een symbool. Gelet op de aard en omvang van het voorgenomen proces van vernieuwing van de ruimtelijke structuur in deze gebieden, is
het instrument landinrichting in beginsel beschikbaar als uitvoeringskader voor
een Plan van Aanpak. Het is in deze gebieden mogelijk om andere dan de op
kaart 14 aangegeven inrichtingsbehoeftige gebieden voor te dragen voor plaatsing op het voorbereidingsschema landinrichting buiten de jaarlijks beschikbare
ruimte op het voorbereidingsschema om, mits in het Plan van Aanpak in de
financiering is voorzien. Dit zal niet ten koste gaan van het reguliere landinrichtingsbudget.
Deze constructie is mutatis mutandis ook van toepassing voor andere ROMgebieden en Nadere Uitwerkingen uit de Vinex. Voor de inzet van extra rijksmiddelen in deze gebieden geeft het Rijk prioriteit aan de ROM-gebieden de Peel
en de Gelderse Vallei.
Het in voorbereiding nemen van nieuwe projecten
De strategische groenprojecten worden additioneel en als afzonderlijke categorie op het voorbereidingsschema landinrichting geplaatst. Het Rijk heeft de
voorkeur voor toepassing van Herinrichting met Bijzondere Doelstelling (HBD) in
deze projecten. Daar waar in de omgeving van het te realiseren natuurontwikkelingsproject of recreatieproject een meervoudige inrichtingsbehoefte voor de
land- en tuinbouw en/of een inrichtingsbehoefte vanuit andere functies aanwezig is en een HBD onvoldoende budgettaire mogelijkheden biedt, ligt toepassing van een 'gewone' herinrichting voor de hand.
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Het Rijk vraagt aan de provincies bij de plaatsing van projecten rekening te houden met een aantal criteria. Uitgangspunt hierbij is een effectieve en efficiënte
inzet van het instrument.
De criteria zijn afzonderlijk van toepassing op de gebieden met een complexe
inrichtingsproblematiek en de gebieden waar met name de verkaveling verbeterd kan worden. Het Rijk kent een meerwaarde toe aan landinrichting in gebieden met een complexe inrichtingsproblematiek, gezien het belang dat het Rijk
er aan hecht het beleid vanuit een samenhangend perspectief inhoud te geven.
Jaarlijks is er echter ook ruimte voor projecten waar met name de verkaveling
verbeterd kan worden.
Omvang van
landinrichting.
De omvang van het landinrichtingsplan w o r d t jaarlijks bekend gemaakt in het
Voorbereidingsschema Landinrichting. Voor een actuele stand van zaken w o r d t
daar naar verwezen.
Consequenties voor voorbereidings
- en
uitvoeringsprogramma
De uitvoering van dit structuurschema vindt niet alleen plaats door nieuwe landinrichtingsprojecten in voorbereiding te nemen, maar deels ook door inpassing
in lopende landinrichtingsprojecten. Gebleken is dat in lopende landinrichtingsprojecten het nieuwe beleid (zoals bijvoorbeeld de doorwerking van het
Natuurbeleidsplan) reeds voortvarend ter hand is genomen. Over de voortgang
van de doorwerking van het nieuwe beleid w o r d t periodiek gerapporteerd.
Extra geld voor waterbeheersingswerken
Gelet op de toegenomen vraag naar dit type instrument en ten behoeve van het
geven van een impuls aan het nieuwe beleid in dit structuurschema, heeft het
Rijk besloten het budget voor waterbeheersingswerken vanaf 1994 voor een
periode van 5 jaar met f 5 miljoen per jaar t e verhogen. Deze extra middelen worden ingezet voor multifunctionele waterbeheersingsprojecten. Deze projecten
worden onder andere ingezet in de 28 prioritaire buffergebieden (zie par. 3.2).

6.5

Beheer
Bij de toekenning van functies is het van belang dat er zicht bestaat op duurzaam beheer tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten, ook op langere termijn. Voor dergelijk beheer is een zodanige planologische bescherming nodig,
dat instandhouding of ontwikkeling van het gebied overeenkomstig de doelstelling verzekerd is.
De samenhang in het beheersbeleid voor natuur komt t o t stand via een kaart
met natuurdoeltypen die w o r d t ontleend aan de gebiedsvisies.
Generiek beheersbeleid
In grote delen van het landelijk gebied is inzet van specifiek instrumentarium
voor de realisatie van het noodzakelijke beheer niet nodig. In het licht van de
doelstellingen is dit beheer genoegzaam verzekerd bij voortzetting van het huidige grondgebruik. Naast de randvoorwaarden gesteld vanuit de generieke
milieuwetgeving, biedt een goede planologische bescherming voldoende waarborgen. Ook de gebieden waar beleid voor specifieke landschappelijke waarden
wordt gevoerd, behoeven geen actieve geleiding vanuit het Rijk.
Met ingang van 14-09-1994 is de Regeling bijdragen bos en landschapsbouw
vervangen door een subsidiestelsel op basis van functiebeloning voor bossen en
natuurterreinen.
In de op 22 januari 1993 aan de Tweede Kamer toegezonden Nota Jacht en
Wildbeheer wordt voor de jacht primair uitgegaan van een zogenaamde 'ja,
mits'-benadering. Dit houdt in dat op grond van een beoordeling van de effec-
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ten van jacht op de natuurfuncties w o r d t bezien in hoeverre benutting van wild
toelaatbaar is.
Daarnaast wordt in een aantal categorieën van gebieden een 'nee, tenzij'-benadering gekozen, die inhoudt dat slechts jacht w o r d t voorgestaan voorzover
noodzakelijk voor het realiseren van natuurdoelstellingen of om schade aan de
landbouw te beperken. Het gaat om de volgende categorieën:
bepaalde wetlands en grote wateren;
nationale parken;
natuurgebieden waarin op basis van gebiedsvisies w o r d t gekozen voor een
beheersdoelstelling die gericht is op een zo ongestoord mogelijk verloop van
natuurlijke processen.
Andere overheden en particulieren wordt gevraagd dit beleid eveneens toe te
passen.
Specifiek beheersbeleid
Beheer door grondeigenaar en lol gebruiker ondersteund vanuit het Rijk
Agrarische gebieden waarin tegelijkertijd sprake is van hoge natuur- en/of landschapswaarden of recreatieve mogelijkheden behoeven veelal een specifiek
beheer afwijkend van hetgeen ter plaatse uit landbouwkundig oogpunt gebruikelijk is. Realisering van de betreffende doelstellingen via aangepast beheer is
mogelijk met inschakeling van de eigenaren en gebruikers. Zij blijven hoofdverantwoordelijk voor het beheer. Daarnaast erkent het Rijk een zekere medeverantwoordelijkheid.
Natuurterreinen in de ecologische hoofdstructuur kunnen op grond van de
Natuurbeschermingswet worden aangewezen als beschermd natuurmonument.
Dit structuurschema vormt het nationaal ruimtelijk kader voor de aanwijzingen
van beschermde natuurmonumenten. Binnen de planperiode richt de toepassing
van de Natuurbeschermingswet zich op de volgende terreintypen:
Waddengebied;
heidevelden (inclusief vennen en zandverstuivingen) gelegen in de ecologische hoofdstructuur;
hoogvenen;
delen IJsselmeergebied, inclusief Randmeren;
delen Westerschelde;
kustduingebied;
delen rivierengebied;
wetlands van internationale betekenis (voor zover niet inbegrepen in bovengenoemde gebieden/categorieën);
delen Noordzee.
Beheer door Staatsbosbeheer,
natuurbeschermingsorganisaties

particuliere
en natuur

natuurterreinbeherende
- en
recreatieschappen

Relatienota en
natuurontwikkeling
In reservaatsgebieden wordt, gegeven de doelstellingen, verwerving nagestreefd voor de terreinbeherende natuurbeschermingsinstanties of
Staatsbosbeheer (SBB). In de periode voorafgaand aan de verwerving kunnen
agrariërs beheersovereenkomsten sluiten.
In de beheersgebieden worden agrarische ondernemers in de gelegenheid
gesteld beheersovereenkomsten aan te gaan met het Rijk. Op grond daarvan
w o r d t tegen betaling een actieve bijdrage geleverd aan de beheersdoelstellingen, door de agrarische bedrijfsvoering mede te richten op natuur en landschap.
Het onderhoud van landschapselementen kan deel uitmaken van de beheersovereenkomst.
Bij natuurontwikkeling is voorafgaand aan verwerving geen mogelijkheid t o t
het sluiten van beheersovereenkomsten.
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Van de hectaren uit de tweede fase Relatienota w o r d t per provincie de beschikbaar gestelde oppervlakte (zie figuur 15) voor minimaal 90 procent binnen de
ecologische hoofdstructuur toegepast. De hectaren die buiten de ecologische
hoofdstructuur kunnen worden ingezet (10 procent van de per provincie verdeelde hectaren) worden ingezet in de veenweidegebieden, inzijggebieden van
ondiep grondwater rondom kerngebieden en in de in provinciale beleidsplannen natuur en landschap aangeduide gebieden.
figuur 15 Interprovinciale verdeling relatienotahectaren
en natuurontwikkeling
(ha)
Provincie

Relatienota
2e fase
ie fase

eerste en tweede fase

Natuurontwikkeling

Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Flevoland
Utrecht
Noord'Hofland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

7.560
9.000
7.800
11.060
10.670
1.760
5.155
7.760
5.985
2.880
14.285
6.085

6.334
13.000
10.745
10.304
13.420
0
5.377
10.653
9.433
2.890
10.348
7,979

2.655
5.580
2.610
7.200
7.245
315
4.320
2.115
2.520
1.800
5.130
3.510

Reserve
Nederland

9.508
99.508

0
100.492*

5.000
50.000

* Inclusief 492 ha 'administratieve'

overschrijving

van de 1e fase.

In het licht van een landelijk te realiseren verhouding tussen beheersgebied en
reservaatsgebied van 50-50 procent van de totale 200.000 ha zijn begin 1993
streefgetallen voor de oppervlakte reservaatsgebied per provincie vastgesteld.
De definitieve verdeling van de oppervlakte reservaats- en beheersgebied per
provincie is inmiddels vastgesteld. Rijk en provincies hanteren deze getallen
thans als uitgangspunt.
Het Rijk heeft de intentie de Regeling Beheersovereenkomsten en Natuurontwikkeling RBON uit te breiden met een andere methodiek van beheersovereenkomsten voor perceelsranden. Deze methodiek w o r d t mede gebaseerd op
het principe van resultaatbeloning.
Beheer van terreinen in de ecologische hoofdstructuur en in bossen
Het beleid gericht op actieve verandering van het landelijk gebied manifesteert
zich met name in gebieden waar aan natuur, landschap, cultuurhistorie en/of
recreatie het primaat is gegeven. Waar voortzetting van het landbouwkundig
gebruik mogelijk blijft, zal dit ondergeschikt zijn aan de toegekende hoofdfunctie. Het beleid wordt mede gerealiseerd door de inzet van specifieke beheersinstrumenten door het Rijk. De inzet hiervan vindt met name plaats in de natuurontwikkelingsgebieden en kerngebieden binnen de ecologische hoofdstructuur.
Bij het beheer van reservaten worden waar mogelijk agrariërs ingeschakeld,
ondermeer op basis van de specifieke voorziening in de Pachtwet.
Het beheer van door de overheid verworven bos dient t e kunnen plaatsvinden
overeenkomstig de toegekende functies. Hieronder worden onder meer begrepen recreatie, natuur- en landschapswaarden en houtproduktie. Bij het beheer
van bossen wordt voor een deel aansluiting gezocht bij natuurlijke processen.
Uitwerking hiervan is gekoppeld aan bosdoeltypen.

Onderhoud aan historische parken van landgoederen en buitenplaatsen kan
worden gesubsidieerd op grond van de Beschikking bijdrage achterstallig onderhoud historische parken, tuinen en buitenplaatsen.
Beheer van recreatiegebieden
Om het beleid voor de openluchtrecreatievoorzieningen te realiseren verstrekt
het Rijk subsidies voor grondverwerving en inrichting. De voorwaarden voor
subsidiëring betreffen ook het te voeren beheer. Zo dient in het algemeen de
voorziening ten algemenen nutte beschikbaar te zijn en dient de openbare toegankelijkheid te worden gewaarborgd. Onder voorwaarden is een zekere mate
van commercialisering en privatisering verantwoord (zie par. 4.3). De beheerskosten voor de grote groengebieden komen voor 50 procent ten laste van de
betreffende provincie/betrokken gemeenten/recreatieschappen en voor 50 procent van het Rijk/SBB.

6.6

Compensatiebeginsel
Algemeen
Gelet op het grote belang dat w o r d t gehecht aan het duurzaam behoud en herstel van natuur-, bos- en recreatiewaarden is in dit structuurschema voor deze
functies in bepaalde gebieden een zware planologische bescherming opgenomen. Als na afweging van belangen toch een ruimtelijke ingreep in deze gebieden wordt toegestaan, zullen in ieder geval mitigerende en, indien deze onvoldoende zijn, tevens compenserende maatregelen moeten worden getroffen.
Onder mitigatie w o r d t verstaan het verminderen van nadelige effecten van
ingrepen/activiteiten op de aanwezige natuur-, bos- en recreatiewaarden door
bepaalde maatregelen.
Onder compensatie wordt verstaan het creëren van nieuwe waarden die vergelijkbaar zijn met de verloren gegane waarden. Indien het volledig onvervangbare waarden betreft heeft de co mpensatie betrekking op het creëren van zo vergelijkbaar mogelijke waarden.
Uitgangspunten
Het compensatiebeginsel is geb.aseerd op het 'stand-still' beginsel. Compensatie
en mitigatie zijn gericht op het wegwerken van het verschil van de natuur-, bosen recreatiewaarden vóór de i greep, ten opzichte van de verwachte waarden
in de situatie na de ingreep z o l d e r compenserende maatregelen. Uitgangspunt
bij de toepassing van het com pensatiebeginsel is dat per geval voor iedere
gebiedscategorie in beginse guen netto verlies van waarden mag optreden.
Het areaal grond beschikbaar voor de functies natuur, bos en recreatie in
Nederland is beperkt en staat onder voortdurende spanning. Afzonderlijke
gebieden maken deel uit van epn structuur (bijv. ecologische hoofdstructuur).
Daarom is er voor gekozen om het beginsel 'geen netto verlies' te laten gelden
voor het areaal (de oppervla kt^) waarbinnen verlies van waarden optreedt en
voor het niveau van de waard
(de kwaliteit).
De compensatie zal in de diirecte omgeving van het initiatief plaats moeten vinden, tenzij dit in feite onmogeilijk is of, vanuit de functies gemotiveerd, onwenselijk is. In die gevallen vindt:d«> compensatie plaats in de nabijheid van een vergelijkbaar gebied elders. In die gevallen dat recreatieve waarden in grootschalige openbare recreatievoprzi:ieningen verloren gaan vindt compensatie
plaats in een gebied met een s< ortgelijke potentiële recreatieve waarde,
In principe is de initiatiefneme zelf verantwoordelijk voor de compensatie. Hij
zal verplicht worden gesteld d ^ feitelijke compensatie zo snel mogelijk te realiseren.

De vergunningverlenende instantie voor de ingreep is het bevoegd gezag dat
toeziet op de verplichting van de initiatiefnemer t o t het bieden van compensatie.
Daar waar het gaat om grootschalige ingrepen zijn veelal nationale belangen
aan de orde. Om die reden ligt het in de rede om bij dergelijke ingrepen het Rijk
als bevoegd gezag aan te wijzen. Bij regionale ingrepen komt bij deze benadering de provincie in aanmerking als bevoegd gezag, terwijl bij lokale ingrepen
gemeenten kunnen worden aangewezen als bevoegd gezag. Hiermee wordt
aangesloten bij de regeling van de Milieu-Effectrapportage.
Toepassing
Het compensatiebeginsel w o r d t toegepast op de in de pkb genoemde gebiedscategorieën.
Het beginsel van compensatie zal ook van toepassing zijn op ingrepen buiten
genoemde gebieden, die directe effecten hebben binnen die gebieden.
Voor de invoering van het stelsel zal worden aangesloten bij die ingrepen die
thans m.e.r.-plichtig zijn. Dit met uitzondering van bossen, waarvoor al lang een
compensatieplicht conform de Boswet geldt.
De provincies kunnen gebruik maken van de bevoegdheid om voor specifieke
gebieden en voor bepaalde activiteiten aanvullend een m.e.r.-verplichting op te
nemen in de provinciale milieu-verordening; ook in die gevallen zal (voor de in
de pkb genoemde categorieën) het compensatiebeginsel van toepassing zijn.
Om de kosten van de toepassing van het beginsel zo laag mogelijk te houden
w o r d t uitgegaan van een standaardisatie van de vaststelling van het verlies aan
waarden en van de wijze waarop de compensatie plaatsvindt. Voor wat betreft
de functies natuur en bos w o r d t aangesloten bij de kaart met natuurdoeltypen,
die op korte termijn in alle provincies beschikbaar komt. Als regel is sprake van
(standaard)grondkosten per hectare, inrichtingskosten per hectare en gekapitaliseerde kosten van aanloopbeheer per hectare. De grondkosten maken veelal
circa 3/4 deel uit van de kosten per hectare.
De initiatiefnemer van de ingreep is bij compensatie verplicht invulling te geven
aan de fysieke compensatie totdat aan het beginsel 'geen netto verlies' is voldaan. De volgende pakketten worden successievelijk doorlopen:
1

Landschappelijke
inpassing en mitigerende
maatregelen
De initiatiefnemer is verplicht om zoveel mogelijk invulling te geven aan
pakket 1. Dit pakket is in belangrijke mate gericht op het verkleinen van het
areaal waarbinnen als gevolg van de ingreep sprake is van directe effecten
op natuur, bos en recreatie.

2a Compensatie van de oppervlakte met directe
effecten
Bij pakket 2a is sprake van compensatie van het areaal met belangrijke negatieve, directe effecten die overblijven na mitigerende maatregelen. De
omvang van het areaal zal in belangrijke mate worden bepaald door de
hydrologische effecten en de effecten van geluidhinder. De initiatiefnemer is
in principe zelf verantwoordelijk om op een geschikte locatie het areaal met
directe effecten te compenseren.
Uitgegaan wordt van een vorm van basisinrichting van met name abiotische
omstandigheden waarbij in principe de verloren gegane kwaliteiten weer
kunnen worden ontwikkeld/zich kunnen ontwikkelen. Voor recreatie komt
dit neer op een opgeleverd gebied met een vergelijkbaar inrichtingsniveau
(inclusief aanplant) en vergelijkbare toegankelijkheid, bereikbaarheid en
landschappelijke inpassing als het verloren gegane gebied. Voor bos betekent dit met name de aanplant van jonge bomen. Voor natuur betreft het
met name de abiotische inrichting.
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2b Compensatie van het
kwaliteitsverlies
De bedragen van dit pakket worden bepaald aan de hand van een kwaliteitstoeslag, die w o r d t doorberekend over de hectaren die in pakket 2a aan
de orde zijn. De toeslag is een vast gegeven gekoppeld aan de gebiedscategorie en wordt met name bepaald door de gekapitaliseerde beheerslasten
van een nader te bepalen periode aanloopbeheer. Voor natuurgebieden zal
een relatie gelegd worden met het stelsel van natuurdoeltypen.
Voor bos is het gewenst om, in het verlengde van de adviezen van de
Commissie Bosuitbreiding, de compensatie van kwaliteitsverlies via kwantitatieve (over)compensatie te realiseren.
Voor recreatie zal nog worden nagegaan of en zo ja, welke aanvullende
stappen noodzakelijk zijn als een gebied met een vergelijkbaar inrichtingsniveau door de initiatiefnemer is afgeleverd.
Zie ook "Uitwerking compensatiebeginsel SGR", uitgebracht in oktober 1995.
Uitzonderingsclausule fysieke compensatie in oppervlakte
Als compensatie door de initiatiefnemer redelijkerwijs (zie het beginsel) bij de
pakketten 2a en 2b niet of qua oppervlakte slechts ten dele mogelijk is (overmacht) volgt bij deze pakketten financiële compensatie. Deze w o r d t als volgt
bepaald. Voor de grondprijs geldt voor de betreffende situatie de reële grondprijs van vervangende landbouwgrond. Voor de inrichtingskosten gelden standaardbedragen.
Aanvullend is een ophogingsfactor van toepassing, die w o r d t gemotiveerd door
het feit dat de overheid overheadkosten moet maken om de compensatie voor
de initiatiefnemer te regelen (zoals voor begrenzingsprocedures, planvorming).
De ophoging zal worden gebaseerd op reële kosten. De ophoging is tevens
bedoeld om de eigen bijdrage van de initiatiefnemer te stimuleren.
Deze compensatie in geld zal in de betreffende regio worden gebruikt voor de
aanleg van verloren gegane waarden.
Juridisch kader
Op grond van de evaluatie van compensatieplannen en op basis van overleg met
IPO en VNG zal er uiterlijk op 1 januari 1998 een besluit worden genomen over
een eventuele wettelijke verankering van het compensatiebeginsel

Financieel kader
Om het beleid uit dit structuurschema uit te voeren is aangegeven welke instrumenten het Rijk wil inzetten. Daar waar sprake is van verandering van functie in
het landelijk gebied gaat het in hoofdzaak om grondverwerving, (landinricht i n g en beheer. De meest in het oog springende projecten in deze sfeer zijn de
strategische groenprojecten. Bij de waardevolle cultuurlandschappen gaat het
om maatregelen op het gebied van de heroriëntatie van de landbouw, de intensivering van natuur- en landschapsonderhoud en recreatie. Van belang voor de
uitvoering van het Structuurschema Groene Ruimte is daarnaast het natuur-,
bos-, landschaps- en recreatiebeleid, het landbouwbeleid, het buffer- en het
regionaal ammoniakbeleid. Deze beleidsvelden worden ruimtelijk en budgettair
mede aangestuurd door dit structuurschema.
In het onderstaande financiële overzicht (figuur 16) zijn de belangrijkste middelen voor de uitvoering van het beleid aangegeven. Naast het ministerie van LNV
dragen ook andere departementen, provincies, gemeenten, waterschappen en
particuliere organisaties bij aan de financiering.

Figuur 16 Overzicht financiële middelen Structuurschema Groene Ruimte (afgerond in min.)
Bron: het meerjarenprogramma
Groene Ruimte 1996-2000
Indicatief voor 1997-2000
Art. nr

Omschrijving

13.02
01/02
01/03
,..'.;
01/05
06

GRONDVERWERVING
Aankopen t.b.v. de staat
Büfferzonebeleid VROM (VROM en LNV-uitqaven, incï.
inkomsten uit verkoop):
Natuurontwikkeling, incl. uitqaven V&W
Natuurterreinen en reservaten V

13.03
01

INRICHTING
Landïhrichttnqsprpiecten
- w a a r o n d e r r e l e v a n t e inkomsten
Waterbeheersinq
Bufferbeleid (incl. aandeel V&W en VROM)
Recreatie netwerken wandelen,fietsen en varen (incl.
uitqaven begroting V&W, EZ en VROM)
Vismigratiê (incl. uitgaven begroting V&W)
Randstadqroenstructuur buiten landinrichtinq
Natuurterreinen en reservaten (incl. bïjdraqe beqrotinq

02
03
04
04
04
05
•;'-

06

V&W);-•'..

Bosaanleg (incl. uitqave beqrotinq V&W)

1996

1997

1998

1999

2000

170,7

197

204

144

144

22,0
16,0
20,0

21
18
20

21
21
20

17
21
20

17
22
20

286,0
151,3
15,3
22,6

282
155
12
22

283
170
12
22

288
170
8
11

288
170
15
2

6,6
2,4
10,1

7
0
10

7
Ö
10

7
0
10

7
0
10

7,1
11,8
1,6
3,1

8
11
2
3

9
12
2
1

9
11
2
1

10
12
2
1

159,9
52,9

158
55

158
57

160
57

162
57

2,5
13,9

3
13

3
13

3
13

3
13

33,4
12,5
21,7
5,9
37,5

31
12
22
6
39

30
12
22
6
44

30
12
22
6
44

30
12
22
6
44

07 _ ,

Landschapsiririchiting

08

inrichting overig

13.04
01

05
06
07
08

BEHEER'
Staatsbosbeheer
-waaronder relevante inkomsten
Gemeenschappelijke regeling Grevelingen/MiddenDelfland
Functiebeloning bos
Particuliere natuurbeschermingsorganisaties en diversen.
w.o. NB-wet
Beheer Landschap
Herstelbeheer (Overlevinqsplan Bos en natuur)
Nationale Parken
Beheersovereenkomsten relatienota

13.05

Cluster III regeerakkoord 2

19,0

25

25

25

25

13.05.06 Waardevolle cultuurlandschappen

14,0

14

17

17

17

7,0

11

16

8

-

923

947

970

889

884

75
53

100
68

100
68

100
37

100
40

8,9

8

8

8

8

02
03
04

VROM

Aanvullen regionaal ammoniakbeleid
(integraal, niet geoormerkt onderdeel van de VROM
bijdrage gebiedsgericht milieubeleid) (13.05)

Totaal'
Globale indicatie van: v
- LNV-uitqaven in RÓM- en NU-qebieden (niet bij totaal optellen)
- LNV-uitgavën in SGP's (niet bij totaal op te tellen)
Natuurontwikkeling uiterwaarden (niet bij totaal op te tellen):
Binnen het onderdeel natuurontwikkeling is beschikbaar
t.b.v. natuurontwikkeling in de uiterwaarden
13.02.01 Natuurontwikkeling (incl. uitgaven V&W)
- regulier
- versnelling i.v.m. Deltaplan Grote rivieren 3

f 125 min. t/m 2000

Noten;
1
De rente - en aflossingslasten van deze onder garantie aangetrokken leningen worden verantwoord op artikel
13.02.04.
2
De aan LNV toegewezen middelen bedragen met ingang van 1996 structureel f 30 min. per jaar. Een deel t.b.v. de
oplopende beheerslasten 1996 is toegedeeld aan verschillende beheersposten, voor het overige, inclusief oplopende
beheerskosten 1997 e.v., dient definitieve allocatie nog plaats te vinden.
3
Er is nog geen meerjarenraming beschikbaar; een deel van dit bedrag zal bestemd worden voor inrichtingskosten;
het
LNV-deei van f45 min. telt niet op bij het totaal, maar is ondergebracht bij verwerving (13.02.01). Het V&W-deel van
de versnelling Natuurontwikkeling
uiterwaarden, f80 min. dient nog wel toegevoegd te worden aan het totaal.
' De oplopende beheerslasten vanaf 1997 zijn (nog) niet aan de opgenomen beheersonderdelen
toegevoegd.
Financiering zal plaats vinden uit de reeks cluster /H-gelden.
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Grondverwerving
In dit structuurschema wordt concreet invulling gegeven aan de door de Tweede
Kamer uitgesproken wens om de uitvoering van het natuurbeleid te versnellen.
Belangrijke onderdelen van het Natuurbeleidsplan, zijnde circa 50.000 ha
natuurontwikkelingsgebied en circa 80.000 ha reservaat (1 e en 2e fase
Relatienota), worden in circa 25 jaar gerealiseerd. Via de strategische groenprojecten en de raamafspraak met het ministerie Verkeer en Waterstaat (V&W) voor
natuurontwikkeling in de uiterwaarden, wordt een aanzienlijk deel hiervan,
zijnde circa 18.000 ha natuurontwikkeling, extra versneld en binnen 15 t o t 20
jaar de verwerving en inrichting gerealiseerd. Het kabinet acht een, door velen
gewenste, verdere versnelling in het licht van de mogelijkheden binnen de rijksbegroting momenteel niet haalbaar.
Gelet op de geplande snellere grondverwerving en de hogere grondprijzen is
voor de verwerving van natuurontwikkelings- en reservaatsgebied in de planperiode voorzien in aanvullende financiering.
De dekking hiervan is deels afhankelijk van aan te trekken leningen via het
Groenfonds, onder garantie van de provincies (zie ook par. 6.8).
Overige additionele dekkingsbronnen zijn:
De verkoop van domeingronden. Er wordt van uitgegaan dat de in de meerjarenraming voorziene opbrengsten uit de verkoop van domeingronden zullen worden gerealiseerd.
EU-structuurfondsen en verbruiksbelasting op grondwater.
In deel 1 van het structuurschema was voorzien in een dekking via compensatiegelden. Om te vermijden dat deze bedragen ten laste komen van het
investeringsbudget voor grootschalige " w e r k e n " zullen de EU-structuurfondsen hiervoor benut worden en, wanneer hieruit onvoldoende middelen
beschikbaar komen, de verbruiksbelasting op grondwater.
C02-certificaten.
In het kader van het C02-beleid zal een systeem van uitgifte van certificaten
worden uitgewerkt dat betrekking heeft op C02-vastlegging door bosaanplant.
Naar verwachting zullen individuele bedrijven in de energiedistributiesector
de aankoop op vrijwillige basis van C0 2 -certificaten positief benaderen, met
name als sprake kan zijn van een direkte relatie met de energievoorziening.
Hierbij kan onder andere worden gedacht aan een geïntegreerde aanpak
met bijvoorbeeld de energiewinning uit biomassa.
Ook de electriciteitsproductiesector heeft belangstelling getoond. Mogelijk
bestaat hiervoor bredere belangstelling in de maatschappij. Bij de nadere
uitwerking zal blijken hoe groot de financiële bijdrage aan de bosbouw in
het SGR zal zijn. Vooralsnog kan de inboeking niet anders dan p.m. zijn.
Indien later zou blijken dat de uitgifte van deze certificaten niet voldoende
resultaat oplevert, dan zal worden bezien welke van de andere in dit kader
genoemde financieringsbronnen worden benut.
Het ministerie van V&W is co-financier in de uitvoering van natuurontwikkeling in de uiterwaarden. De in de afspraken gekozen programmering is
gericht op realisering van 5.000 ha natuurontwikkeling in de uiterwaarden.
De natuurontwikkeling in de uiterwaarden wordt versneld uitgevoerd. Dit
vanwege de koppeling van natuurontwikkeling met de speciewinning voor
de dijkversterkingen alsgevolg van het Deltaplan grote rivieren. De versnelling houdt in dat ongeveer 4.000 hectare natuurontwikkeling in de uiterwaarden in het jaar 2000 gereed is. Met de versnelling is in de periode 19962000 een bedrag van ca. f 125 min. extra gemoeid, dat gevonden w o r d t op
de begrotingen van V&W en LNV.
Verbeterde financiële dekking SGR.
Volgens de notitie "Financiële achtergronden van het Structuurschema Groene
Ruimte " uit 1993 bedroeg het dekkingstekort van het SGR f 189 min. De dek-
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kingsproblematiek concentreerde zich in de jaren 1997 en 1998 voor in totaal
f 163 min. en f 26 min. voor de gehele periode erna. Het kabinet heeft f 163 min.
extra voor natuuraankopen beschikbaar, waarmee het dekkingstekort t o t en
met 1998 is opgelost. Voor de periode daarna is de financiële problematiek
bescheiden van aard, ca. 1 min. per jaar ofwel ca. 0,5 % van de totale 6,5 mld.
In het verlengde van het regeerakkoord heeft het kabinet besloten de realisering van de ecologische hoofdstructuur (EHS), als essentieel onderdeel van het
SGR, toe te voegen als criterium aan het FES, het Fonds Economische
Structuurversterking.
Daarnaast zijn uit de gereserveerde intensiveringsmiddelen uit het regeerakkoord (cluster III) extra middelen aan de LNV-begroting toegevoegd, waardoor ook voor de beheerscomponent van het SGR voldoende financiële dekking
is verkregen.
Wanneer naast de bovengenoemde dekkingsbronnen de komende jaren andere
bronnen kunnen worden aangeboord, dan worden deze ingezet om de uitvoering van het beleid verder te versnellen. Bijvoorbeeld w o r d t onderzocht in hoeverre bij de aanleg van grote groengebieden verdere versnelling door vergrot i n g van de private financiering mogelijk is. Natuur- en recreatiesponsoring is
ook een mogelijke financieringsbron.
Verruiming van de fiscale faciliteiten voor natuur- en bosaanleg levert een bijdrage aan de realisering van het beleid van dit structuurschema. Het kabinet
staat positief tegenover een verruiming van deze faciliteiten, mits een en ander
financieel mogelijk en technisch uitvoerbaar is
Landinrichting
In dit structuurschema is ervoor gekozen de strategische groenprojecten in
beginsel via landinrichting te realiseren. Dit legt een extra beslag op het voorbereidingsschema landinrichting van circa 75.000 ha in de periode 1994-2000.
Zonder nadere maatregelen zou dit leiden t o t een ongewenst verdringingseffect op andere projecten, waarbinnen eveneens nieuw beleid w o r d t gerealiseerd. Om die reden zijn, specifiek ten behoeve van de uitvoering van de strategische groenprojecten, gedurende de periode 1994 t o t en met 2003, extra
middelen ter hoogte van circa f 50 miljoen per jaar beschikbaar door herschikking en door toepassing van het profijtbeginsel.
Aangezien de concrete uitvoering van de eerste strategische groenprojecten
naar verwachting pas in 1999 start, worden vanaf 1994 de lopende projecten
versneld uitgevoerd met behulp van deze extra middelen. Op die manier wordt
ruimte gecreëerd opdat in het jaar 2000 en verder de strategische groenprojecten versneld kunnen worden uitgevoerd zonder dat de lopende projecten worden vertraagd. Het uitvoeringsprogramma wordt daarmee met een
additioneel programma verhoogd ten opzichte van de regeringsbeslissing over
de Heroverweging voorbereidings- en uitvoeringsduur van landinrichtingsprojecten.
Gelet op de toegenomen vraag naar waterbeheersingswerken is het A2-budget
tijdelijk verhoogd met f 5 min. per jaar voor de periode 1994 t/m 1998 ten laste
van het A1-budget. Deze extra middelen worden ingezet voor multifunctionele
waterbeheersingsprojecten. Deze projecten kunnen met name in het kader van
de 28 prioritaire bufferprojecten worden ingezet.
Bufferbeleid
Het kabinet acht het gewenst via een bijdrage-regeling de gebiedsgerichte
bestrijding van verdroging te stimuleren. De departementen van V&W, VROM
en LNV hebben daartoe gezamenlijk voor de jaren 1995 t/m 2000 een subsidiebedrag van f 96 min. beschikbaar gesteld, waarbij de drie departementen elk
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f 32 min. bijdragen. De projecten zullen bij voorrang gericht worden op aanpak
van verdroging van natuur- en bosgebieden in de ecologische hoofdstructuur.
De 28 prioritaire buffergebieden komen met name hiervoor in aanmerking.
Beheer
De verworven gronden voor natuurontwikkeling en relatienotareservaten worden na inrichting in de meeste gevallen beheerd door Staatsbosbeheer en de
particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties. Daarnaast vervullen gemeenten, recreatieschappen en particulieren beheerstaken. Ten aanzien van de verdeling van de terreinen tussen Staatsbosbeheer en de particuliere
terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties w o r d t uitgegaan van een
50/50 verhouding. Voorts wordt uitgegaan van de huidige bijdragen van Rijk en
provincie aan het beheer.
Als gevolg van de areaaluitbreiding en de versnelling in de uitvoering van het
natuurbeleid lopen de beheerslasten op. Deze toename zal gefinancierd worden
uit de cluster III middelen die dit kabinet ter beschikking heeft gesteld, zie ook
onder het kopje "Verbeterde dekking SGR".
Waardevolle cultuurlandschappen
Vanwege enige vertraging ten opzichte van het SGR bij de start van de uitvoering en vanwege de invulling van de ombuigingstaakstelling uit het regeerakkoord, wordt de uitvoeringstermijn met twee jaar verlengd. Daarbij w o r d t het
totaalbudget voor de uitvoeringsperiode (1994 t/m 2001) van f 115 min. gehandhaafd. Ten minste 60 procent hiervan wordt ingezet voor de heroriëntatie van
de landbouw.
Door herschikking binnen de begroting van het ministerie van LNV zijn deze
middelen vrijgemaakt.
Bij de evaluatie van dit structuurschema wordt bezien of dit beleid inclusief
financiële ondersteuning w o r d t voorgezet.
Regionaal ammoniakbeleid in de zandgebieden met een mestoverschot
Regio's kunnen gebruik maken van de Bijdrage Regeling Gebiedsgericht
Milieubeleid. Voor deze Regeling is op de VROM-begroting f 134 min. beschikbaar voor de periode 1996-1999. Hierin zijn gelden voor voor het objectgerichte
ammoniakbeleid opgenomen.
Groenfonds
In 1994 is het Groenfonds opgericht. Met het fonds kunnen aanzienlijke
efficiencyvoordelen worden behaald door de verschillende financieringsstromen
te kanaliseren. Met ingang van 1996 zal de financiering van de door de Dienst
Landinrichting en Beheer Landbouwgronden uit te voeren projecten plaatsvinden via het Groenfonds.
Van groot belang voor de realisering van de beleidsdoelstellingen vormt de
mogelijkheid om leningen op te nemen op basis van de uit te werken
Groenfonds-constructie. Over garantstelling op de leningen door de provincies
en over de inzet van middelen uit het convenant tussen de minister van LNV en
het Interprovinciaal Overleg (d.d. 9 april 1991) voor rente en aflossing van de
leningen die door het Groenfonds worden aangegaan, zijn afspraken gemaakt
(Dl-accoord),uitvoeringsovereenkomst met het Groenfonds. De verdeling van
het te lenen bedrag voor de komende jaren (zie figuur 16) zal uiteindelijk definitief door Rijk en provincies worden bepaald op basis van de vraag naar en het
aanbod van grond in een bepaald jaar. Wijzigingen in de jaarlijkse bedragen zijn
daardoor mogelijk.
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Taakverdeling Rijk-provincie
Algemeen
Het kabinetsbesluit over de taakverdeling Rijk-provincies kan op hoofdlijnen als
volgt worden weergegeven. Kabinet en provincies onderkennen drie fasen in
het beleidsproces:
beleidsbepaling op hoofdlijnen;
beleidsuitwerking;
beleidsuitvoering met uitvoeringsinstrumenten.
De taakverdeling is dat het Rijk in het structuurschema en in rijksnota's de
hoofdlijnen van beleid vaststelt. De provinciale beleidsbepaling en regionale
beleidsuitwerking is een zaak van de provincies, maar omdat het rijksbeleid vele
nieuwe vormen van beleid bevat (onder andere Europees beleid en regionale
natuurontwikkeling) dat zelfs op hoofdlijnen nog nader moet uitkristalliseren, is
afgesproken dat het Rijk t o t 1996 deelneemt aan de beleidsuitwerking. Dit
betreft het stelsel van gebiedsvisies en gebiedsperspectieven (zie ook par. 6.1).
Voor wat betreft de beleidsuitvoering is een onderscheid gemaakt tussen de
aansturing van de uitvoering en de uitvoering zelf. Onder uitvoering zelf w o r d t
verstaan de toepassing van de instrumenten grondverwerving, landinrichting en
het sluiten van beheersovereenkomsten.
A a n s t u r i n g van de u i t v o e r i n g - m e e r j a r e n p r o g r a m m a ' s
De aansturing van de uitvoering krijgt onder meer gestalte via voortschrijdende
meerjarenprogramma's, een Interprovinciaal Meerjarenprogramma van de provincies (IMP). Het Rijk zal voor de uitvoering van rijksbeleid, rijkstaken en rijksnota's een Landelijk Meerjarenprogramma (LMP) opstellen. Terwille van de
samenhangende presentatie zijn in het LMP delen van het IMP opgenomen en
vormt het IMP een bijlage bij het LMP. De totstandkoming van IMP en LMP is
gebaseerd op een jaarlijkse rijkskaderbrief met daarin zowel de budgettaire als
aanvullende beleidsinhoudelijke kaders. Voorts is een procedure afgesproken
waarbij het Rijk kan toetsen of de hoofdlijnen van rijksbeleid voldoende hebben
doorgewerkt in het IMP. Daartoe is tevens behandeling voorzien in de RPC. Als,
ook na bestuurlijk overleg, de provincies bepaalde wijzigingen weigeren aan te
brengen in het IMP, kan de minister van LNV deze wijzigingen alsnog zelf aanbrengen. De provincies kunnen tegen deze ingreep in beroep gaan bij de Raad
van State. De jaarcyclus van totstandkoming van meerjarenprogramma's, die
onder meer het huidige voorbereidingsschema landinrichting gaat vervangen,
krijgt een wettelijke basis (Landinrichtingswet en/of Natuurbeschermingswet).
De Gemeenschappelijke U i t v o e r i n g s d i e n s t
De uitvoering zelf kan naar de mening van het Rijk het meest doelmatig en efficiënt geschieden door een verzelfstandigde gezamenlijke uitvoeringsdienst. Deze
dienst krijgt een Raad van Toezicht op basis van voorstellen van Rijk en provincies,
met een onafhankelijk voorzitter. In een in te stellen Overlegplatform zal het Rijk
met maatschappelijke organisaties en andere overheden over het beleid kunnen
overleggen (onder andere over het concept-IMP en het concept-LMP). De dienst
wordt gevormd door de Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden en
gaat als verzelfstandigde dienst het IMP en het LMP uitvoeren; tevens zal de
dienst beleidsondersteuning verlenen aan provincies en Rijk.
De positie van de dienst is op onderdelen een andere dan die van de
Gemeenschappelijke Uitvoeringsdienst zoals beschreven in deel 1. Met name de
constructie van de Raad van Toezicht is gewijzigd. Het zo belangrijke overleg
met de maatschappelijke organisaties en mede-overheden in de Centrale
Landinrichtingscommissie (CLC) en Commissie Beheer Landbouwgronden (CBL)
wordt in een nieuwe vorm gegoten: het Landelijk Overlegplatform. Dit
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Overlegplatform heeft evenwel geen zeggenschap over de dienst.
In het accoord tussen Rijk en provincies is voorts op een aantal andere onderdelen de invloed van de provincies op de dienst versterkt.
Het Groenfonds
Via de constructie van het Groenfonds komen de provinciale middelen (met name
de middelen voortvloeiend uit de Brede Doeluitkering), de aan te trekken leningen,
de compensatiegelden, de sponsorgelden en de eigen inkomsten van het
Groenfonds beschikbaar voor de financiering van het beleid in dit structuurschema.
Accoord Rijk-IPO
Over het pakket "groene t a k e n " is door LNV met het IPO als meest direct betrokkene intensief bestuurlijk overleg gevoerd. In januari 1995 is overeenstemming
bereikt over de uitwerking van het Dl-accoord, dat in 1993 tussen LNV en het IPO
werd gesloten. Langs deze lijn zal de verdere implementatie plaatsvinden.
De wijzigingen in bevoegdheidsverdeling tussen Rijk en provincies en de dereguleringsaspecten zijn meer gedetailleerd opgenomen in het onderstaande
schema over landinrichting en grondverwerving respectievelijk over natuur en
openluchtrecreatie (figuur 17).

6.9

Agro-Kennisnetwerk
Voor het realiseren van het beleid in dit structuurschema zijn de instrumenten
uit het Agro-Kennisnetwerk (onderzoek, onderwijs en voorlichting) van groot
belang. In verschillende paragrafen is dit nader aangegeven.
Het Agro-Kennisnetwerk is van oudsher sectoraal georganiseerd. Gegeven de
integrale vraagstukken in het landelijk gebied vindt momenteel een heroriëntatie plaats op het Agro-Kennisnetwerk. De minister van LNV heeft hierover in
1993 een nota uitgebracht 1].

6.10

Milieu-effectrapportage
Relatie met het herziene Besluit milieu-effectrapportage
Voor een aantal activiteiten en besluiten is er in het Besluit milieu-effectrapportage (Besluit van 20 mei 1987, Stb. 278) aangegeven, wanneer het maken van
een milieu-effectrapport (MER) verplicht is.
Het besluit m.e.r. is inmiddels herzien en met ingang van september 1994 in werking getreden (Stb.540).
In dit besluit zijn de bestaande gevoelige gebieden op basis van het
Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud vervallen. In plaats hiervan zijn
met het oog op de bescherming van natuur- en landschapswaarden de volgende
categorieën gevoelige gebieden op basis van het Structuurschema Groene
Ruimte opgenomen:
een beschermd natuurmonument of staatsnatuurmonument;
een kerngebied, een natuurontwikkelingsgebied of een begrensde verbindingszone, deel uitmakend van de ecologische hoofdstructuur (1);
een gebied met behoud en herstel van bestaande landschapskwaliteit (2).
Verder is de categorie grondwaterbeschermingsgebied als gevoelig gebied getypeerd.

1]
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Voor een aantal activiteiten in Bijlage C van het Besluit m.e.r. is de drempelstelling voor m.e.r.-plicht gekoppeld aan ligging in bovengenoemde gevoelige
gebieden.
Daarnaast is in dit besluit aangegeven, dat voor de onderdelen (1) en (2) de
begrenzing van de gevoelige gebieden in een streekplan bepalend is voor de
vraag of van m.e.r.-plicht sprake is. Zolang deze begrenzing niet heeft plaatsgevonden, moet worden teruggevallen op de gebieden met natuur- en landschapswaarden die reeds in vigerende streekplannen als zodanig zijn opgenomen.
Bij de omschrijving van het begrip weidevogelgebieden w o r d t in het Besluit
m.e.r. verwezen naar de kaart 9 uit dit structuurschema. Hiermee is de kaart uit
het Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud vervallen.
Evaluatie-onderzoek
Voor de onderdelen 'landinrichting' en 'gebieden voor nieuwe recreatieprojecten Randstadgroenstructuur' van het Structuurschema Groene Ruimte zijn
milieu-effectrapporten opgesteld.
De Wet Milieubeheer schrijft voor dat het bevoegd gezag de gevolgen van desbetreffende activiteiten voor het milieu onderzoekt, wanneer deze worden
ondernomen en/of daarna. Er is nog betrekkelijk weinig ervaring met het opstellen en uitvoeren van evaluatieprogramma's in het kader van m.e.r. en zeker niet
op strategisch beleidsniveau. Daarnaast geldt voor beide milieu-effectrapportages dat deze gevolgd worden door project-milieu-effectrapportages, inclusief
bijbehorende evaluaties. De uitvoering van het landinrichtingsbeleid vindt
plaats via landinrichtingsprojecten en deze projecten (ruilverkaveling en herinrichting) zijn inmiddels m.e.r.-plichtig. Ook het Randstadgroenstructuurbeleid
wordt vorm gegeven via multifunctionele projecten in de grote groengebieden
die m.e.r.-plichtig zijn.
Aan de ene kant betekent dit dat zo veel mogelijk afstemming tussen de
beleids- en projectevaluatie moet plaatsvinden om eventueel dubbel werk te
voorkomen. Aan de andere kant kan informatie die noodzakelijk is voor de
beleidsevaluatie pas worden verkregen na het abstraheren van project-evaluaties.
Hieronder staat aangegeven hoe het evaluatie-onderzoek vorm zal worden
gegeven.
Landinrichting
Het jaarlijkse voorbereidingsschema geeft de overwegingen en criteria aan,
die ten grondslag liggen aan de keuze voor de plaats, omvang en vorm van
landinrichtingsprojecten. Op basis van deze informatie kan het volgende
worden geëvalueerd:
de kaart - in welke gebieden vindt landinrichting plaats;
- de criteria - hoe is de onderlinge urgentie bepaald;
de kredietverdeling - hoe is krediet tussen A 1 - en A2-projecten verdeeld.
De evaluatie van de milieugevolgen van de inrichtingsactiviteiten kan alleen
plaatsvinden in concrete projecten. Dit geldt in algemene zin ook voor de
bijdrage van landinrichting aan de verbetering van het milieu. Bij de herziening van het structuurschema zal dit onderdeel worden geëvalueerd op basis
van de dan aanwezige informatie uit de projecten.
Randstadgroenstructuur
De invloed van verstedelijking w o r d t gevolgd aan de hand van de verstedelijkingsplannen.
Het volgen van de gebruiks- en toekomstwaarde van de zes grote groengebieden bij de aanleg en op langere termijn via het meten van de aanwezige
combinatie van functies en voorzieningen.
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Veel gegevens kunnen pas aan de hand van concrete projecten worden
bepaald. Het betreft de bijdrage aan een in internationaal opzicht wervend
woon-, werk- en vestigingsklimaat, de bescherming van cultuurhistorische en
aardkundige waarden en de milieu-effecten, waaronder mobiliteit, natuur,
landschap, hoeveelheid vastgelegde CO2 en ontlasting van de recreatieve
druk op de duinen en de Utrechtse Heuvelrug. Bij de herziening van dit
structuurschema zullen deze effecten worden geëvalueerd op basis van de
dan aanwezige informatie uit de projecten.
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN
VISSERIJ
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
's-Gravenhage, 30 maart 1994
Hierbij zend ik u, mede namens mijn ambtgenoot van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de staatssecretaris van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, conform artikel 2a, zevende lid, van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de gewijzigde tekst van de planologische kernbeslissing (deel 3a) van het Structuurschema Groene Ruimte.
In deze tekst zijn de bij de stemming d.d. 15 maart jl. aangenomen moties
en de tijdens de behandeling in de Tweede Kamer gedane toezeggingen
verwerkt.
Ter toelichting bij de aangebrachte wijzigingen in de tekst van de
planologische kernbeslissing merk ik het volgende op.
Bij paragraaf 3.1 Waardevolle cultuurlandschappen
Conform het verzoek in motie 22 880 nr. 23 is de Zak van Zuid-Beveland
aangewezen als waardevol cultuurlandschap. In paragraaf 3.1 punt b is de
Zak van Zuid-Beveland aan de lijst van waardevolle cultuurlandschappen
toegevoegd. Daarnaast is pkb-kaart 1 overeenkomstig aangepast.
Hierbij zij opgemerkt dat het budget voor de waardevolle cultuurlandschappen gelijk blijft aan hetgeen in het kabinetsstandpunt is vermeld.
Volledigheidshalve breng ik onder uw aandacht dat bij de herziening
van het structuurschema zal worden bezien of de Zak van Zuid-Beveland
tevens moet worden aangemerkt als recreatief-toeristisch gebied.
Bij paragraaf 3.3 De zandgebieden in Zuid- en Oost-Nederland
Overeenkomstig mijn brief d.d. 25 februari jl. (kenmerk 22 880 nr. 30)
zijn in paragraaf 3.3 de volgende wijzigingen aangebracht:
- Aan de pkb-uitspraak b is toegevoegd: «Het aanvullend ammoniakbeleid is vormgegeven overeenkomstig de lijnen uit de Notitie derde fase
mest- en ammoniakbeleid en de Interimwet ammoniak en veehouderij, die
daarbij kaderstellend zijn.»

410316F
ISSN 0921 - 7371
Sdu Uitgeverij Plantijnstraat
's-Gravenhage 1994

Tweede Kamer, vergaderjaar 1993-1994, 22 880, nr. 38

707

- De pkb-uitspraken c, d en g zijn geschrapt.
- In pkb-uitspraak h (thans vernummerd: e) is in de eerste zin de
passage «in samenhang met de aanvullende depositie-eis» geschrapt.
Met deze aanpassingen is bedoeld een duidelijke koppeling te leggen
tussen het in het structuurschema verwoorde beleid voor de zandgebieden met een mestoverschot en de Notitie derde fase mest- en
ammoniakbeleid en de Interimwet.
Bij paragraaf 4.1.1.3 Strategie glastuinbouw
Overeenkomstig motie 22 880 nr. 35 is het glastuinbouwcentrum Venlo
e.o. aangewezen als nationaal glastuinbouwcentrum met internationale
betekenis. De pkb-teksten van het betreffende beleidsprogramma zijn
hierop aangepast.
Bij paragraaf 4.2.1.2 Strategie basisbescherming ecologische
hoofdstructuur
Tijdens de uitgebreide commissievergadering d.d. 7 februari jl. is
toegezegd de pkb-tekst met betrekking tot de basisbescherming voor
kerngebieden en natuurontwikkelingsgebieden te verduidelijken door
enkele passages hierover uit de toelichting bij de pkb over te brengen
naarde pkb-tekst. In paragraaf 4.2.1.2 zijn daarom de volgende passages
toegevoegd:
Punt a, na het laatste gedachtenstreepje (« - d e bestaande landschapsstructuur»): «De basisbescherming voor de landbouwgronden binnen de
kerngebieden heeft betrekking op de bestaande natuur- en landschapswaarden».
Punt c, na het laatste gedachtenstreepje (« - ingegrepen in de
bestaande landschapsstructuur»): «Het oprichten van nieuwe agrarische
bedrijfsgebouwen binnen het bouwblok ontmoet geen bezwaren vanuit
het basisbeschermingsbeleid. Voor de te bewaken kwaliteit van bodem,
water en lucht geldt het beleid voor de algemene milieu- en waterkwaliteit. Verdergaande beperkingen aan de agrarische bedrijfsvoering
zijn in dit opzicht niet aan de orde».
Bij paragraaf 4.2.1.4 Strategie afstemming recreatie en natuur
binnen de ecologische hoofdstructuur en paragraaf 4.3.1.5
Strategie algemeen
De teksten van de paragrafen 4.2.1.4 punt f en 4.3.1.5 punt c zijn
gewijzigd conform motie 22 880 nr. 32, waarin wordt verzocht om
verduidelijking van de teksten betreffende het weren van luchtsporten met
verstorende effecten uit de ecologische hoofdstructuur.
Met verwijzing naar de beraadslagingen d.d. 8 maart jl. luidt de
toelichting bij 4.2.1.4 punt f: «Het beleid voor de (netto) ecologische
hoofdstructuur is gericht op het terugdringen van de verstorende effecten
van geluid, behorende bij de genoemde sporten en bijbehorende
voorzieningen.
Niet al het geluid veroorzaakt door luchtsporten en bijbehorende
(infrastructurele) voorzieningen is onverenigbaar met de hoofddoelstelling natuur. Van geval tot geval zal een afweging moeten worden
gemaakt.»
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Bij paragraaf 4.5.1.2 Strategie behoud en versterking van het
nationaal landschapspatroon
Bij motie 22 880 nr. 31 wordt de regering uitgenodigd het produceren
van een nationaal landschapspatroon achterwege te laten en de daarbij
behorende pkb-kaart nr. 12 overeenkomstig aan te passen. De betreffende
tekst en pkb-kaart zijn aangepast conform de uitleg die ik in mijn brief d.d.
4 maart (22 880 nr. 33) jl. heb gegeven en waarmee uw vergadering 8
maart jl. kon instemmen.
Dit betekent dat de bescherming van de belangrijkste waarden van het
landschap gewaarborgd wordt door de planologische bescherming
behorende bij de beleidscategorieën Behoud en Herstel Bestaande
Landschapskwaliteit, Behoud Karakteristieke Openheid en Ecologische
Hoofdstructuur. In dit verband is paragraaf 4.2.1.2 punt f (verbindingszone) redactioneel aangepast. De oorspronkelijk opgenomen planologische beschermingsformule voor het nationaal landschapspatroon en het
verzoek aan de andere overheden om de planologische bescherming voor
deze categorie over te nemen, zijn met het bovengenoemde vervallen.
De regering heeft moeten constateren dat met deze aanpassing de
landschappelijke bescherming van twee zeer bijzondere gebieden
onvoldoende gewaarborgd kan worden. Het betreft een gedeelte van de
Stelling van Amsterdam van het Land van Vollenhove. Daarom zijn deze
gebieden (met elk een beperkte omvang) toegevoegd aan de categorie
Behoud en Herstel bestaande Landschapskwaliteit. Dit heeft geleid tot
beperkte grenscorrecties van deze categorie op pkb-kaart 12.
Door middel van de inzet van landinrichting, bosuitbreiding en de
landschappelijke inpassing/vormgeving van de ecologische hoofdstructuur zal richting gegeven worden aan behoud en ontwikkeling van
het landschap. De nadere aansturing van deze instrumenten zal plaatsvinden vanuit het nationaal landschapspatroon, waarvoor in het structuurschema is verwezen naar de figuratie van het nationaal landschapspatroon op kaart 18 in de Nota Landschap. Op pkb-kaart 12 is de aanduiding
van het nationaal landschapspatroon vervallen. Voor grote veranderingen
in het landschap (te ontwikkelen delen van het nationaal landschapspatroon) zijn thans op pkb-kaart 12 indicatieve aanduidingen opgenomen.
Bij paragraaf 6.2 Strategische groenprojecten
Om meer duidelijkheid te geven over de intentie met betrekking tot het
Strategisch groenproject Zaanstreek is, overeenkomstig mijn eerder
gedane toezegging, in de tabel bij pkb-uitspraak 6.2 punt i bij Zaanstreek
de voetnoot toegevoegd: «Met behoud van de kwantitatieve taakstelling is
een mozaïek van het begeleid natuurlijk en halfnatuurlijk natuurdoeltype
aanvaardbaar». Hiermee wordt aangegeven dat niet beoogd wordt één
groot aaneengesloten moerasgebied te realiseren, maar dat gestreefd
wordt naar een meer gevarieerde invulling in een groter gebied.
Bij paragraaf 6.4 Landinrichting
Om het begrip landinrichting zodanig in te vullen dat het zelfstandig
belang van land- en tuinbouw bij landinrichting zichtbaar wordt, is in
paragraaf 6.4 voorafgaand aan punt a de volgende passage toegevoegd'.
«Landinrichting strekt tot verbetering van de inrichting van het landelijk
gebied overeenkomstig de functies van dat gebied, zoals deze in het kader
van de ruimtelijke ordening zijn aangegeven.
Het landinrichtingsbeleid is uitgewerkt in de nota Landinrichting in de
jaren negentig. De nota bevat het beleid voor de landinrichtingsactiviteiten, het instrumentarium en de planvorming. In dit structuur-
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schema is gekozen voor een versterkte inzet van landinrichting voor de
realisatie van natuur-, recreatie-, landschaps- en milieudoelstellingen, het
zelfstandig belang van de land- en tuinbouw bij landinrichting onverlet
latend.»
In de uitgebreide commissievergadering d.d. 7 februari jl. is toegezegd
het hanteren van het zogenoemde s.b.e.-criterium bij de totstandkoming
van de pkb-kaart landinrichting te laten vervallen. Als gevolg daarvan is
de categorie «inrichtingsbehoeftig gebied waar landinrichting gedurende
de looptijd van het structuurschema niet effectief is» op de inrichtingsbehoeftekaart (figuur 14, los bijgevoegd)1 vervallen en zijn de betreffende
gebieden toegevoegd aan de pkb-kaart landinrichting.
Bovendien zijn twee gebieden (Schouwen-West en Ermelo-HuinenPutten) die ten onrechte niet op de inrichtingsbehoeftekaart land- en
tuinbouw in deel 3 en derhalve ook niet op de pkb-kaart landinrichting in
deel 3 stonden, alsnog aan de pkb-kaart landinrichting (kaart 14) in deel 3a
toegevoegd.
Overigens kan ik u meedelen dat de discussie over de zogeheten
basisinrichting binnenkort in de CLC/CBL aan de orde zal zijn.
Bij paragraaf 6.5 Beheer
Om de rol van particuliere organisatie en particuliere eigenaren en
gebruikers in het beheer van natuurgebieden en de daarbij passende
beloning in de pkb-tekst duidelijker tot uiting te laten komen is de tekst in
de kop van paragraaf 6.5 als volgt aangepast: «Daarnaast acht het Rijk zich
in het bijzonder verantwoordelijk voor het beheer van bepaalde delen van
het landelijk gebied en zet daartoe, al dan niet in samenwerking met
andere overheden, particuliere organisaties en particuliere eigenaren en
gebruikers, in die gebieden specifieke beheersinstrumenten in, waaronder
een passende beloning voor particuliere eigenaren en gebruikers.»
Om duidelijker tot uitdrukking te brengen dat het Rijk zich medeverantwoordelijk acht voor het beheer van bos, hetgeen impliceert dat vergoedingen voor beheer passend moeten zijn, is aan paragraaf 6.5 punt c
eerste gedachtenstreepje, achter «Regeling bijdragen bos en landschapsbouw», toegevoegd de passage: «de in te stellen Regeling functiebeloning
bos en natuurterreinen».
Bij paragraaf 6.6 Compensatiebeginsel
Bij procedures in verband met de toepassing van het fysieke
compensatiebeginsel dienen ernstige vertragingen te worden voorkomen.
Het bij ernstige vertragingen vervangen van fysieke door financiële
compensatie kan de procedure wellicht versnellen, Derhalve is in
paragraaf 6.6 onder punt f de volgende tekst toegevoegd: «Onder
overmacht wordt in dezen ook verstaan de dreiging van ernstige
vertraging van de procedure».
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
R Bukman

1
Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie.
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Lijst a f k o r t i n g e n
Algemene Inspectie Dienst
AID
algemene milieukwaliteit
amk
AmvB
Algemene maatregel van bestuur
ANWB
Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
samenwerkingsverband van ANWB, VVV's en NBT
AVN
BBL
Bureau Beheer Landbouwgronden
Bond van Nederlandse Stedebouwkundigen
BNS
BRO
Besluit op de Ruimtelijke Ordening
BRTN
Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland
CBL
Commissie Beheer Landbouwgronden
CIBRIJ
Commissie Inrichting en Beheer Randmeren en IJsselmeer
CLC
Centrale Landinrichtingscommissie
CRMH
Centrale Raad voor de Milieuhygiëne
EU
Europese Unie
ENW
Evaluatienota Water
FACE
Forests Absorbing Carbondioxide Emission
General Agreement on Tariffs and Trade
GATT
GeBeVe Regeling Gebiedsgerichte Bestrijding Verdroging
GLB
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
Grote landschapseenheid
GLE
GUD
Gemeenschappelijke Uitvoeringsdienst
HAV
Handhavings-, aanpassings- of vernieuwingsgebied (Vinex)
HBD
Herinrichting met Bijzondere Doelstelling
HLO's
Hollandse Landbouworganisaties
IMP
Interprovinciaal Meerjarenprogramma
IPO
Interprovinciaal Overleg
ISP
Integraal Structuurplan Noorden des Lands
KNVvL
Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart
Landelijk Meerjarenprogramma
LMP
LNV
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Stichting Landelijk Overleg Natuur- en Landschapsbeheer
LONL
MER
Milieu-effectrapport
m.e.r.
milieu-effectrapportage
Meerjarenplan Bosbouw
MPB
NAJK
Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt
NAM
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
NBP
Natuurbeleidsplan
NBT
Nederlans Bureau voor Toerisme
NB-wet
Natuurbeschermingswet
nge
Nederlandse groote-eenheid
NIOZ
Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
NIROV
Nederlands Instituuut voor Ruimtelijke Ordening en
Volkshuisvesting
NMP(+)
Nationaal Milieubeleidsplan(-plus)
NMP-2
Tweede Nationaal Milieubeleidsplan
NRLO
Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek
NSW
Natuurschoonwet (in: Stuurgroep particuliere NSW-landgoederen)
NVLE
Nederlandse Vereniging van Landelijke Eigendom
NVTL
Nederlandse Vereniging voor Tuin- en
Landschapsarchitektuur
NWS
Nederlandse Vereniging van Sportvissersfederaties
NW3
Derde Nota Waterhuishouding
OOR
Overlegorgaan Rijnmondgemeenten
OSO
Overleg Samenwerkingsorganen Openluchtrecreatie
PLON
Provinciale landbouwontwikkelingsnota
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PPC
PPO
PPS
pkb/PKB
RARO
Recron
REGIWA
RIVM
RIZA
RMNO
ROB
ROM-gebied
RPC
RVH
SBB
sbe
Sep
SMT
SNL
SNLB
SVVII
UvW
VAROR
VCNP
V&W
VEWIN
Vinex
VNG
VNL
VROM
WRR
WRO
WVO
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Provinicaal Planologische Commissie
Planningsprocedure Openluchtrecreatie
Publiek-private samenwerking
Planologische kernbeslissing
Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening
Vereniging van Recreatieonderriemers
Regionaal Integraal Waterbeheer
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en
Afvalwaterbehandeling
Raad voor Milieu- en Natuuronderzoek
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
Gebied waarvoor een geïntegreerd gebiedsgericht ruimtelijk
en milieubeleid wordt opgesteld (Vinex)
Rijksplanologische Commissie
Regeling verlening hervestigingstoeslag
Staatsbosbeheer
standaard bedrijfseenheid
N.V. Samenwerkende Electriciteits-produktiebedrijven
Structuurschema Militaire Terreinen
Structuurnota Landbouw
Structuurschema natuur- en landschapsbehoud
Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer
Unie van Waterschappen
Voorlopige Adviesraad voor de Openluchtrecreatie
Voorlopige Commissie Nationale Parken
Verkeer en Waterstaat
Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in
Nederland
Vierde nota over de ruimtelijke ordening extra
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Vereniging Nederlandse Landgoedeigenaren
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Wet op de Ruimtelijke Ordening
Wet Verontreiniging Oppervlaktewater
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