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SAMENVATTING

Leefbaarheid wordt in dit onderzoek benaderd als: De mate waarin de .s0<.·ia/e
ezrjfhsie/te

leefazngeving aan de normen en waarden van de bewoners en/afge/vrui/vers van hei /ande/ij/<
’.

gebied vo/doen

Over het algemeen is de leefbaarheid in het landelijk gebied de afgelopen

decennia verbeterd, maar tegelijkertijd geldt dit niet op alle fronten en niet voor iedereen.
Leefbaarheid blijft daarom een uiterst belangrijk punt op de beleidsagenda voor het landelijk
gebied, terrreer daar zich diverse ingrijpende veranderingen in het landeli_jk gebied
voordoen
die van invloed zijn op de leefbaarheid. De relatie tussen stad en land wordt steeds nauwer
en er is een groeiend besef van de wederzijdse afharrkelijklreid tussen het stedelijk
gebied
met haar hoogdynamische processen en het landelijk gebied waar nog rust, ruimte
en groen
te vinden zijn. Terwijl de positie van de landbouw zwakker wordt, neemt de waardering
voor
het landelijk gebied toe en breiden de functies wonen en recreatie zich sterk uit.
Verder maken diverse andere functies als natuur, waterwinning en waterberging en infrastructurele
werken aanspraak op de schaarse ruimte in Nederland en doen zich diverse andere verschuivingen voor zoals de toenemende bevolkingsornvang, individualisering, vergrijzing en
ontgroening, automatisering, internationalisering, economische groei en de opkomst van
Informatie en Communicatie Technologie (ICT). Onder invloed van dergelijke processen is
de aandacht voor leefbaarheid aan voortdrrrende veranderingen onderhevig. Om
tijdig op de
nieuwe ontwikkelirrgerr in te kunnen spelen moeten de betrokken actoren in het landelijk
gebied zich hierop actief oriënteren. Een belangrijk onderdeel daarvan is het werken aan
een
eigen toekomstvisie. Naast inhoudelijke veranderingen van het begrip leefbaarheid speelt het
veranderende schaalniveau waarop het beleid tot stand komt een bepalende rol in de zorg
voor leefbaarheid. Door de decentralisatie van overheidstaken komt de beleidsverantwoordelijkheid grotendeels te liggen waar zij hoort; op lokaal en regionaal niveau. Het zijn
tenslotte de bewoners en gebruikers van het landelijk gebied die de leefbaarheid moeten
`rnaken’.
Hoewel de leefbaarheid in het landelijk gebied in grote delen van Nederland als voldoende wordt ervaren. vereist zij op even zovele plaatsen nog specifieke aandacht. Daarbij
zijn de verschillen in leefbaarheidsthema`s op nationaal schaalniveau rnirrder richtinggevend
voor de aanpak van de leefbaarheid dan de regionale verscheidenheid. Leefbaarheid speelt
zich af op lokale en regionale schaal. De kansen en problemen die zich voordoen zijn, behalve regionaal, ook per doelgroep sterk verdeeld. De aanpak van leefbaarheidsproblernen
vereist daarom lokaal en regionaal maatwerk, met speciale aandacht voor bepaalde groepen
mensen. Het zoeken naar nieuwe ofonbenutte kansen is een belangrijk onderdeel van het
zoeken naar oplossingen op maat.
ln het eerste deel wordt ingegaan op het Ieefbaarheidsbeleid voor het landelijk gebied van
de
overheid. Op alle beleidsniveaus, van gemeentelijk tot Europees niveau, wordt in het beleidsprograrnma in meer of mindere mate aandacht besteed aan de leefbaarheid. Dat betekent
overigens niet dat het ook altijd zo in het beleid is opgenomen. De Europese Unie besteedt
wel duidelijk aandacht aan de leefbaarheid in het landelijk gebied. In het Verdrag van
Maa.s·1riehz (1993) is de Kaderverordening Plattelandsonlwikke/ing opgenomen. Het daarin
opgenomen beleid is gericht op het vergroten van de werkgelegenheid, investeren in de ontwikkeling van nieuwe infrastructuur en teclmologie in het landelijk gebied, verbetering van
de algemene bestaansmogelijkheden door middel van milieubehoud, behoud van essentiële
dienstverlening en tot slot het instandhouden van levensvatbare gemeenschappen en hun
culturen en tradities. De Europese Unie hanteert daartoe een projectmatige aanpak, welke
onder strikte voorwaarden wordt toegepast. Projecten die kunnen bijdragen aan de leefbaarheid in het landelijk gebied zijn onder andere het EROP, LEADER en INTERREG. Nederland komt maar voor een relatief klein deel van het totale Europese budget in aanmerking
omdat het hier in vergelijking met veel andere lidstaten goed gaat in het landelijk gebied.
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Desondanks zi_jn er ook in Nederland diverse probleemgebieden waarvoor Europese steun
beschikbaar is.
Het Rijk heeft een coördinerende rol bij de totstandkoming en uitvoering van de door
Europa gefinancierde projecten. Daarnaast voert het Rijk een eigen plattelandvernieuwingsbeleid, wat richtinggevend is op hoofdlijnen. Het plattelarrdvernieuwingsbeleid is bij de uitvoering vooralsnog (te) sterk op de economische problemen in de agrarische sector gericht,
maar biedt in principe ook goede mogelijkheden voor een bredere aanpak van de leefbaarheid. De bottorn-up benadering, waarbij de bevolking directe inbreng heeft in het beleid.
vervult daarbij een centrale rol. Deze benadering gaat goed samen met de decentralisatie van
het beleid naar lagere beleidsniveaus (ptoviricies en gemeenten). Ondanks het Rijksvoornemen tot plattelandsvernieuwing hebben nog niet alle provincies het plattelandvernieuwingsbeleid expliciet in het streekplan opgenomen. Wel komt het in deze gevallen over het
algemeen op indirecte wijze terug in het sectorbeleid. De nadruk die de leefbaarheid daarbij
krijgt verschilt per provincie, mede door de verschillen in kansen en problemen die zich aandienen. De meest voorkomende richtlijnen hebben betrekking op de kwaliteit van de fysieke
leefomgeving. Algemeen voorkomende aandachtspunten in de streekplannen zijn:
(nieuw)bouw mogelijkheden in het landelijk gebied, natuur en milieu, bereikbaarheid en in
toenemende mate ook cultuur(historie). Naast het nieuwbouwbeleid voor kleine kernen heb-

ben maar weinig provincies een breder kleine kernenbeleid geformuleerd.
De dorpsbelangenverenigingen hebben een belangrijke stirnrrlerende en activerende
rol en kunnen het gat tussen de burgers en de overheid verkleinen door in overleg te treden
met gemeenten, provinciale verenigingen en provincies. Ook de LVKK heeft belangri_jke
activerende, stirnrrlerende en signalerende taken. Deze taken liggen in de sfeer van ontrnoetingen, contact, uitwisseling van informatie en kennis en de bevordering van de deskundigheid en slagvaardigheid van dorpsbelangenverenigingen. De LV KK kan zich daar het beste
zowel op procesmatige als projectmatige wijze mee bezig houden, zodat naast flexibiliteit
ook de continuïteit van het beleid kan worden gewaarborgd.
ln het tweede deel van het rapport zijn aan de hand van de specifieke kansen en bedreigingen
voor de leefbaarheid in het landelijk gebied de belangrijkste leefbaarheidsthema`s voor de
toekomst vastgesteld. De `oudc` leefbaarheidsthema`s hebben als gevolg van de voortdurende veranderingen rond de leefbaarheid niet meer dezelfde lading als in de jaren zeventig en
tachtig, en zrrllen ook in de toekomst naar verwachting verder van inhorrd veranderen. Dit
betekent dat herdetiniëring van een deel van deze leefbaarheidsthema`s nodig is. Naar verwachting zullen het woonklirnaat en het sociale klirrraat de komende tien jaar onverminderd
van belang blijven voor de leefbaarheid. Het bestrrurlijk klimaat vormt, sarrren met een goede
bereikbaarheid van zowel de eigen woning als werk en voorzieningen. een indirecte voorwaarde voor de leefbaarheid. De bestaanszekerheid vormt, hoewel zij belangrijk is, over het
algemeen geen vooraanstaand thema meer. De agrarische sector in de reconstructiegebieden
vormt daar een rritzondering op omdat de sector hier collectiefonder druk staat en vele boeren gedwongen zi_jn hun bedrijf` te beëindigen. Het laatste `oude` thema, de verzorgingssituatie, speelt voornamelijk een rol voor de niet-rnobiele en zorgbehoevende bewoners van het
platteland.
Voor de thema`s die niet langer boven aan de beleidsagenda staan zijn nieuwe thema`s in de plaats gekornerr. Deze zijn in het onderzoek samen met de ‘oude” thema`s ingedeeld naar ruimtelijke, sociaal-culturele. sociaal-economische en politiek-bestuurlijke
aspecten van de leefomgeving. De belangrijkste ruimtelijke orngevingsaspecten van de komende tien jaar zi_jn ten eerste het toenemend belang van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, wat het gevolg is van de toenemende ruimtelijke druk en de groeiende vraag naar
hoogwaardig wonen in het lande1i_jk gebied, en ten tweede de groeiende ruimtelijke keuzevrijheid van de burger. Het gaat daarbij zowel om het kiezen van een vestigingsplaats als om
het ruimtelijk gedrag van de burger vanuit die vestigingsplaats. In sociaal-cultureel opzicht
zijn de lokale en regionale binding, de maatschappelijke activering en de waardering voor de
sociale contacten het belangri_jkst. Deze punten zijn in hoge mate bepalend voor het sociale
klimaat. De verzorgingssituatie kan met name voor het niet-rnobiele deel van de bevolking
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en zorgbehoevende mensen een probleem vormen, maar is ook van invloed op de
sociale
binding, wat voor iedereen van belang is. In sociaal-econornisclr opzicht is de economische
welvaart van belang. Voor de leefbaarheid is het zoeken naar (nieuwe) economische dragers
in het kader van plattelarrdsvernieuwing en -ontwikkeling onder meer van belang. De
politiek-bestuurlijke aspecten tot slot, vormen geen doel op zich, maar een voorwaarde om tot
een goede aanpak te komen. Hierbij staan zowel de horizontale als de verticale samenwerking en communicatie centraal. Een belangrijke voorwaarde voor een goede aanpak van de
leefbaarheid is dat de bevolking bij de besluitvorming en zo mogelijk ook bij de uitvoering
wordt betrokken. Dit leidt tot een groter draagvlak, kan de kwaliteit van de besluiten verhogen en vergroot bij een projectmatige aanpak de kans dat de initiatieven na afloop van
het
pro_ject worden voortgezet.

De uitvoering van het Ieefbaarheidsbeleid vindt vaak plaats in de vorm van lokale en regionale projecten. De samenwerking tussen gemeenten en belangenverenigingerr speelt daarbij
een vooraanstaande rol. Daarnaast kan participatie van de bevolking het draagvlak voor de
besluiten vergroten en de kwaliteit van de besluiten ten goede komen. Ter vergroting van de
contirrui'teit van het beleid en de duurzaamheid en intensiteit van de sarnenwerkingsverbanden zou de aandacht voor leefbaarheid naast een projectmatig karakter het best ook procesmatig vorm kunnen krijgen. Dit maakt een meer structurele en samenhangende aanpak
mogelijk. Om meer van elkaars aanpak, projecten en onderzoek te kunnen leren is daarnaast
een goede communicatie en informatie-uitwisseling tussen alle betrokken actoren nodig. De
effectiviteit van de aanpak kan vooraf worden getoetst rrret behulp van de Leefbaarheiaïyef_/ecrrrqypor/age. Deze methode maakt evaluatie van de plannen op basis van de waardering
van de (verwachte) effecten op de orngevirrgsaspecten mogelijk. De waardering voor deze
aspecten omvat de gebruikswaarde, de belevingswaarde en de toe-eigeningswaarde. Al rrret
al vraagt de leefbaarheid om een fysiek en sociaal hoogwaardige leefomgeving en dat vraagt
om actieve inzet van iedereen. Leefbaarheid verdient daarom een belangrijke plaats op de
beleidsagenda!
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kernen. Het tweede deel bevat verkennende vragen over de meest bepalende
ontwikkelingen
voor de leefbaarheidsthema’s voor landelijke gebieden. De deelvragen luiden als
volgt:
DEEL II BEEI..DV()Rl\/IING VIGEREND LEEFBAARHEIDSBELEID

1. Hoe kijken Europa, Rijk en Provincies tegen de leefbaarheid in het landelijk gebied
aan
en hoe spelen zij hier op in?
2. Wat is het specifieke leefbaarheidsbeleid (sociaal-rziimtelnk beleicü van de
verscliillende
provincies ten aanzien van kleine kernen en het landelijk gebied op dit moment?
DEM, II:
TOT 2015
3. Welke mogelijke ontwikkelingen staan de landelijke gebieden (en srpecyiek de kleine
kernen) tot 2015 te wachten en welke consequenties kan dit hebben voor de leefbaarheid?
4. Welke (nieuwe) leefbaarheidvvraagstukken zullen naar verwachting tot 20/5 een
belangrijke rol spelen in kleine kernen en in het omringende landelnk gebied?
5. Op welke van deze thema ls kan de L VKK haar beleid gezien de deelvragen 3 en
4 het
komende decennium het best richten?

Onderzoeksmethoden
Het in deel I van dit rapport opgenomen leefbaarheidsbeleid berust voornamelijk op literatuuronderzoek aangevuld met gegevens van Internet. Het literatuuronderzoek is verder aangevuld en geactualiseerd door middel van gerichte vragen aan de verschillende betrokken
organisaties. De in deel II opgenomen verkenning van de toekomstige ontwikkelingen van de
leefbaarheid op het platteland berust voor een belangrijk deel op interviews en gesprekken
met deskundigen (zie bijlagen 3 en 4) aangevuld met literatuuronderzoek.
Doelgroep
Dit rapport is in eerste instantie geschreven voor de LVKK en haar leden, maar bevat tevens
bruikbare informatie voor andere organisaties en belangenvereni gingen voor de leefbaarheid
in landelijke gebieden. Door de tweeledige opzet van het rapport (inventarisatie huidig beleid
en toekomstverkenning) is het rapport bruikbaar als overzicht en naslagwerk voor het vigerende (overheids-)beleid en kan het bovendien als aanzet dienen voor de discussie
rond de

beleidsvorming voor het landelijk gebied in de toekomst.

Leeswijzer
Het rapport bestaat uit twee delen. ln het eerste deel wordt na een introductie van het begrip
`leefbaarheid` (hoofdstuk 2) het leefbaarheidsbeleid van de overheid voor het landelijk gebied beschreven. Achtereenvolgens komen aan bod: het Europees beleid (hoofdstuk 3), het
Rijksbeleid (hoofdstuk 4) en het provinciaal beleid per provincie (hoofdstuk 5). Deze beleidsinventarisatie vormt het vertrekpunt voor de verkenning van de Ieefbaarheidsthema’s
voor de toekomst in het tweede deel. Daarin worden achtereenvolgens de onderzoeksmethoden van de toekomstverkenning (hoofdstuk 6), de belangrijkste leefbaarheidstrends zoals die

zich nu voordoen en in de toekomst naar verwachting voor zullen gaan doen (hoofdstuk 7)

en de verwachtte leefbaarheidsthema’s voor de komende vijftien jaar (hoofdstuk 8) besproken. Het onderzoek wordt afgesloten rrret conclusies en aanbevelingen voor de taakverdeling
in hoofdstuk 9. ln de onderzoekstekst door zijn hier en daar grijze kaders opgenomen, waarin
aanvullende of kritische uitspraken uit literatuur of interviews zijn opgenomen ten aanzien

van de rapportagetekst.

De delen zijn los van elkaar te lezen, maar vormen wel een aaneengeschakeld geheel. Gezien de veelheid aan definities die in omloop zijn rond het begrip leefbaarheid verdient het aanbeveling in ieder geval hoofdstuk 2 te lezen, waarin het gebruik van het begrip
leefbaarheid binnen dit onderzoek wordt toegelicht. Verder kunnen dit hoofdstuk samen met
hoofdstuk 6 duidelijkheid scheppen over de achtergrond en totstandkoming van de rapportage. Om misverstanden rond de gehanteerde begrippen te voorkomen is achterin een woordenli_jst en een lijst rrret afkortingen opgenomen.
2
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1.

OVER HET ONDERZOEK

lnleiding

gedisHet landelijk gebied staat volop in de belangstelling. Al sinds dejaren vijftig wordt er
cussieerd over de leefbaarheid en toekomst van het landelijk gebied. Vandaag de dag verschijnen er bijna dagelijks berichten in de nredia die met de leefbaarheid van het landelijk
gebied te maken hebben. Het begrip leefbaarheid heeft echter niet meer dezelfde inhoud als
enkele decennia geleden. De thema’s zijn nog het zelfde als in de jaren zeventig, maar de
aandachtspunten en het schaalniveau waarop het leefbaarheidsbeleid de afgelopen jaren gericht is geweest zijn gaandeweg veranderd. Dat brengt ons bij de vraag of de gebruikte leefbaarheidsthema’s nog wel voldoen aan de eisen die we aan de fysieke en sociale leefomgeving stellen. Na een analyse van het huidige overheidsbeleid worden in dit onderzoek
daarom de ‘oude` leefbaarheidsthema’s nader bekeken en worden nieuwe thema’s verkent.
waarbij ook de taken van de verschillende betrokken actoren worden geanalyseerd.

De opdrachtgever

Een van de belarrgengroeperr die in dejaren zeventig werd opgericht is de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LVKK). Zij is opdrachtgever voor het voorliggende onderzoek.
Onder het motto: "Samen staan we sterk”, zet de LVKK zich in voor: behoud en verbetering
van de leefbaarheid, het bestaansrecht van kleine kernen, een concreet en samenhangend
plattclandsbeleid bij de overheid en de oprichting van belangenverenigingen op lokaal, regionaal en provinciaal niveau. De doelstelling van de LVKK staat in de statuten omsclrreverr
als: "Het behartigen van de belangen van de Nederlandse kleine kernen (dorpen) in de ruintste zin en het landelijk gebied, teneinde het voortbestaan en de leefbaarheid van die doipen
te behouden en zo mogelijk te verbeteren [Statutenwijziging LVKK. l99l; art. 2].
Doel van het onderzoek
De LVKK streeft met dit onderzoek twee doelen na. Ten eerste wil zi_j een actueel overzicht
krijgen van het vigerende leefbaarheidsbeleid van de overheid, met de nadruk op het provinciale beleid. Daarnaast wil zij een blik in de toekomst werpen om mogelijke (nieuwe) leefbaarheidsthema`s voor het landelijk gebied te verkennen. Deze doelstellingen bieden de

blijven
LVl<l< en haar leden de mogelijkheid om zich ook in de toekomst actief in te kunnen

zetten voor de leefbaarheid van het landelijk gebied. ln een tweede onderzoek dat naar verwachting in de loop van 2000 zal worden gestart zal worden bekeken welke eventuele consequerrties de bevindingen uit voorliggend onderzoek voor de beleidsvoering van de LVKK
kunnen hebben. De doelstelling van voorliggend onderzoek bestaat uit een inventariserende
en een verkennende component:

”Doel van het onderzoek is het bieden van eert overzicht van het vigerende provinciale leef-

's
baarheidsbeleid en het verkennen van de belangrijkste toekomstige leefbaarheidsthema

voor kleine kernen en het onzliggende landelijk gebied, om de leefbaarheid hier beter te kunnen dienen. "
richtingDe toekomstige leefbaarlreidsthema`s worden hierbij van belang geacht omdat zij
en
platteleefbaarheid
van
gebied
gevend zijn voor de vormgeving van het beleid op het
landsvernieuwing. De probleemstelling die hieruit voortvloeit luidt als volgt:
"Wat is het vigerende provinciale beleid voor de kleine kernen, wat zijn de belangrnkste
leefbaarheidsthema `s in het landelijk gebied voor de komende viüienjaar en op welke van
"
deze thema 's kan de L VKK haar beleid het beste richten bij het nastreven van haar doelen?
Om deze vragen te kunnen beantwoorden is de probleemstelling in twee groepen deelvragen
uitgewerkt. Het eerste deel bevat vragen over het vigerende overheidsbeleid voor de kleine
1..m;r:rsArxr<r-rern<i>r· nt; AGENDA!
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DEEL I:

LEEFBAARHEIDSBELEID ANNO 2000

Iedereen heen - al dart niet bewust - voortdurend rrret leefbaarlteid te ntaken. In eerste instarrtie kurrnert de meeste mertsen zich dan ook wel eerz bepaalde voorstelling rrtaken bn het
begrip. De term laat zich echter niet gemakkelnk definieren omdat leefbaarheid voor ieder
individu iets artders irthoudt. Volgens het woordenboek is iets leefbaar als ltet geschikt is om
’
in ofmee te levert [Van Dale, I992]. Zo simpel is het echter rtiet helemaal. Zeker rtiet wanneer het om de leefbaarheidsbeleving vart groepen nrensert en de beleidsrnatige toepassing
van het begrip gaat. De eisen die rnertsert aan hun leefomgeving stellert zijn aan verandering
onderhevig, net zoals de omgeving waarin zij levert steeds verandert. Daarnaast stelt ieder
individu andere eisen aan znn leefomgeving en kent daar eigen waardert aan toe. Hieruit

valt af te leiden dat leefbaarheid een zeer breed en rekbaar begrip is. Eert omgeving die voor
de één leefbaar is LIOQH dat voor een ander niet te zijn en een bepaalde situatie kan voor
een
irtdividu op een bepaald rnornent als leefbaar worden ervaren, terwijl diezelfde situatie later
rtiet rrteer als leefbaar wordt ervaren. Dit maakt het begrrp tot eert lastig olnect voor wetenschappelnk onderzoek en in de beleidsvorming. Aan de andere kant is dit de kracht van het
begrip leefbaarheid: juist omdat het begrip zich zo breed laat dehnieren en inhoudelijk
wordt bepaald door de bevolking, is het een geschikt begrip om de uiteenlopende wensen van
mensen naar boven te halert.
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2.

LEEFBAARHEIDSBELEID DOOR DE JAREN HEEN

Zoals itt de inleidirtg vart dit deel al werd beschreven is leefbaarheid eert sterk dvttatrtisclt en
individueel bepaald begrip. Daardoor is het vart het begin af`aan een moeilijk definieerbaar
begrip geweest. De voortdurettde inhoudelnke verschuiving vart de leefbaarheidstherrta 's in
de afgelopert decennia heeft hier vera'et: aart bijgedragen. Aan dit tteranderingspr:oces liggett
diverse otttwikkelingert tett grondslag zoals de gt:oei van de welvaat:t, toerterrtettde ntobiliteit,
ttienwe corrtmunicatiemiddelen, irtdividualisering vart de samettlevittg, groei vart de bevolking, vergrijzing ett orttgroening. Hierdoor zijn de individuele ett collectieve eisert die de

bevolking aart haar leefotrtgevirtg stelt het afgelopen decenniutrt itt zeer sterke mate beinvloed Daar: kotrtt bij dat ook de leehrmgeving zelfop veel plaatsert itt relatief`korte tijd itt
diver:se opzichten is veranderd. De primaire landbottwfuttctie wordt rttorttettteel itt grote delen vart het landelijk gebied vervangen door rtieuwe _functies als natuur, watet:beheer, wortett,
recreatie ett de aartleg van nieuwe itnrastructurele werken. Dit alles is rtiet zonder: gevolgett
voor de leefbaar:lteidsbelevittg vart de bevolking en daat:rnee voor ltet leefbaarheidsbeleid. Itt
de volgertde paragraafvolgt eert globaal overzicht vart de ontwikkeling die het beleid de
afgelopen decettrtia heeft doorgerrtaakt.

2. I

De thema

’s

vart de afgelopen dertigjaar

De_ jaren zeventig.: nadruk op leefbaarheid van kleine ker:nen
ln dejaretr zeventig wordt leefbaarheid, mede onder invloed vatr de snelle daling vatr de
werkgelegerrlreid in de landbouw, een belarrgrijk onderwerp in de discussie over: de toekomst
vatr landelijke gebieden. De aandacht richt zich daar:bij vooral op de positie vatr afzotrderlijke kleine ker:trerr welke wot:derr gezien als de in sociaal en ruirrrtelijk opzicht ideale vestigirrgsplaats voor: de plattelarrdssarrretrlevirrg. Het behoud err versterking vatr de sociale
batrderr binnen een dot:p (dorpsbitrdirrg) storrderr hierbij centraal. Dit leidde tot veel aandacht
voor: het behoud vatr ontwikkelingen die de sociale samenhang versterken zoals sclroletr,
winkels en arrdet:e lokale voorzieningen.
De t:egiotrale differentiatie in leefbaarheidsproblerrratiek vatr kleine ker:tretr tekende
zich ook steeds duidelijker: af. Veel kleine ker:tretr in de per:ifer:e delen vatr Nederland hadden
te maken rrret zaken als een afname vatr de lokale werkgelegenheid, eetr afrrerrrerrd voorzietritrgetrrriveau, eetr vettrekoverschot vatr jotrger:err err eetr rrritrder sterk verenigingsleven. De
groeietrde kleine kernen waren r:elatief sterk vertegenwoordigd in de subut:barre t:egio`s. ln
deze ker:tretr was de verstoring vatr de verhouding tussetr autochtone en allochtone bewotrers
in de kleine kernen een lreikel punt. ltr het o1rdet:zoek traar groeietrde kleitre kertretr werd de
ver:lroudirrg tussetr autoclrtotretr en trieuwelirrgen daarotrr een leidend tlrerrral. [Hiddirrg,
1997].

Gt:oot (1969), de otrbetwiste koploper in het leefbaarheidotrderzoek uit die tijd, otrder:sclreidde de eerste vier leefbaarlreidsaspecterr voor: kleitre kertretr. Daar: zijn later: nog een

vijfde en zesde factor: aatr toegevoegd.
'

'
¤
¤
¤
¤

l

Bestaanszekerheid (lrebbetr vatr werk en inkomen);

Verzorgirtgssituatie (aard en peil vatr aanwezige voorzietrirrgerr);
Woortklirttaat (waarderitrg vatr worritrg en wootrorrrgevirrg);
Sociaal klintaat (waat:deritrg vatr sociale corrtacterr);
Bestuurlnk klitrtaat (bett:okkerrlreid van bewoners bij de lokale besluitvortrrirrg);
Bereikbaarheid (de ber:eikbaat:lreid vatr voorzietritrgerr elders en de bereikbaarheid van de
betreffende kern vatr buitetraf).

Zie otrdcr: andere Brunt; Stedeling op het platteland, ( 1974).
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De_/czren tczchïig: lee/baarheid in regionaalper.spec1‘ief
ln de jaren tachtig treedt er een zekere verandering op in de berraderitrg van de leefbaarheidsvraagstukken. De aanpak van leefbaarheid op het niveau van de afzonderlijke kernen
blijkt weinig efficiënt en wordt in toenemende mate gezien als een onderdeel van de regionale ontwikkelingsvraagstukken. De schaal waarop rrraatsclrappelijke activiteiten en processen zich afspeletr wijkt in toerretrrerrde mate af van de schaal van de kleine kern. De sterke
toename van de mobiliteit biedt bewoners van de kleine kernen de mogelijkheid om werk,
winkelvoorzieningen, vrijetijdsactiviteiten en andere behoeften buiten de eigen kern te zoeken. Oplossingen voor vraagstukken die zich in de perifeer gelegen gebieden voordoen (als
de achteruitgang van het voorzieningenniveau en het verlies aan werkgelegenheid) worden
daarom in toenemende rrrate op regionaal niveau gezocht. De aatrdaclrt voor het voorzieningenniveau in een dorp wordt daarbij min of meer overgenomen door de ‘levensvatbaarheid’
van het dorp.

Deze veranderde benadering van de leefbaarheidsvraagstukkerr komt zowel in onderzoek als beleid tot uitdrukking. Een belangrijke spraaktttaker in het onderzoek uit deze
tijd is de publicatie De achter/am! van versrede/rjkt Nederland (Huigen & Van der Velden
red., 1989). Verder komt de aatrdaclrt voor de regionale aspecten van het leefbaarheidsvraagstuk uitdrukkelijk naar voren in het Aandachtsgebiedenbeleidg uit de VINEX (1990). [Hidding, 1997].

DL?_]-Cll’CI'7 riegezrtigx de eigen krcrclrt van het lcmclclijk gebied centraal
Bij het zoeken naar nieuwe perspectieven voor de regio werd in de jaren negentig minder
gekeken naar het ontwikkelingspotentieel van werkgelegerrlreid in industrie en diensten in de
grotere kernen. ln plaats daarvan groeide de aandacht voor de economische kracht en potenties in het landelijk gebied zelf. Daarbij wordt naar een zekere concentratie van voorzieningen in kerndorpen gestreefd, in combinatie rrret aanvullende maatregelen orrr deze
voorzieningen bereikbaar te maken.
Tegelijkertijd raakte de zorg voor leefbaarheid nauw verbonden rrret het streven naar
p/arte/uitritveraiezorizzg, waarbij bestaande kwaliteiten werden geoptimaliseerd en nieuwe
kansen werden aangeboord. De thema`s uit dejaren zeventig kwamen daarmee in een ander
daglicht te staan. Het merendeel van de bewoners van plattelandskernen en het landelijk
gebied is inmiddels in hoge mate geïntegreerd in een ruimere omgeving en neemt via diverse
activiteiten in de sfeer van arbeid, vrijetijdsbesteding en scholing deel aan sociale verbanden
die het dorp soms ver ontstijgen. Daarbij zijn nieuwelingen in de meeste dorpen al lang geen
uitzondering meer. Deze ontwikkelingen hebben er toe geleid dat ‘dorpsbinding` steeds meer
te maken heeft met de waardering voor de eigen identiteit van een dorp ol` regio. De behoefte
om uitdrukking te geven aan de eigen identiteit van een plek of regio heeft zich in dejaren
negentig over een breed front in de sarncnleving afgetekend. Dit zou kunnen worden beschouwd als een reactie op de steeds verdergaande functionele integratie van de verschillende groepen in de samenleving in grotere verbanden. De toenemede ‘identiteitsbelroefte` uit
zich bijvoorbeeld in de aandacht voor de eigen taal, de geschiedenis en culturele waarden
van een plek, de opkomst van de regionale tv, enzovoort. ]Hidding, 1997]. Tegelijkerti_jd lijkt
leefbaarheid, nog meer dan voorheen, een individueel bepaald begrip te worden.
ln de publicatie [,t·efImr:r/raid op het [7flI//C/(lIl(f; van het Verwey~Jonker lnstituut wordt uitgebreid aandacht besteed aan de sociale en culturele ontwikkelingen op het platteland in de
jaren negentig. Daarbij komen nagenoeg alle aspecten van leefbaarheid aan de orde.

2

Zie paragraaf-1.3 1\andaclrtsgcbieden VlNEX.
Janssen. U. & Lammerts, R, ( 1999). l,r·rj/Zu1tr1‘/raidop/rerp/rma/ami', .S'oci<z/e en en/trrre/e ontwik/telirzgarr. Uitgaxe:\’ern ey-Jonker lnstituut; Utrecht.
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Tabel I : Een halve eeuw leefbaarheidsbeleid in het kort
SPEERPUNTEN VAN HET LEEFBAAlll*lEl[)Sl3ELElD SINDS DE JAREN VIJFTIG.

I 952 - I 958
I 958 - I 965
I 965 - /968
/969 - /972

Bestrijding werkloosheid en (restrictiej) regionaal beleid
Ruimtelijke deconcentratie en regionale ontwiikkelingsstrategieen.
Gebundelde deconcentratie; selectieve versterking van `centrumdorpen '.
Beleid gericht op de kernen.
Aandacht voor voorzieningen maakt plaats voor doipsbinding en lee/klimaat.

I 972 - I 977

Zoektocht naar nieuwe benaderingen leidt tot ommekeer beleid (o. a. Groot).

I 97 ~ I 980
I 98/ - /989
I 989 ~ 2000

De kleine kern komt terug op de agenda en vele lielangengroepei1 ontstaan.
Integrale en gedi;j’erentieerde regionale planning (projectaanpak: ISP/PNL).
Bezuinigingen Rijk en decentralisatie van bevoegdheden.
S
Oplossingen op regionale schaal en bereikbaarheid staan centraal.
Aandachtsgebieden uit VINE,X§
Plattelandsvernieuwing: nieuwe economische dragers (verbreding).
Toenemende aandacht voor (regionale) identiteit en kansgericht denken.
[o.a.: Nobel, 1990].

De huidige stand van Zaken
Volgens de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) valt het met de leefbaarheidsproblematiek in de kleine kernen tegenwoordig wel mee. Uit diverse leefmilieuonderzoeken
blijkt volgens hen dat de woonsatisfactie op het platteland groter is dan in de stad en dat de
voordelen van het wonen op het platteland (zoals meer ruimte, rust en veiligheid) tegen de
nadelen opwegen (zoals de grotere afstand van de woonplaats 11aar werk en voorzieningen,
een beperkt openbaar vervoer en de grote sociale controle in dorpen). Daarvoor is (auto)mobiliteit wel een voorwaarde. Dit brengt een heikel punt naar voren; de minder mobiele
bevolkingsgroepen (jongeren, ouderen en minder validen) dreigen door het toenemende belang van de mobiliteit buiten de boot te vallen. Voor een deel van hen zijn de voorzieningen
in kerndorpen niet bereikbaar en dreigt sociale buitensluiting. [Janssen, 1999]. Hiervoor
zullen oplossingen moeten worden gezocht.

LEEFBAARHEID; EEN KORTE SCHETS

In de afgelopen dertigjaar is de hew van de winkels op het platteland als gevolg van
schaalvergroting en concentratieprocessen verdwenen. Voor andere voorzieningen ligt
dit artders. Zo zyn basisscholen en postkantoren nauwel

verdwenen, maar wel net als

veel winkels (sigoermarkten) en huisartsen (gezondheidscentra) samengeklonterd Het
voortgezet onderwys komt er wat dat betreh minder goed van af maar al met al is het

voorzieningenniveau in het landelyk gebied minder slecht dan vaak gedacht wordt. Door
de toenemende mobiliteit is de bereikbaarheid van veel voorzieningen niet verminderd of
ze%· verbeterd Dit geldt echter niet voor alle bewoners van het landeläk gebied Menseiit
die niet over een eigen auto ofander vervoer (brommer, fiets) beschikken worden in zeer
hoge mate belemmerd in hun mobiliteit Voor deze mensen is de ruimtelijke keuzevryheid
in het bijzonder in het geding. Van Dam vat dit krachtig samen in één zin, waar tegelük

tragiek uit spreekt: "De bereikbaarheidsprobleiizen worden steeds groter, maar dit geldt
voor steeds minder mensen

[Vrij naar Van Dam, 1995; 277-280].
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2.2

Plattelandsontwikkeling en plattelandsvernieuwing

ln Nederland maakt het leefbaarheidsbeleid voor het landelijk gebied integraal onderdeel uit
van de beleidsvoering van de ministeries voor: Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV),
Economische Zaken (EZ), Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM),
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de provincies en gemeenten. De ontwikkelingen
in de landbouwsector spelen daarbij een belangrijke rol, mede omdat deze ondanks de grootschalige saneringen in de sector qua oppervlakte toch de grootste grondgebruiker blijft. Samen met boeren en diverse andere betrokkenen zoeken de overheden aan de ene kant naar
oplossingen in de richting van intensivering, schaalvergroting en een sterkere marktgerichtheid van de landbouw en aan de andere kant in een verbreding van de landbouw, waarbij de
landbouwactiviteiten worden geïntegreerd met activiteiten als recreatie, zorg en beheer van
publieke voorraden zoals natuur en landschap. ln het eerste geval kan gesproken worden van
plattelandvontwikkeling (het bestaande beter of efficiënter doen: ‘doing things better') en in
het tweede geval van plattelandwernienwing (verbetering van de situatie door aan nieuwe
functiesl oplossingen te zoeken: ‘doing better things '). [NRLO, 1999a; p.l l].
Hoewel het in beide gevallen landbouwinitiatieven een belangrijke rol spelen draait
het om meer dan alleen dat. Ook initiatieven tot verbetering of uitbreiding van de woonomgeving, natuurgebieden, recreatievoorzieningen, infrastructuur, waterhuishouding en dergelijke kunnen tot de plattelandsontwikkeling, of wanneer het om nieuwe functies gaat tot de
plattelandsvernieuwing worden gerekend. Beide processen kunnen een positieve bijdrage
leveren aan de leefbaarheid in het landelijk gebied. afhankelijk van de grootste kansen en
bedreigingen in een gebied.

I-Int CAr..irviiïi<o-EFFECT
het landelijk gebied moet het
"Wanneer we programma '.s‘ opstarten voor
‘Wy kleine kernen in
zijn klein en het gaat hier zo slecht Het gaat
`CLlllI77€l^()-Q[kCl ` worden voorkomen;
in veel kleine kernen nornelykjuist heel goed mede dankzij de relatiefsterke sociale
banden en goede organisatie binnen het dorp. Het eigen initiatief is daarbij van groot
belang voor een
dorp.[interview RPD].

Bij zowel plattelandsontwikkeling als plattelandsvernieuwing is vaak een belangrijk deel van
het beleid gericht op het creeren van begrip en draagvlak bij de verschillende actoren voor de
voorgestelde maatregelen (veranderingen). Een integrale afstemming van de maatregelen
met betrekking tot de verschillende aspecten van de leefomgeving is daarbij onmisbaar omdat de diverse kwaliteiten van het landeli_jk gebied gezamenlijk de basis vormen voor een
goede leefbaarheid. Het is echter uitdrukkelijk niet altijd nodig dat er consensus wordt be-

reikt of nagestreefd in de planvorming. Het op gang brengen van discussie en communicatie
in en over de landelijke gebieden vormt op zich zelf al een belangrijke doelstelling van het
plattelandsbeleid. [N RLO. l<)O9c; H2]. Een zo breed mogelijk verloop van de discussie
wordt over het algemeen van belang geacht. wat betekent dat alle relevante partijen moeten
worden uitgedaagd om aan de discussie deel te nemen. waaronder in het bijzonder ook de
bewoners en gebruikers van het plangebied.

PIJATTELANDSVERNIEU WING EN LEEFBAARHEID

"Plattelandsvernieuwing kan een bndrage leveren aan de leefbaarheid van het landelijk
gebied Maatregelen die genomen worden in het kader van plattelandsvernieuwing, komen echter niet noodzakelijkerwns de leefbaarheid ten goede. In sommige gevallen kan
er zeljä sprake zyn van een spanningsverhoztding; büvoorbeeld waar bewoners zich
verzetten tegen grootschalige natuurontwikkeling in hun directe woonomgeving., vanwege
negatieve werkgelegenheidsejbcten en de inbreuk op de cultuurhistorie ven de streek. "
[Hidding, 1997].

Vanwege de grote diversiteit van de problemen en de regionale differentiatie van de problernatiek worden leefbaarheidsproblemen vaak op projectbasis aangepakt. Deze projecten zijn
vaak lokaal georiënteerd. Het kan een nadeel zijn dat de projecten op een afgebakende
eindsituatie zijn gericht omdat deze nog voordat hij bereikt is door de maatschappelijke veranderingen al weer achterhaald kan zijn. Daarom verdient een procesmatige aanpak waarin de
waarden en opvattingen van de verschillende actoren voortdurend een rol spelen de voorkeur
boven een projectmatige aanpak. [NRLO, 1997; p.48]. Bij regionaal geïnitieerde projecten
moet bovendien worden voorkomen dat de oplossing voor de één het probleem van de ander
wordt, ofdat de oplossingen van nu de problemen van later worden.

2.3

·

Leefbaarlteirlsejectrapportage

Kenmerkend voor de planontwikkeling voor het landelijk gebied is dat niet alleen naar bedreigingen wordt gekeken maar dat ook actief naar nieuwe kansen wordt gezocht. De (vaak
vernieuwende) plannen zoals omvangrijke programma’s voor inü‘astructurele vernieuwing,
natuurontwikkeling en stedelijke ontwikkeling veranderen de gebruiksmogelijkheden en
identiteit van het landelijk gebied op ingrijpende wijze. De lee/baarheidseffectrcqaportage
(LER) maakt het mogelijk om het effect van dergelijke plannen op de leefbaarheid op systernatische wijze weer te geven en in de besluitvorming te betrekken. Hierdoor kan ten eerste
worden voorkomen dat door een gebrek aan aatrdaclrt voor de leefbaarheidsaspecten de leefbaarheid onnodig en onevenredig wordt geschaad. Daarnaast kan mogelijk worden voorkomen dat de besluitvorming wordt gefrustreerd door veronachtzarning van de
leefbaarheidsaspecten. Dit soort leefbaarheidsonderzoek is altijd gekoppeld aan een beleidsvoornemen. [Boomars et al, 1999; p.10/11].
Uitgangspunten voor het plattelandsbeleid zijn in algemene zin de ruimtelijke, sociaal-culturele. sociaal-economische en politiek-bestuurlijke aspecten van de leefomgeving.
Daarbij staat de leefbaarheidsbeleving van de bewoners en gebruikers in dit onderzoek centraal. De vele en soms ingrijpende veranderingen in het landelijk gebied kunnen zeker op
den duur - tot een achteruitgang van de leefbaarheid leiden. [zie ook Hidding, 1997; H9]. Bij
de ontwikkeling van leefbaarheidprojecten voor het landelijk gebied zijn een drietal
criteria4
van belang die de (beleefde) kwaliteit van de leefbaarheidsaspecten weergeven. Dit zijn:
' De QgèCI€I7 op de gebruikxswaarde
Dit omvat de aanwezigheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en functionaliteit van uiteenlopende voorzieningen.
¤ De effecten op de belevingswaarde
Dit heeft betrekking op de condities die de omgeving biedt om ervaringen op te doen die
samenhangen met zintuiglijke waarnemingen, waaronder bijvoorbeeld rust of openheid.
' De efücten op de toe-eigeningswaarde
4

De genoemde criteria zijn afkomstig uit: Boomars en Hidding (1999) en is gebaseerd op een studie
van Lengkeek e.a. (1997), getiteld The mn/tip/e realities o/the rural environment. T/ze signjieance ryftouristie
irnagesfor
the conntrvside. Een vierde aspect. de ‘attractiewaarde’ wordt hier tot de toe-eigeningswaarde
gerekend.
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Dit heeft betrekking op condities die de omgeving betrokkenen biedt om specifieke relaties met plekken op te bouwen, in termen van ‘eigenheid`.
De vier omgevingsaspecten vormen hierbij de breedte van de leefbaarheid en de drie beoordelingscriteria de diepte. De reikwijdte van het leefbaarheidsbegrip zoals dat hierboven is
aangeduid wordt weergegeven in het leefbaarheidsmodel (zie figuur 1).

_
.‘
Figuur [ Het Leefbaarheidsmodel. [bron: Boomars en Hidding, [999].
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Om toepasbaar te kunnen zijn in het kader van de 1eefbaarheidseffectrapportage dient het
model nog verder te worden ingevuld. Er moet worden aangegeven welke leefbaarheidscriteria van belang zijn voor de verschillende aspecten van de leefomgeving. Op de vraag om
welke criteria het gaat is geen algemeen antwoord te geven. Relevante criter-ia verschillen
van gebied tot gebied en zijn afhankelijk van de vraagstukken die er spelen en/of de doelstellingen die met betrekking tot leefbaarheid worden gebruikt.

Begripsafbakening
2.4
Leefbaarheid
Voor leefbaarheid zijn in de literatuur de afgelopen decennia diverse definities en ornschri_jvingen gegeven. Veel daarvan lijken op elkaar of vullen elkaar aan, andere hebben een geheel eigen inslag. Feit is dat het uiteindelijk de bewoners en gebruikers van het landelijk
gebied zijn die bepalen in hoeverre hun leefomgeving leefbaar is. ln dit rapport wordt leefbaarheid daarom benaderd als: ‘[)e mate waarin de sociale en_ fjrsieke leefomgeving aan dc
normen cn waarden van de bewoners en/ofgcbrztikcrs van het landelijk gebied voldoen. `

Door de breedte van deze invulling van het begrip zal deze in de individuele betekenis voor
iedereen een andere waardering opleveren. omdat ieder individu de omgevingsfactoren aan
zijn of haar eigen normen en waarden toetst. De thema`s die binnen de leefbaarheid te onderscheiden zi_jn gelden over het algcrneen voor een grotere groep bewoners en/of gebruikers
van het landelijk gebied. Deze thema`s zijn zowel individueel als voor een groep deels te

voorspellen door de ontwikkelingen en trends te analyseren die als bepalend worden ervaren
voor de leefbaarheid. Met de in dit rapport beschreven ontwikkelingen rond de leefbaarheid
wordt niet gedoeld op leelbaarheidsbeleving in individuele zin. maar op leefbaarheid als
collectieve noemer voor de kwaliteit van de leefomgeving in de breedste zin vart het begrip.

Dat betekend dat een aantal van de thema`s voor nagenoeg iedereen geldt. maar dat er ook
thema`s kunnen zijn die uitsluitend voor een selecte groep van toepassing zijn.
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DE MENINGEN EN OPVATTINGEN OVER LEEFBAARHEID LOPEN STERK UITEENZ

"In de drie noordelüke provincies Friesland Groningen en Drenthe beschikken meer dan
600 van de ruim 800 nederzettingen niet over een volledig basispakket van dagelykse
voorzieningen, zoals een basisschool, levensmiddelenwinkel, huisarts, postloket ofbibliotheekvoorziening. In 120 van deze nederzettingen met ca. 4% vande totale bevolking in
de drie provincies, moeten de bewoners meer dan vgjkilometer reizen om dit basispakket
in één kern geconcentreerd
aan te
trq‘fen.[Van
Tatenhove, LCO-conf`erentie plattelandsontwikkeling, 5 april 1995].
"Ik wil nog eens het onderzoek van Sträker aanhalen waaruit blykt dat het voorzieningenniveau voor de bewoners op hetplatte/ana' (b.v. reistnd tot winkels en scholen enzovoorts) niet slechter is dan in de grote steden. "
[Grijns, Directeur Noordwest van het Ministerie van LNV op het
Symposium plattelax1dsvemieuwi11g Flevoland (1997)].

Hoewel het streven naar leefbaarheid en plattelandsvernieuwing en -ontwikkeling grote
overeenkomsten vertonen in doelstellingen en benadering mogen ze niet over één kam geschoren worden. De aandacht voor leefbaarheid is naast de economische aspecten ook sterk
gericht op de sociale en sociaal-culturele aspecten van de leefomgeving. Deze komen bij
plattelandsvernieuwing en -ontwikkeling veel minder aan bod. Daarnaast is de aandacht voor
leefbaarheid over het algemeen meer gericht op stabiliteit en continuïteit dan de plattelandsvernieuwingsinitiatieven.

LEEFBAARHEID or oi; AGENDA!
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3.

EUROPEES BELEID IN NEDERLAND

Het zal duidelijk zijn dat de problematiek in de landelijke gebieden niet louter een Nederlandse aangelegenheid is maar dat leefbaarheid ook in andere landen een punt van zorg
vormt. Belangrijke bedreigingen znn de toenemende stedelijke druk en n1arginali.satie van de

landbouw in de meest perifere gebieden. De Europese Unie (EU) heeft een aantal specifieke
beleidsafspraken met de aangesloten lidstaten gemaakt met als hoofddoel nivellering van de
grote regionale verschillen in levensstandaard en economische welvaart in Europa. Dat is
niet alleen uit sociaal oogpunt, maar ook economisch gezien van belang omdat de interne
markt en de positie van de Euro baat lzebben bij een economisch .sterk en evenwichtig Europa. Om de achterstandsregio `s ook daadwerkelijk te kunnen steunen is een viertal Structuurfondsen in het leven geroepen. Deze worden in de volgende paragraafnader toegelicht.

3. I
De Structuurfondsen
De EU heeft in het verdrag van Maastricht een viertal Structuurfondsen in het leven geroepen om de ontwikkeling van achterstandsregio`s te stimuleren en ongelijkheden tussen regio’s en maatschappelijke groeperingen te verminderen. Deze vier Structuurfondsen zijn het:
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO);
·
¤
¤

¤

Europees Sociaal Fonds (ESF) 5
Europees Orientatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL);

Financieel Instrument voor de Oriëntatie van de Visserij (FIOD).

De EU O
gebruikt deze fondsen in samenwerking
autoriteiten
x. met de lidstaten en de regionale
D

om in de ehele Ume aan een vermindering
U van de werkloosheid te werken en daarnaast
regro’s met geografisch georiënteerde problemen aan te pakken. ln onderstaande tabel staan
de zes hoofddoelstellingen
van de EU en is af te lezen welke fondsen daarvoor in rinci e
D
beschikbaar zijn.
DOELSTELLING/ S*1`nncrrmr11ror~zns

l.

‘

g_Q

Versnellen
van de ontwikkeling van regio’s
met-

EFRO, ï ESF

EOGFL

‘

FIOV

-2_

Regios
die ernstig lijden onder de
afnemendeind
ustriële bedrij vighei
d.3.

Aanpak langdurige werkloosheid en
sociaal-economische
urtslurtmg in de gehele
EG.4.
Werkloosheid als gevolg van veranderingen in
hetbedr
ijfsleven m de gehele
EG.5a.
Aanpassingen van de landbouw en visserij

in
de3611**16
EG

‘

5b. Ontwikkeling
van plattelandsgebieden met
speci-Me

Problemen-rt6.

Regio’s met een buitengewoon lage
bevolkings-dichtheid.Tabel

2: Tabel met beschikbare Structuurfondsen per EU doel.stelling. [bron: EC, I 998

Hoewel Nederland met veel van deze problemen te maken heeft ontvangt zij relatief weinig
steun uit de Structuurfondsen omdat de problemen in Nederland naar verhouding tot veel
andere lidstaten beperkt zijn. Er zijn bijvoorbeeld volgens Europese maatstaven in Nederland
geen regio’s
met een buitengewoon
la e bevolkingsdichtheid.
U
U
sterker nog;
U
de
U
U volgens
U
S
OESO- criteria is het Nederlandse platteland volledig verstedelrjkt gebied. [Provincie Fle-

5

OESO = Organisatie
voor Economische Samenwerking
L
c en Ontwikkelin E .
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voland et al, 1997]. Doelstelling 6, voor regio’s met een buitengewoon lage bevolkingsdichtheid, is speciaal toegevoegd voor Finland en Zweden, voor hun noordelijke provincies.
Wel komen enkele delen van het platteland in Nederland in aanmerking voor Europese steun
omdat zij onder één ofmeer van de volgende EU-doelstellingen vallen:
Doelstelling I6: Provincie Flevoland;

'

Doel.stelling 2: De provincies Groningen/Drenthe en de regio`s Arnhem/Nijmegen, zuid
Limburg en zuidoost Brabant;
Doel.stelling 5b: De provincies Zeeland, noord en midden Limburg, Groningen/Drenthe
en Friesland.

'
•

De gelden uit de Structuurfondsen worden verleend aan ontwikkelingsprogramma`s met een
looptijd van twee tot zes jaar. Deze programma’s worden per nationale of regionale eenheid
vastgesteld. waarna het geld op projectbasis aan de verantwoordelijke autoriteiten wordt
toegekend. [EC, 1997].
Uit tabel 2 valt af te leiden dat de gelden voor Europese 1eefbaarheidprogramma’s voor het
platteland in principe uit het EOFGL-fonds afkomstig zijn (doelstelling 1, 2 en 5a/b). De
leefbaarheidprogramma’s maken doorgaans deel uit van het Gemeenschappelyk Landbouwbeleid (GLB), waarin de volgende twee, voor de leefbaarheid relevante, beleidsdoelstellingen opgenomen:
verantwoorde en concurrerende landbouw;
' Het bevorderen van een economisch
door plattelandsontwikkeling.
van
het
platteland
houden
leefbaar
' Het
Daarbij wordt tevens aandacht geschonken aan de verbetering van het milieu en het beheer
van de ruimte. Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid bcpaalt aldus voor een belangrijk
dcel de speelruimte in de landelijke gebieden van dc lidstaten. Daar is later in het kader van
het Verdrag van l\/laastricht de Kaderverordening Phttteltmdsontwikkeling bij gekomen. (zie
paragraaf 3 .2).
Evenals de Europese Commissie momenteel vanuit Brussel de ruimtelijke ontwikkeling van de agrarische sector sterk beïnvloedt, zullen ook dc overige ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied in de toekomst meer op Europees niveau gestuurd worden.
Hoofddoel van de toenemende Europese samenwerking is het tegengaan van economisch en
sociaal verval in de Europese Unie als gevolg van ruimtelijke onevenwichtigheden.

3.2

Plattelandsontwikkeling in EU verband

ln het Verdrag van l1~/aastricht (1993) werd besloten om naast het gemeenschappelijk landbouwbeleid ook plattelandsontwikkeling expliciet in het beleid op te nemen. Dit betekende
met namc cen verandering in dc organisatie van het bestaande plattelandsbeleid. De EU
spant zich in voor de ontwikkeling van het platteland omdat in toenemende mate wordt erkend dat dc landbouw in plattelandsgebieden weliswaar een essentiële economische activiteit
is die het landschap en dc maatschappelijke structuur in belangrijke mate beïnvloedt, maar
dat daarnaast nieuwe economische activiteiten en bronnen van inkomsten moeten worden
ontwikkeld om dc economische draagkracht van het landelijk gebied te kunnen waarborgen.
Daarbij heerst het besef dat de versterking van het platteland door middel van economische
diversificatie een geïntegreerde en multi-sectorale aanpak vereist. De EU gebruikt in de
nieuwe beleidsopzet daartoe vier beleidslijnen om haar doelstellingen voor het platteland na
tc streven:

[let bevorderen van de economische en sociale cohesie door het instandhouden en scheppen van arbeidsplaatsen5
platteland door te investeren in diversificatie,
' Het stimuleren van de ontwikkeling van het
`
infrastructuur en het toegankelijk maken van nieuwe technologie;

'

ii

Dit zijn rcgio`s met cen BBP van rnindcr dan 75% van het gemiddelde BBP van de EU.
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¤

Het verbeteren van de a/gemene [Jestaansmoge/Q/<hea'en (door milieubehoud,
het waarborgen van essentie/e dienstverlening enzovoorts);
Het flISFLll’IC]/’I0lld€lI van levensvatbare gemeenschappen en hun cu/turen en tradities.

Meer concreet stelt de EU zich met het plattelandsvernieuwingsbeleid ten
doel de levensvatbare plattelandsgemeenschappen binnen de EU te behouden. Om dat doel kracht bij
te zetten
is in de periode 1994 - 1999 in totaal eenderde van de Gemeenschapsbegroting7
aan verbetering van de economische en sociale cohesie binnen de EU besteed. Het behoud van
een concurrentiekrachtige landbouwsector wordt daarbij als basisvoorwaarde gezien, maar het
beleid
richt zich daarnaast steeds meer op de verbreding van de plattelandseconomie. Om
de economische verbreding en ontwikkeling te stimuleren besteedt de EU aandacht aan: de
ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf de aanwending van nieuwe technologie tot
voordeel
van plattelandsgebieden en het plattelandstoerisme, verbetering van de
dienstverlening en het
creëren van goede opleidingsmogelijkheden. De EU richt zich verder op onderwerpen
die
bepalend zijn voor de kwaliteit van de leefomgeving waaronder: de ontwikkeling van de
toeristische en ambachtelijke sector op het platteland. dorpsvernieuwing, milieubescherming
en behoud en herstel van landschapswaarden.
Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) coördineert in Nederland
de
implementatie van de Europese Kaderverordening Plattelandsvernieuwing. Om voor
medefinanciering vanuit de EU in aanmerking te komen moet Nederland een P/atie/analsonlitikkelingsp/an (POP) indienen voor de periode 2000 - 2006. Het Ministerie heeft er voor
gekozen
het POP op te stellen in samenwerking met de provincies. Vanuit de Europese Unie is
het
overigens nadrukkelijk de bedoeling dat het POP in samenspraak met alle gebruikers van
het
platteland tot stand komt. Hierbij is ook een rol weggelegd voor de diverse maatschappelijke
organisaties die in het landelijk gebied actief zijn.
Voor het opstellen van het Plattelandsontwikkelingsplan is Nederland in vier deelregio’s onderverdeeld. Die hebben inmiddels ieder een eigen deelrapport geschreven; de
zogenaamde Rurale Ontwikke/ingsp/annen (ROP’s). Dit heeft geresulteerd in een ROP Noord
getiteld Kompas voor het Noorden (door de provincies Friesland, Groningen en Drenthe),
een ROP Oost (provincies Overijssel, Gelderland en Oost-Utrecht), een ROP West
(provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en West-Utrecht) en het ROP Zuid, dat is geschreven
door de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. De opdeling van de provincie
Utrecht heeft te maken met de verschillen in problematiek in Oost- en West-Utrecht. De
provincie Flevoland schrijft een eigen programmeringsdocument voor de periode 2000
2005, omdat deze provincie als enige onder de overgangsregeling voor doelstelling-1
gebieden valt. Hoewel de ROP’s inmiddels ter goedkeuring zijn ingediend bij de EU, laat het nationale plattelandsontwikkelingsplan (POP) van het Ministerie van LNV vooralsnog op zich
wachten. Voorwaarde voor Europese medefinanciering is dat de plannen kwalitatief voldoende zijn en dat de effecten er van meetbaar zijn. Monitoring, controle
en evaluatie vor-

men daarom een belangrijk onderdeel van de plannen.
Over de Nederlandse plannen bestaat enige beroering omdat de plannen te veel op
natuur en milieu zouden zijn gericht en er te weinig geld wordt gereserveerd voor de landbouw. Dit botst deels met de Europese doelstellingen die sterk landbouw georiënteerd zijn en
betaald worden uit gelden van het Directoraat Generaal Landbouw (DG VI). Wanneer de
plannen worden goedgekeurd (uitspraak verwacht in najaar 2000) kan de uitvoering er van in
de loop van 2000 aanvangen. Nederland zal daarbij dan gebruik kunnen maken van gelden
voor de doelstelling 1 (EOFGL gelden) en 2 (de oude doelstelling 5b gelden) van het verdrag
van Maastrichtg

7
X

ln totaal 121 miljard ecu in prijzen van 1992
Een groot deel van deze alinea is ontleend aan: Deitmers in Landinriehting dec. `99: p.3/4
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Europese projecten
3.3
aanvullende
initienkele
Naast de regionale programma’s heeft de Europese Commissie nog
atieven ingesteld ter bevordering van de (internationale) samenwerking voor verbetering van
de leefomgeving in het landelijk gebied. De belangrijkste van deze communautaire initiatieven zijn het EROP, LEADER en INTERREG. Deze worden hieronder kort toegelicht.
EROP
Het Europees Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief(EROP) werd in 1999 als eerste document
over ruimtelijke ontwikkelingen in Europa door àlle Europese lidstaten onderschreven. Het
formuleren van beleid dat van toepassing is op het gehele grondgebied van de EU wordt
steeds moeilijker, daarom bevat het EROP gebiedsgerichte beleidsvoorstellen. Het belang
van het EROP voor de leef`baarheid op het platteland is nog vrij beperkt; stad en land komen
wel beide aan bod, maar de nadruk ligt bij de stedelijke gebieden. ln het EROP worden vanuit ruimtelijk oogpunt drie basisdoelstellingen van het Europese beleid ge'interpreteerd, te
weten:

•

Economische en sociale samenhang;

¤

Duurzame ontwikkeling;

'

M'ondiale concurrentiekracht.

Voor de uitwerking van deze doelstellingen zijn drie ingangen onderscheiden. Dat zijn:
¤ De ontwikkeling van een evenwichtig stedelijk svsteenz met meerdere kernen en versterking van ltet partnerschap tussen stad en land;
¤ Een gelijke toegang tot infrastractztur;
¤ Kennis en het :orgrn/dig he/teer van het cn/tnreel etfgoed.
ln meer algemene zin kan het EROP een bijdrage leveren aan een meer geintegreerde benadering van het li1_1-beleid. llet beleid wordt (gedeeltelijk) gelinancierd uit artikel 10 van het
EFRO. [Martin in; Evers et al. 1999].

LEADER+
Net als de l<aderverordening Plattelandsontwikkeling is het communautaire initiatief
LEADER+ specifiek gericht op plattelandsontwikkeling. De scheidslijn tussen deze twee is
niet altijd scherp te trekken. LEADER+ is de opvolger van de initiatieven LEADER en
LEADER ll. Wezenlijk voor de LEADER-projecten is het accent op de zogenaamde Locale
Actie Groepen. die met voorstellen moeten komen en een garantie vormen voor de bottomup aanpak. De samenwerking tussen de verschillende actoren (privaat en publiek) speelt
hierbij een centrale rol. Verder stimuleert het LEADER netwerk de uitwisseling van informatie en ervaring op zowel nationale als internationale schaal.
ln oktober 1999 is het l.1ïADER+ ontwerp bekend gemaakt en is het beschikbare budget
verdeeld. ln de periode 1994 - 1999 isjaarlijks ongeveer 30 miljoen gulden aan het
LEADER programma besteed en voor de periode 2000 - 2006 heeft de EU imniddels 172
miljoen gulden gereserveerd. Voor de distributie van deze gelden is nu het wachten op de
lidstaten die de gebieden zullen aanwijzen waar het LEADER+ concept het best tot zijn recht
komt. De provincies hebben daarin het voortouw. ln de afgelopen programmeerperiode waFriesland en Flevoland aangewezen als LEADERren alleen delen van Drenthe, Groningen, ‘99].
& [http//europa.eu.int/pol/agr/...]. Om in
gebied. [Dcitmers in Landinrichting dec.
projecten moeten gebieden onder
LEADER+
de
aan
deelname
voor
te
komen
aanmerking
Deze criteria
bevolkingsdichtheid.
en
bcvolkingsomvang
voor
andere voldoen aan criteria
beperkend.
zijn voor grote delen van Nederland
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DE TOEKOMST vAN HET EU-BELE1D
Het reeds sterk geograjisch georiënteerd regionaal beleid van de Europese lhiie zal na
2006 vry ingrypend kunnen gaan veranderen, vergelykbaar met de veranderingen in
1988. Het gaat hier om een omslag van een beleid dat gebaseerd is op het eenvoudig
’s,
overhevelen van geld naar armere regio naar een rtteer dynamisch ruimtelnk’s
economisch beleid Dat is er op gericht minder kansrijke regio

te ondersteunen om zich

op eigen kracht te ontwikkelen in de Europese economie. Daarnaast zal het in algemene
zin meer gericht zijn op een versterking van de ónationale) ruimtelijk -economische

hoofdstructuren binnen Europa. Voor Nederland zou dit in]/inanciële en ruimtelijkeconomische zin een byzonder gunstige ontwikkeling zyn.

[Martin in: Evers et al, 1999].

INTERREG
Naast het LEADER+ programma kan ook INTERREG een rol spelen in het landelijk gebied.
Het INTERREG 1lC programma is deels afgeleid van het EROP en richt zich specifiek op
landsgrensoverschrijdende samenwerkingsverbanden en interregionale projecten die een
integrale en duurzame ontwikkeling van de ruimtelijke ordening bevorderen. Voorwaarde is
wel dat de projecten ten goede komen aan de bevolking van het projectgebied en dat de projecten een positieve bijdrage leveren aan de werkgelegenheid. Wat de grensoverschrijdende
’s.
samenwerking betreft beperkt INTERREG zich tot de zogenaamde Euregio Dit zijn reeds
bestaande samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse, Duitse en Belgische grensgebieden.
Daarbij hebben plattelandsvernieuwingsprojecten vaak een hoge prioriteit. [Deitmers, 1999].
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4.

RIJKSBELEID LANDELIJK GEBIED

Volgens de middenvariant van de CBS-bevolkingsprognose zullen er in 2030 tussen de 16
en
18 niihoen mensen in Nederland wonen, waarvan ruim een derde in het landelijk
(
gebied )n1
al deze mensen in de toekomst coni/ortabel te kunnen laten wonen, werken,
recreëren en
reizen zijn maatregelen nodig om meer ruimte te creeren voor zaken als woningbouw,
moderne in/i·astrnetnur, natuurgebieden, recreatie en toerisme en opslag van ivatervoorraden.
Door deze toenemende ruimtelijke druk raken stad en land niet alleen S()Clt]tIl··CC'()l70lHlSC/I,
maar ook rnimtelnk steeds meer met elkaar verweven. Van oudsher landelijke _jiincties als
glastuinbouw en intensieve veehoudern Hierstedelijken `, terwijl stedelijkejiincties als recreatie, wonen en werken een steeds landelijker ' karakter krijgen. [lldinisterie van
l/7€()l\1
l 997a

4.1
Een schets van de situatie
De Nederlandse overheid probeert om de voortdurende veranderingen in het grondgebruik
en
de veranderende betekenissen die de samenleving aan de landelijke gebieden toekent
in het
beleid op te nemen en waar nodig te sturen. Bij de huidige verwachtingen voor de bevolkingsgroei, de toenemende verstedelijking van het landschap en de veranderende positie van
de landbouw dringt zich de vraag op hoe de verschillende belangen in het landelijk gebied
moeten worden afgewogen. De leefbaarlieid is daarbij door dejaren heen een steeds terugkerend punt van aandacht geweest. Een verklaring hiervoor ligt in het feit dat het door veel
Nederlanders als ideaal gekoesterde beeld van Nederland - als een land van steden en dorpen, omringd door boerenland - door de hierboven beschreven ontwikkelingen steeds verder
wordt verstoord. Dit heeft het besef doen groeien dat er nu reeds strategische keuzen moeten
worden gemaakt voor de toekomst van het zo gewaardeerde landelijk gebied.

BASISVOORWAARDEN VOOR DE OMGEVING SKWALITEIT

"Woonklimaat, sociaal klimaat en bestzmrlijk klimaat verwijzen tezamen naar de kwaliteit van de dcigelnkse leefomgeving. bi de Vierde Nota Rnimtelnke Ordening worden
vijf
basisvoorwaarden onderkend die tezamen de kwaliteit van de dagelykse leefomgeving
uitmaken. [Thissen, 1991]. Dat zijn:
•
Een goed onderhondenjjzsieke omgeving;
¤ Een schoon milieu;
•
Een veilige omgeving;
¤ Ruimtelijke keuzevrnheid;
' Ruimtelijke verscheidenheid
De overheid ziet het in de Vierde Nota Rziimteläke Ordening als taak van de provincies
en gemeenten om over deze basiswaarden te waken. Het Rnk zal zich daarbä tot een 0n~
dersteunende taak beperken.[Janssen
et al, 1999; p.5].

4.2
Rüksbeleitl plattelandsvernieuwing
Een belangrijke stap in de ontwikkeling van het beleid voor het landelijk gebied en de verbetering van de leefbaarheid was het expliciet opnemen van het thema Plattelandsvernienwing in het eerste Paarse regeerakkoord. Het Ministerie van LNV pikte de term vlot op, met
als resultaat dat het plattelandsvernieuwingsbeleid er in beginsel op gericht was de werkenLEEFBAARHEID op nn AGENDA!
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den in de agrarische sector voldoende perspectief te bieden en de belangen van natuur en
landschap duurzaam veilig te stellen. [Ministerie van LNV, 1995]. Later zijn deze doelstellingen meer verweven geraakt rrret het leefbaarheidsbeleid.
Bij het plattelandsvernieuwingsbeleid zijn twee vormen van terugtreden door de
overheid te onderscheiden. Ten eerste het besluit tot een grotere decentralisering van het
beleid, waarbij lagere overheden (provincies en gemeenten) nreer beleidsverantwoordelijkheid krijgen op het gebied van landinrichting, grondverwerving. belreersovereenkomsten en
onderdelen van het natuur- en openluchtrecreatiebeleid. Daarbij is overigens niet altijd voldoende rekening gehouden met de daarvoor benodigde extra middelen en bevoegdheden bij
de lagere overheden. En ten tweede liberalisering en privatisering, waarbij het initiatief
meer wordt overgelaten aan particulieren. [Janssen et al, 1999]. Beide komen terug in het
plattelandsvernieuwingsbeleid dat gekenmerkt wordt door bestuurlijke vernieuwing (een
bottorn-up benadering van de kansen en problematiek in de landelijke gebieden) en sociaaleconomische versterking van de regio (herstructurering en versterking van de landbouwsector). Het plattelandsvernieuwingsbeleid sluit hiermee aan op de wens van de overheid orrr de
verschillende relevante partijen in toenemende mate. en eerder dan voorheen bij de discussie
over de inrichting van het landelijk gebied te betrekken. Uiteindelijk komt het er op neer dat
het Rijk steeds minder zaken vastlegt en de provincies en gemeenten meer verantwoordelijkheid hebben voor het beleid in het landelijk gebied. Daarbij stuurt het Rijk alleen op hoofdlijnen en wordt het beleid op provinciaal niveau verder uitgewerkt. De gemeenten vervullen
een hoofdrol bij de uitvoering van het beleid. [Alphen 1995, in IAHL 1997].

"De overheid dient voornamelnk het collectiefmaatschappelnk belang, dat in de vorm
van deze
van een samenhangende nationale visie moet worden
” geëtaleerd De invulling
visie moet vervolgens vanuit de bevolking komen.
[interview Van Taterrhove (KUN)].

4.3

Aantlaclztsgebietlen in de VINEX

In deel I van de Vierde Nota over de rriimtelijke ordening Ertra (VIN EX) wordt geconstateerd dat er in een aantal plattelandsgebieden sprake is van een neerwaartse ontwikkelingsspiraal. De leefbaarheid staat hier vooral onder druk van verdunning; wat zich uit in een
gebrek aan economische perspectieven, een afname van het aantal arbeidsplaatsen, een vertrekoverschot van jongeren tot dertigjaar. een structurele leegstand van woningen (wat onder
andere de aantrekkelijkheid van de woonomgeving vernrirrdert) en ecrr afname van het

draagvlak voor de nog aanwezige voorzieningen. [VINEX deel I, p. 100].
Als antwoord op deze ontwikkelirrgerr wordt in de VINEX voor een regionale uitvoeringsgericlrte aanpak gekozen. Daartoe zijn in overleg rrret de provincies zes zogerraarnde
.4ainlaehtsgebieden geselecteerd, waar de overheid de neerwaartse ontwikkelingsspiraal wil
proberen te doorbreken door het nastreven van een verbrede plattelandsontwikkeling. Het
beleid richt zich daarbij op ondersteuning van de economische ontwikkeling en een zekere
concentratie van voorzieningen in combinatie rrret maatregelen ter verhoging van de bereikbaarheid van voorzieningen. De gekozen aandachtsgebieden zijn het Oldambt (zie voorbeeld

in kader verder op), Noordoost-Friesland/ Noordwest-Groningen, Noordwest-Friesland, de
kop van Noord-Holland, Zeeuws-Vlaanderen en het Oostermoergebied. Later zijn Noordoost-Overijssel. Noordwest-Overijssel en de Peel hier nog aan toegevoegd. [Werkgroep
Leefbaar Platteland. 1995; in Hidding, 1997].

De activiteiten in deze gebieden kwamen tussen 1992 en 1994 op gang en
waren vooral gericht op:
¤ Het analvseren van alternatieve jiincties ofbestaansbronnen
voor het landelijk gebied;
¤

¤

Het ontwikkelen van een duurzame ruimtelnke structuur;

Het bevorderen van de regionale samenwerking ten aanzien van sociale vernieuwing.

Het Aandaclrtsgebiedenbeleid kan evenals het ROM-beleidg worden beschouwd als een
vorm
van gebiedsgericht beleid. Het beleid is geïnitieerd door het Ministerie van VROM, maar
heeft vorm gekregen via samenwerking tussen de betrokken provincies. gemeenten en betrokkenen uit het gebied en via inzet van uiteenlopende, meestal sectorale instrurnerrterr.
Farealarrer
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2: Aandachtsgebieden leefbaarheidplatteland [Bron: Werkgroep Leefbaar Platteland I 995
in: Hidding, /997].

In 1991 hebben de ministers van VROM en VWS convenanten afgesloten met de betrokken
provincies en gemeenten waarin afspraken zijn gemaakt over de inhoud en werkwijze bij het
opstellen van de regionale ontwikkelingsplannerr. De belangrijkste daarin opgerrornen leefbaarheidsthema’s zijn: alternatieve functies en bestaansbronnen, kwetsbare bewonersgroepen, bereikbaarheid en de regionale samenwerking tussen publieke en private actoren in de
regio. In de gekozen gebieden werd onder provinciale verantwoordelijkheid een stuurgroep
ingesteld met als taak het opstellen van een Regionaal Ontwikkelingsplan. In het kader hieronder is het project Oldambt als voorbeeld nader uitgewerkt. (zie kader).
De overige landelijke gebieden bleven overigens niet per definitie verstoken van
‘
overheidssteun, want passende projecten’ kon men melden bij de interdepartementale
Werkgroep Leefbaarheid Platteland. Deze werkgroep was tevens begeleider en evaluerende
instantie van de regionale ontwikkelingsplannen in de Aandachtsgebieden.

° Gebiedsgericht beleid voor Ruimtelijke Ordening en Milieu; zie ook §4.4
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LeEFBAARH121DsPR0J1ïcT Het OLDAMBT (VOORBEELD)
Het Oldambt is een ca. 30.000 ha tellendgebied in Noordoost-Groningen, waarvan circa

90% in gebruik is voor de landbouw. Verreweg het grootste gedeelte van de productie bestaat uit graan, mede omdat de zware klei geen knolteelt toelaat. Door de eenzydige oriëntatie is het gebied zeer gevoelig voor het Europees Gemeenschappelyk Landbouwbeleid en
staat de leefbaarheid er onder druk. Mede door de peryere ligging kent het gebied een

hoge werkloosheid is er al sinds 1980 sprake van een afnemende bevolkingsomvang en is er
een tekort aan ouderenwoningen. Aan de andere kant wordt de kwaliteit van de leefomge-

ving als potentieel sterkpunt beschouwd
Het leefbaarheidsproject in het Oldambt startte in 1991, toen de Mnisteries van
en de vyfbetrokken gemeenten een
VROM en WVC (nu VWS), de provincie
’ Groningen
‘Convenant Leefbaarheid Platteland afstoten. De belangrykste aandachtspunten daarin
waren:
¤
Voldoende kansen op werk en inkomen voor de inwoners;

•

·•

Een op de vraag afgestemd aanbod van woonmogelykheden en (zorg) voorzieningen;
Een aantrekkelyke en schone omgeving en

Een goede bereikbaarheid van werk en voorzieningen in en buiten het Oldambt.

Al voor er een stuurgroep was opgericht, lanceerde de Oldambter architect Timmer een
plan voor de aanleg van een 3000 ha groot meer dat de aanleg van nieuwefuncties mogelyk
zou maken. De stuurgroep gafopdracht voor een aantal studies naar de haalbaarheid van
ditplan en de verdere situatie van het gebied Dit leidde tot de conclusie dat het gebied min
ha
of meer op slot zat. Er was voor een radicale koerswending in de vorm van een 3000
groot meer onvoldoena’e draagvlak, bovendien vergde het plan een buitenproportionele
overheidssteun. Daarom is gezocht naar mogelykheden om een kleiner meer te realiseren
dat minder afhankelijk is van overheidyinanciering. Aan de hand van discussies met de
betrokkenen uit het gebied over verbeeldingen van drie externe projectbureaus is de bevolking bij de discussie betrokken. Dit had met name tot doel om de mogelykheid en wenselykheid van de ingebrachte voorstellen af te tasten.

Dit alles heeft uiteindelyk geleid tot een plan waarin toch grootschaligejiinctieveranderingen zyn voorgesteld De omvang van het meer is daarin teruggebracht tot 800 ha
wat bekend is geworden als de ‘Blauwe Stad'. Daarnaast zyn 500 ha natuurontwikkelingsgebied en enkele honderden ha bos aangewezen. De randen van het meer worden, mede om
het meer te kunnenfïnancieren, deels gebruikt voor woningbouw en recreatie. Opmerkelyk
was de poging van gedeputeerde Beukema om het meer deels gefinancierd te krygen via de
braakleggingsregeling van het Europees beleid waarbij grond aan de landbouw moet worden onttrokken. Omdat een dergelyke vorm van braaklegging nog niet eerder was toegepast

invulling van’ het Europees landbouwbeleid
vroeg hy hiermee inkite om een
’ regionale

Naast de ‘Blauwe Stad werd het Groene Land gepland Dat betreft agrarisch
gebied waarin melkveehouderyen van elders kunnen worden geplaatst en waar ruimte is
voor intensieve teelten als de intensieve veehoudery, vollegrondsgroenteteelt, glastuinbouw,
biologische akkerbouw en houtteelt. De aartleg van permanent bos kan bydragen aan de
toeristische aantrekkelijkheid van het gebied Tot slot is langs de A 7 en de spoorlyn Groningen-Bremen een ontwikkelingszone voor industrie en dienstenontwikkeling gepland, welke de 'Transportbana" wordt genoemd
Het gehele plan is na vierjaar van discussie door alle gemeenteraden en hetprovinciaal
bestuur van Groningen goedgekeurd Het belangrykste knehount blyjt het rond krygen van
definanciering van de verschillende onderdelen van het plan.
[vrij naar: Hidding, 1997].

Het eindadvies van de evaluatie van de projecten in aandachtsgebieden laat zich in de volgende punten samenvatten:
Het Ryk hoqä geen apart leefbczarheidsbe/aid te voeren, nmar moet met een coordinatie·
pum aandacht blijven besteden aan de leefbaarheid van het p/atie/urzaf
¤

Bij toekomstige projecten in de sfeer van plattelmzdsvernieuwing is de organisatiesrruc-

tuur van de Aandachtsgebieden een goed middel voor verdere regionale samenwerking;
•
Het Rijk moet meer samen met anclere overheden baanbrekende projecten stimuleren;
¤ Het creëren van nieuw elan is van groot belang voor
platte/amzlsvernieuwing, [Werkgroep Leefbaarheid Platteland, 1995 en informatie & Coördinatiepunt leefbaarheid Platteland 1995 in Leemkuil, 1998].
De eerste aanbeveling heeft inmiddels geresulteerd in het Uitgebreide C.'0óra'im41iepzmt
P/attelamisvewziezzwizvg; een samengaan van het coördinatiepunt leefbaarheid van de Ministeries van VROM en VWS, en de Ministeries van LNV en EZ. het Inter- Provinciaal Overlegorgaan (IPO) en de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG).

4.4

ROM-gebiedeubeIeid

Het gebiedsgericht beleid voor Ruimtelijke Ordening en Iviilieu (ROM-gebiedenbeleid) is
afkomstig uit de Vierde Nota Ruimtelijke Ordenirzg (1991). Daarbij werkt de Rijksoverheid
samen met andere overheden, het bedrijfsleven, non-profitorganisaties en burgers. Het
ROM-gebiedenbeleid heeft een buitenwettelijk en experimenteel karakter. De doelstellingen
van het ROM-beleid zijn in het Actieplan Gebiealvgericht ./lülieubeleid (VROM, 1990) opgenomen als het streven naar:
Een meer sazzzezzlïczrzgerzd milieubeleid;
·
' Versterking van uitvoeringsgerichrheid;
' Regionaal maatwerk;
¤ Een actieve v0orwaarelenschepperide rol van het milieubeleid
(niet alleen als randvoorwaarde) ;

'

Het scheppen van een breed draagvlak (door relevante doelgroepen by de planvorming

te betrekken).

Er zijn uiteindelijk elf ROM-gebieden aangewezen, waarvan zes sterk vervuilde (regio
Schiphol, Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen, Rijnmond, Gelderse Vallei, De Peel en llmeer)
en vijfrelatief schone (Groene Hart, midden Brabant, Zuidoost Friesland, Drents Plateau en
Mergelland). Hoewel het voorlopig nog moeilijk is om vast te stellen of de doelstellingen
van het ROM-beleid worden gehaald, kan wel worden gesteld dat de communicatie over
kansen en het gezamenlijk vaststellen van gebiedsperspectieven in deze regio’s mede dankzij
het ROM-beleid goed op gang is gekomen. [Landinrichting, maart 1999].. Dit is belangrijk
omdat de inhoudelijk sterk gefragmenteerde problematiek in de landelijke gebieden hierdoor
op een breder draagvlak kan rekenen. Daarnaast mag na verloop van tijd een aantoonbare
verbetering van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in de betreffende regio’s worden
verwacht.

LEEFBAARHEID op nu AGENDA!
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Figuur 3: Li_gging ROM-gebieden. [Bron: Vierde Nota Ruimtelijke Ordening, deel lll; p. /03 in: Hidding, /997].

Ook het Struetuzirsehema Groene Ruimte kent vormen van gebiedsgericht beleid. te weten de
Strategise/ze (_iI'(lUil]?/"Q]€Cl(’/I (SGP) welke hoofdzakelijk gericht zijn op recreatie en natuur;
en het Waardevolle C`iiltuurlands·ehappen beleid (WC L-beleid). De doelstellingen van LNV
voor de WCL-gebieden kunnen onder twee noemers worden samengevat; ten eerste het behoud van de identiteit van het landschap (in brede zin) en ten tweede een heroriëntatie van de
landbouw. LNV stelt onder bepaalde voorwaarden een subsidie beschikbaar voor projecten
die een bijdrage leveren aan deze doelstellingen. De doelstellingen zijn in algemene termen
op rijksniveau geformuleerd en moeten door de provincies in de vorm van een gebiedsvisie
worden vertaald. [NRLO. 1997].

llet WCL-beleid kan een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid wat betreft
het behoud en de versterking van de lokale en regionale identiteit en de kwaliteit van de
leefomgeving. maar kan door de vele voorwaarden en restricties die het met zich meebrengt
ook een belasting vormen voor de leefbaarheid of het opstarten van leefbaarheidsinitiatieven.
Alleen de regio`s Zuidwest-Friesland, Noord-Drenthe. Vecht-Regge, Noordoost-Twente, De
Graafschap, Winterswijk. Veluwe, Waterland, Zak van Zuid-Beveland, de Meijerij en Mid-

den-Limburg komen in aanmerking voor een bijdrage. [IAHL. 1997].

"Opmerke/ijk is het optimisme over de mogeläkheden tot sturing van gewenste ontwikke-

lingen, even als het optimisme over het te verwachten resultaat ervan. Problemen worden
nauwelij/cs in kaart gebracht, terwül de (abstracte) oplossing al vast staat: samenwerking
en integraal ruimtegebruik. "
[Dekker et al, 1999].
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4.5
Reconstructiewet
De Reconstructiewet is gericht op de zandgronden in Oost- en Zuid
Nederland, die geconfronteerd worden met een opeenstapeling van milieuproblemen
(vermesting, verzuring en
verdroging). Deze problemen hangen enerzijds samen met het feit dat de
intensieve veehouderij hier is geconcentreerd op gevoelige zandgronden en anderzijds dat
hier veel potentie
aanwezig is voor natuur, landschap en toerisme. De wet heeft een
meervoudige doelstelling.
waarbij het verbeteren van de ruimtelijke structuur in de concentratiegebieden
met betrekking tot de verschillende functies hand in hand gaat met verbeteringen in
het woon-; werken leefklimaat en de economische structuur. Het beleid wordt toegespitst
op locaties waar
een afgeslankte en duurzame varkenshouderij zich kan ontwikkelen. De
betrokken provincies hebben een regierol bij de planvorming. Ze maken afspraken met
het Rijk over de projectlocatie en stellen de reconstructieplannen op. [Brummelman, 1999].
De reconstructie van het landelijk gebied moet de noodzakelijke
dynamiek op het
platteland herstellen waardoor mogelijkheden ontstaan voor de ontwikkeling
van een duurzame landbouw en de kwaliteit van natuur en landschap wordt
gegarandeerd. De reconstructie biedt ruimte om verantwoord in te spelen op ontwikkelingen en kansen
die zich voordoen.
[Reconstructiegroep Nederweert, 1999]. Een belangrijk onderdeel van de
Reconstructiewet
betreft de instelling van varkensvrije zones die de veterinaire kwetsbaarheid
voor rampen als
de varkenspest moeten beperken. De varkensvrije zones zijn één
kilometer breed en bieden
ruimte voor andere doelstellingen als die van de ecologische hoofdstructuur.
Hoewel de Reconstructiewet door de ontwikkeling van een integraal plan
voor de
herinrichting van het landelijk gebied op den duur een impuls kan geven aan een
vitaal en
duurzaam platteland en daarmee aan de leefbaarheid van het platteland,
kent de wet - in ieder
geval op korte termijn - ook nadelige gevolgen voor de leefbaarheid. Met
name voor de intensieve veehouderij betekent de wet een dramatische verandering en ook
veel andere bewoners en gebruikers van het landelijk gebied staan grootschalige veranderingen
te wachten.
Dit heeft tot een bedreiging van de bestaanszekerheid onder een deel van de
betrokken agrariërs geleid.
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5.

PROVINCIAAL LEEFBAARHEIDSBELEID

5.1
Provinciaal beleid door dejaren heen
Mede naar aanleiding van de Derde- en Vierde Nota Ruimtelijke Ordening en de nota By-

zonder Regionaal Welzijnsbeleid (BRW), waarin een aanzet werd gedaan tot een
interdepar-

ternentaal onderzoek naar de leefbaarheidsproblematiek in de kleine kernen, hebben de
meeste provincies in dejaren zeventig onderzoeksnota’s uitgebracht waarin de leefbaarheidsproblematiek en het behoud van dorpsbinding in de individuele (kleine) kernen centraal
stonden. Daarbij werden de verschillen in leefbaarheidsproblematiek van kern tot kern en
van regio tot regio onderkend en werd een beleid opgesteld met als streefdoel gelijkheid.
ln dejaren tachtig begon de toenemende mobiliteit van de burgers een steeds belangrijker rol te spelen in de ruimtelijke beleidsvorming. Bovendien bleek in deze periode steeds
duidelijker dat het Rijksbeleid gericht op de kleine kernen niet haalbaar was en startte de
overheid een decentralisatieproces waarbij de leefbaarheidstaken in grotere mate worden
doorgespeeld naar de provincies en gemeenten. Hieraan werden echter nauwelijks financiële
consequenties verbonden wat de uitwerkingsmogelijkheden beperkte. Het provinciale kernenbeleid uit dejaren tachtig laat zich in verband daarmee het beste kenmerken door de term
doelmatigheid. [VNG, 1993].
Al voor het begin van de jaren negentig wordt leefbaarheid door veel provincies, al
dan niet expliciet, meegenomen in het sectorale beleid, waaronder natuur en milieu, inf`rastructuur. volkshuisvesting en economie. ln de loop van de jaren negentig wordt leefbaarheid
steeds meer integraal onderdeel van het sectorbeleid terwijl de aandacht voor typische leef`baarheidsthema’s als voorzieningenniveau, werkgelegenheid in kleine kernen. openbaar vervoer en ontgroening en vergrijzing steeds verder uit het provinciale beleid lijken te
verdwijnen. In 1995 geeft het Ministerie van LNV met het Decentralisatiebeleid een nieuwe
impuls. De provincies krijgen daarbij de verantwoordelijkheid voor de realisatie van het
Structuurschema Groene Ruimte. [Leernkuil, 1998]. Daarnaast komt de leefbaarheid in de
loop van dejaren negentig bij een deel van de provincies terug op de beleidsagenda in de
vorm van het plattelandsvernieuwingsbeleid, waarbij vergroting van het economisch draagvlak en versterking van de eigen identiteit van de kern (of regio) een centrale plaats innemen.
De provinciale overheden geven hiermee deels gehoor aan het door het Rijk geformuleerde
plattelandsvernieuwingsbeleid en de daarin opgenomen beleidsvoornemens betreffende de
leefbaarheid van het platteland. Daarbij hebben de provincies in navolging van de decentralisatie-impuls een zekere vrijheid om een eigen invulling te geven aan het plattelandsbeleid.
Daarvoor krijgen stelt het Rijk nog steeds maar in beperkte mate middelen beschikbaar, maar
het Rijk is wel behulpzaam bij het aangeven van mogelijke financieringsbronnen. (waaronder EG-gelden en diverse financieringspotjes bij de ministeries). [VINEX, 1990].

"De provincies hebben een belangrüke taak by hetplattelandsbeleid Ze zyn coördinator
en regisseur tegeläk. Alle regionale plannen en projecten komen op dit overheidsniveau
terecht voor beoordeling en toewyzing van eventuele subsidies. Het Räk gee)? de kaders
aan en toetst daar achterafop. "

[Jansen, 1999].

5.2

Algemeen provinciaal beleid

Door het gevoerde decentralisatiebeleid hebben de provincies de afgelopenjaren steeds meer
verantwoordelijkheid gekregen ten aanzien van het regionale (plattelands-)beleid. De prol.EErBAAr<HE1D or> DE AGENDA!
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vinciale overheden kunnen in principe op een drietal wijzen inhoud geven aan het plattelandsbeleid, te weten via:
provinciale streekplannen hebben tot doel het ruim' Het ruimtelnke ordeningsbeleid. De
telijk ordeningsbeleid inhoud te geven. Hierin worden de beleidskaders voor de verschillende regio’s op de rniddenlange termijn vastgelegd;
Het sectorbeleid. In het sectorbeleid kan de provincie meer specifiek aandacht geven aan
·
de consequenties van ontwikkelingen en maatregelen voor de leefbaarheid in de kleine
kernen. Het gaat daarbij om ontwikkelingen en maatregelen op het gebied van verkeer en
vervoer, toerisme en recreatie, volkshuisvesting, werkgelegenheid, de verzorgingsstructuur, welzijnsvoorzieningen en sociaal-econornisch beleid;
•
Integraal plattelandsbeleid In het bijzonder de provincies Friesland, Groningen, Drenthe,
Overijssel en Zeeland hebben in het verleden een specifiek kleine kernen beleid in de
vorm van een integraal plattelandsbeleid gevormd. Ook zijn een aantal provincies reeds
bezig met de ontwikkeling van een Provinciaal Omgevingsplan (POP), waarin het
Streekplan (SP), Provinciaal Milieubeleidsplan (PMP) en het Waterhuishoudingsplan
(AWHP) geïntegreerd zijn tot één integraal en rechtsgeldig plan. De Provincie Drenthe had
hiermee de primeur in december 1998.
ln de komende paragrafen wordt het provinciale leefbaarheidsbeleid per provincie beschreven. Daarbij wordt met narnc het streekplanbeleid gericht op leefbaarheid belicht, aangevuld
met enquêtegegevensw betreffende het plattelandsbeleid. De paragrafen zijn per provincie
opgebouwd uit vier onderdelen: om te beginnen een algemene karakterisering van de betreffende provincie, gevolgd door de kenmerkende problematiek op het platteland en de specifieke leefbaarhcidsproblemen die zich daar voordoen. De paragrafen worden afgesloten met
een overzicht van de belangrijkste beleidsvoornemens van de betref`fende provincie voor de
kleine kernen. Buiten de in dit onderzoek gebruikte provinciale streekplannen bestaan er
diverse andere publicaties waarin beleidsvoornemens voor het landelijk gebied zijn opgenomen. Deze zijn op enkele uitzonderingen na niet in dit onderzoek opgenomen.

5.3

Provincie Groningen

A lgenieen

De provincie Groningen streeft naar een ontwikkeling die zoveel mogelijk op eigen kracht en
kwaliteit van de provincie berust. Daarrnec wordt een optimale benutting van de eigen
structuur bedoeld, maar wel in samenwerking met anderen (andere provincies, Rijk, EU).
Daarnaast biedt het provinciale beleid in Groningen selectief ruimte voor ‘tegendraadse`
ontwikkelingen zoals de Blauwe Stad (Oldambt). Uit het oogpunt van natuur, milieu en landschapsheleid worden daarbij duidelijke grenzen aan de ruimtelijke ontwikkeling gesteld.
Door het expliciet aangeven en stimuleren van gewenste ruimtelijke ontwikkelingen hoopt
de provincie Groningen ongewenste ontwikkelingen af te remmen.
Groningen geeft niet voor alle Rijksbeleidthema`s expliciet aan of. en hoe ze in het
beleid zijn geïntegreerd. maar voor de meest belangrijke be1eidsthema`s voor de provincie
doet ze dit wel. Het gaat om het stedelijk-knooppunt beleid, het locatiebeleid en het leef`baarheidsbeleid. Daarbij wordt veel aandacht geschonken aan de mogelijkheden voor samenwerking met betrokken overheden en de particuliere sector. Het Streekplan biedt waar
mogelijk ruimte voor eigen keuzen en initiatieven op gemeentelijk niveau en voor particuliere initiatieven. [Provincie Groningen, 1994].
Speerpunten van het Groningse beleid zijn het creëren van werkgelegenheid en een
voor mens en natuur leefbaar landschap. Werkgelegenheid en leefbaarheid voor zowel mens
als natuur vormen daarbij gelijkwaardige hoofddoelstellingen van het beleid. De provincie
streelt deze doelen na door bevordering van een gezonde economische ontwikkeling, instandhouding en verbetering van het ecologische draagvlak, versterking van de plattelands-

l" Voor cnquëtegegevens zie bijlage 2.
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structuur en de instandhouding en versterking van de eigen culturele
en landschappelijke
rijkdom. [Provincie Groningen, 1994].

Plattelandsproblematiek
Groningen is een landbouw provincie en zal dat gezien de gunstige
productieornstandigheden, de relatief grote hoeveelheid beschikbare ruimte en de goede
milieukwaliteit ook in de
toekomst kunnen blijven. De kansen zijn echter niet gelijk verdeeld over
de provincie. Als
gevolg van de veranderingen in het Europees landbouwbeleid (zie
paragraaf3.lA). afspraken
over een vrijere wereldhandel en strengere milieueisen staat in met
name Oldambt (prijsafspraken) en de Veenkoloniën (rnilieueisen) de landbouw onder zware
druk. Andere delen
van Groningen ondervinden maar weinig nadeel van de beleidsveranderingen
(pootaardappel
streken). De Centrale Weidestreek en Hurnsterland zijn vanwege de
mogelijkheden tot
stapsgewijze bedrijfsuitbreiding en de relatief lage veebezetting op
kleigrond (minder rnilieudruk) perspectiefvolle melkveehouderij gebieden, maar in het Zuidelijk
Westerkwartier en
Gorecht brengen de extra investeringen voor de milieu- en natuurwetgevin g de
bedrijfscontinu'iteit van verschillende veehouderijen in gevaar. De landbouw in Groningen
is dus sterk in
beweging en daarmee is de vanzelfsprekendheid van het vroegere grondgebruik
verdwenen.
[Provincie Groningen, 1994; p.8-9]. De werkgelegenheid in Groningen
blijft achter bij het
landelijk gemiddelde en komt voornamelijk - en in toenemende mate voort
uit de industrie
en dienstensector. Slechts 1% van de werkgelegenheid is afkomstig uit de
toeristische sector.
Dit alles zet de leefbaarheid van het platteland met name in de dunbevolkte
delen van de
provincie onder fiinke druk, vooral wanneer de kernen op grotere afstand van
het stedelijke
centrum gelegen zijn. Het niveau van voorzieningen en werkgelegenheid
nemen daar sterk
af.

Leefbaarheidsbeleid
De provincie bestaat voor een groot deel uit platteland met een lage
bewoningsdichtheid. De
provincie besteedt in haar beleid dan ook veel aandacht aan leefbaarheid. Onder
een ‘leefbaar platteland’ verstaat de provincie Groningen: "Een platteland waar ruimte
is om te wonen en te werken, maar waar tegelnkertijd voldoende ruimte is voor:
een duurzame en
concurrerende landbouw, het (voortjbestaan van natuur, recreatie en voor
een herkenbaar

en afwisselend landschap " [Provincie Groningen, 1994; p.41].
De provincie hanteert een offensieve strategie om algemene plattelandsontwikkelingen zoals een afname van het voorzieningenniveau en de werkgelegenheid
in geselecteerde
kernen tot stand te brengen of tegen te gaan. Het offensieve beleid is gericht
op een optimale
benutting van kansen om tot een modern platteland te komen. Dit krijgt onder
andere vorm
in het plattelandsbeleid en kent een lokale en een regionale component. De
eerste component
is gericht op het stimuleren van lokale acties ter verbetering van de
leefbaarheid. De primaire
verantwoordelijkheid legt de provincie hiervoor bij de gemeentebesturen. In de regionale
component neemt de provincie zelf een initiërende rol op zich en werkt zij actief
en richtinggevend mee aan thema’s waarvoor een regionale aanpak vereist is.
De provincie ziet de sterke toename van de mobiliteit en diverse technologische
ontwikkelingen (telematica) als een kans die benut moet worden om de fysieke afstand tussen
de
woonplaats en het werk en voorzieningen minder belastend te maken. Voor
probleemgebieden wordt actief gezocht naar nieuwe mogelijkheden zoals het verder
ontwikkelen van de
woon- en recreatiefunctie. Uitgaande van zowel de mogelijkheden en beperkingen
van met
name wonen en werken streeft de provincie Groningen naar de ontwikkeling van
een goed
functionerend modern platteland. Op een modern platteland is sprake van een gelijkblijvend
aantal inwoners, van vooral kleinschalige activiteiten op economisch gebied, voldoende
bereikbaarheid van stedelijke centra, een goed onderhouden bebouwde omgeving en
voldoende
kwalitatief` goede woonmogelijkheden. Daarbij zullen de autonome ontwikkelingen op
het
platteland als realiteit moeten worden aanvaard. Zeker nieuwe bewoners zullen bij het kiezen
voor de positieve aspecten van het wonen op het platteland tegelijkertijd ook de daaraan
LEEFBAARHEID or DE AGENDA!

29

verbonden beperkingen moeten accepteren. Uiteindelijk zal de plattelandsbevolking de nadelige gevolgen van de algemene plattelandsontwikkelingen zelf kunnen en moeten opvangen.

Om sociale uitsluiting tegen te gaan besteedt de provincie bijzondere aandacht aan
de huidige bevolkingsgroepen die niet van de auto gebruik kunnen maken en daarmee sterk
in hun keuzevrijheid beperkt worden. De bereikbaarheid en locatie van voorzieningen en
werkgelegenheid is met name voor jongeren, ouderen en vrouwen een belangrijk aandachtspunt. De aanleg van veilige routes (in sociale zin en wat betreft verkeersveiligheid) kunnen
volgens de provincie aan een betere bereikbaarheid bijdragen en daarmee aan een versterking van de leefbaarheid. [Provincie Groningen, 1994].

Kleine kernen beleid
Veel leefbaarheidsproblemen manifesteren zich in de eerste plaats op lokaal niveau. Een
belangrijk deel van de acties die ten behoeve van de verbeteringen van de leefbaarheid worden genomen spelen zich dan ook af op de schaal van de kleine kern. De provincie denkt
daarbij aan lokale initiatieven om knelpunten in de directe woon- en leefomgeving op te
lossen en een betere bemrtting van de ontwikkelingsmogelijkheden van het platteland (wonen, diversificatie van de landbouw, kleinschalige economische activiteiten en ontwikkelingen van recreatie en toerisme). De provincie bedeelt zichzelfhierin een secundaire, meer
ondersteunende of voorwaardenscheppende rol toe. Het gernecntelijk niveau is volgens de
provincie Groningen het meest passende niveau voor lokaal plattelandsbeleid en de provincie
legt de primaire verantwoordelijkheid daarvoor dan ook bij de gemeenten neer. De provincie
geeft de gemeenten in het Streekplan de benodigde ruimte om deze taak op te pakken, door
de randvoorwaarden voor ruimtelijke ontwikkelingen niet verder vast te leggen dan strikt
noodzakelijk is voor een goed functionerend stedelijk netwerk, en een duurzaam en leefbaar
stedelijk en landelijk gebied. Daarnaast steunt de provincie waar mogelijk de gemeenten bij
plattelandsvernieuwingsinitiatieven. Doel van dit ondersteuningsbeleid is het bevorderen van
de betrokkenheid van de bevolking bij het beleid via eigen initiatieven en keuzes voor de
ontwikkeling van het platteland.

Regionaal beleid
ln de visie van de provincie Groningen ligt lokale actie aan de basis van verbetering van de
leefbaarheid van het platteland. Er zijn echter ook knelpunten en ontwikkelingsmogelijkheden waarbij alleen een aanpak op regionale schaal voldoende effect kan sorteren. De provincie ziet met name hierin een taak voor zichzelf weggelegd en richt zich in haar
plattelandsbeleid vooral op deze knelpunten en ontwikkelingsrnogelijkheden. ln grote lijnen
gaat het daarbij om het in onderlinge samenhang:
¤

•
'
'

¤

Totstandbrengen YU/1_jl!/l(.'llC\·’C/’(lIl(l(’1'llIgL’17 (natuur, water, bos);

Verlretcren van de (interlokale) bei:eikbaarheid;
Stimuleren van economische ontwikkeling (vernieuwing landbouw, ontwikkelingrecreatie

en toerisme, stimuleren kleinschalige diensten en industrie)

,‘

Verbeteren van het A functioneren van de arbeidsmarkt;

Bijdragen aan een zodanige ontwikkeling van de zorgverlening dat mensen zo lang mogelijk in staat worden gesteld in de eigen omgeving/ kern te blijven wonen.

: Deze thema`s worden integraal benaderd, dat wil zeggen via een onderling afgestemde, samenhangende en gelijktijdige inzet van verschillende beleidsinstrumenten van de verschillende overheden. Vanwege de specifieke ontwikkelingsmogelijkheden en beperkingen in de
diverse regio`s moet het beleid daarbij op regionale schaal worden afgestemd.
De draagkracht in de landelijke gebieden is voor een groot deel afhankelijk van de bewoningsintensiteit. Om ruimte te kunnen bieden aan kwalitatieve verbreding van het woningaanbod in het landelijk gebied wordt de mogelijkheid van woningbouw in het buitengebied,
niet direct aansluitend op bestaand stedelijk gebied, selectief mogelijk. De provincie heeft

echter wel een terughoudende opstelling gekozen. Ten eerste omdat de bebouwingsopgave
van de provincie van beperkte omvang is en er een noodzaak bestaat om daarmee
vooral de
bebouwde omgeving c.q. de leefbaarheid van al bestaande dorpen te verbeteren
of versterken. Ten tweede heeft het uitwaaieren van ruimtebehoevende menselijke
activiteiten als bewoning ruimtelijke versnippering tot gevolg en draagt het bij aan de verstening van
het
buitengebied. De bouw van nieuwe woningen mag niet ten koste gaan van de andere
functies
van het landelijk gebied als de agrarische sector en natuur- en landschapswaarden.
De provincie wil door middel van het ruimtelijk beleid alle gebruikers van de ruimte
voldoende ontwikkelingskansen bieden. Met haar ruimtelijk beleid streef`t de provincie
daartoe naar een multifunctioneel ruimtegebruik, waarbij de verschillende hoofdfuncties
van
het landelijk gebied (landbouw, natuur en recreatie) in een herkenbaar en
gevarieerd land-

schap samen komen. Verhoging van de leefbaarheid op het platteland is daarbij een
belangrijk doel. [Provincie Groningen, 1994].
5.4

Provincie Friesland

Algemeen
De provincie Friesland is in zeer beperkte mate verstedelijkt te noemen; verspreid over de
provincie liggen enkele grote en vele kleinere kernen met een aantrekkelijk woon-, werken
leefinilieu. Door deze, voor Nederlandse begrippen lage gronddruk, beschikt de provincie
over relatief veel ruimte voor de inpassing van nieuwe ruirntevragende activiteiten.
De groei van de Friese economie blijft structureel achter bij de bevolkingsontwikkeling.
Friesland is daarom al geruime tijd economisch stirnuleringsgebied en zal dat de komende
jaren waarschijnlijk ook blijven. Vooral de delen van Friesland waar de bevolkingsornvang
gering is en verder afneemt als gevolg van het schaalvergrotingsproces in de landbouw, kennen leefbaarheidsproblemen. In het Friese Streekplanbeleid wordt daarom veel gewicht toegekend aan het stimuleren van de werkgelegenheid, bevordering van de leefbaarheid op het
platteland en de versterking van het draagvlak voor voorzieningen. Dit wil de provincie via
meerdere sporen bevorderen: industrie, dienstverlening, landbouw, recreatie en toerisme en
woomnigratie. Het ruimtelijke ordeningsbeleid zal hiervoor ruimte moeten bieden en voorwaarden scheppen. De kwaliteit van de woonmilieus en natuur- en landschapskwaliteiten
vormen een belangrijke basis voor de economische stimulering.
De belangrijkste uitgangspunten van het Friese beleid zijn: kwaliteit boven kwantiteit, maatschappelijke en bestuurlijke samenhang, interdisciplinaire samenwerking en selectiviteit in verandering en inzet van middelen, gericht op het bovengemeentelijk belang.
Met
dit beleid wil de provincie andere overheden en particuliere partijen uitnodigen tot
het nemen
van initiatieven en tegelijkertijd zelf de ruimtelijke ordening waar nodig bij kunnen sturen.
[Provincie Friesland, 1994].

Plattelanalsproblematiek
Voor veel mensen is de plek waar zij wonen leefbaar wanneer zij binnen een bepaalde afstand hun werkplek en het grootste deel van de benodigde voorzieningen kunnen vinden. De
stedelijke en landelijke gebieden zijn in Friesland sterk met elkaar vervlochten geraakt. Het
aanbod van werk in de kleinere kernen is in veel gevallen echter gering en de voorzieningen
beperken zich tot de dagelijkse eerste levensbehoeften als basisonderwijs en de eerste lijnsgezondheidszorg (huisarts, kruiswerk, tandarts). Vele bewoners van de kleinere kernen zijn
daardoor aangewezen op het aanbod van werk en voorzieningen in andere kernen. In het
streekplan geeft de provincie de volgende maatschappelijke processen aan die de afhankelijkheid van kleine kernen van stedelijke centra en grotere kernen in Friesland versterken:
' Afname van de werkgelegenheid door aanpassingen in de landbouw, ook in de .%er van
toelevering, verwerking en iáet van landbounproducten;
¤ In de directe omgeving ontstaat te weinig compenserende
werkgelegenheid buiten de
landbouwsector;
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Door schaalvergrotingsprocessen verdwijnen vele voorzieningen uit de kleinere kernen,
zowel in de detailhandel als de dienstverlening;
¤ Steeds meer vrouwen neuzen deel aan het arbeidsproces; hun werkplek ligt vaak in de
stedelyke en regionale centra.
'

Deze processen vinden niet overal in gelijke mate plaats. Binnen Friesland bestaan duidelijke
verschillen in de leefbaarheidsproblematiek. Regio’s met een sterke afhankelijkheid van de
landbouw en op relatief grote afstand van de grotere kernen en stedelijke centra ervaren,
evenals de minder aantrekkelijke woon en recreatieregio’s, de meeste leetbaarheidsproblemen. ln deze regio’s zijn de openbare voorzieningen door de stagnerende bevolkingsontwikkeling vaak onder de maat geraakt.

Leefbaarheidsbeleid
ln Friesland is al geruime tijd veel aandacht voor de leefbaarheidsvraagstukken op het platteland. Via diverse sporen wordt de problematiek aangepakt en hierin zijn al veel resultaten
geboekt. Het leefbaarheidsbeleid is gebiedsgericht en is op de volgende drie punten toegespitst:
'
¤
•

Economische ontwikkeling;
Bereikbaarheid van werk en voorzieningen;
Doipsvernieuwing en woningbouw.

Deze drie punten worden in het streekplan tegen de achtergrond van de maatschappelijke
processen op regionale schaal uitgewerkt. Daarbi_j worden de onderstaande beleidssporen
gevolgd om de leefbaarheid te versterken.
¤ Het versterken van de positie van de regionale centra en de ontsluiting daarvan met de
stedelijke zones krijgen voorrang in het beleid;
`s in E U-kader en vanuit de
' Het uitvoeren van [)l(Il‘l`(3l(Il’I(li\'()IIIl1'ik/(Clll1gS[7l'()‘Ql‘(Il7ll)ICI
l·'lNE.\ï in gebieden waar vele leefbaarheidsvraagstrrkken tegelijk spelen;

¤

De provincie stimuleert en ondersteunt de ontwikkeling en uitvoering van leefbaarheidsbeleid voor de plrallelanalskernen door gemeenten.

De provincie Friesland ondersteunt bepaalde regionale centra als schakels tussen de vele
kleine kernen in hun omgeving en de stedelijke zones. Een goede ruirntclijke spreiding van
de regionale centra acht de provincie daarbij van belang omdat deze centra een belangrijke
rol spelen bij de ontwikkeling van het platteland. De regionale centra worden geselecteerd op
basis van hun huidig aanbod van werkgelegenheid in de industrie en dienstverlening en de
aanwezigheid van voorzieningen in de detailhandel. voortgezet onderwijs, gezondheidszorg
en op het gebied van cultuur. De centra moeten niet met elkaar worden vergeleken; de betekenis van clk centrum voor zijn omgeving staat voorop. Die betekenis verschilt per regio. en
daarmee verschilt ook het versterkingsbeleid door de provincie.
Algemeen kan gesteld worden dat het provinciaal beleid erop gericht is gunstige
ruimtelijke voorwaarden en omstandigheden te scheppen voor een goed werk-, voorzieningen- en woonrnilieu in steden en regionale centra. l\/laatregelen die daaraan moeten bijdragen
zijn het:

'
•
¤
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Verder uitbouwen van een goed vestigingsmilieu voor bedrijven met behulp van een wervend aanbod van een ofimeer goed bereikbare bedrijfsterreinen;
Stimuleren van een goede ruimtelijke rangschikking van vele vormen van voorzieningen.
Een sterk, aantrekkelijk en goed bereikbaar kernwinkelgebied heeft hoge prioriteit;
Scheppen van goede en aantrekkelijke woongebieden, die het draagvlak voor werk en
voorzieningen helpen versterken.

l.l·.l{FBA,\l{lllêIll) op om .«<;ri2r~1t>.ix!

Kleine kernen beleid II
De vele plattelandskernen kennen uiteenlopende perspectieven. Een deel van de
kernen heeft
gunstige vooruitzichten; vooral in de sfeer van wonen en recreëren kunnen
veel kernen hun
positie versterken. De provincie ondersteunt in principe kernen die binnen de
stedelijke ontwikkelingsgebieden liggen, ontsloten zijn door kansrijke openbaarvervoersverbindingen
en
kernen in recreatieve ontwikkelingszones.
ln gebieden waar functieverlies en daarmee samenhangend verval een constante
dreiging vormen voor de leefbaarheid van de kleine kernen wordt via plattelandsvernieuwingsprogramma’s naar nieuwe perspectieven gezocht. Hierbij staan behoud van de kwaliteit van het bestaande woningaanbod en ontwikkeling van kleinschalige werkgelegenheid
centraal. Bij de ontwikkeling van kleinschalige werkgelegenheid is een belangrijke rol
weggelegd voor de Stichting Doatp en Bedriuw Fryslan (DEF).
De Waddeneilanden nemen vanwege hun geïsoleerde ligging, de grote ecologische waarde
en hun toeristisch-recreatieve betekenis een speciale plaats in. Wat woningbouw betreft is
hier alleen plaats voor vraag vanuit de in sociaal of economisch opzicht aan de eilanden
gebonden bewoners.

5.5

Provincie Drenthe

Algemeen
De provincie Drenthe is rijk aan natuur- en cultuurwaarden. Samen met de landbouw
ziet de
provincie deze waarden als een soort ‘ruimtelijke basisstructuur’ voor het landschap. De
provincie hecht veel waarde aan deze basisstructuur en voert een strikt beleid ten aanzien
van deze gebieden. Dat betekent dat functies als wonen en werken in principe niet in
de voor
de drie bovengenoemde functies waardevolle gebieden worden geplaatst. Tegelijk wil de
provincie landschappelijke ontwikkelingen stimuleren en probeert zij meer verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid bij het landschap te scheppen.
Als provincie op zandgrond heeft Drenthe traditioneel veel akkerbouw en een relatief extensief grondgebruik. Het aandeel landbouw in de economie is tussen 1980 en 2000
echter gedaald van 10% tot 6% (tegenover nationaal van 4% naar 3,5 %). De meeste vrijkomende gronden zijn opgekocht door ten behoeve van bedrijfsvergroting (van zowel binnen
als buiten de provincie), door het Rijk (o.a. ten behoeve van de ‘Ecologische Hoofdstructuur’) en door particuliere grondbezitters en speculanten. Drenthe is daardoor veranderd van
een ‘landbouwprovincie’ in een provincie waar diensten en industrie economisch gezien de
overhand hebben. De provincie is met name voor ouderen een gewilde provincie om te wonen (‘Drenthenieren’). De provincie besteedt in haar beleid daarom veel aandacht aan woningbouw en infrastructuur.

Plattelandsproblematiek
In het Provinciaal Omgevingsplan Drenthe (zie volgende paragraaf) worden maar
weinig
directe problemen met de leefbaarheid genoemd. Door het landelijke karakter van de provincie is de belangrijkste bedreiging de beperkte beschikbaarheid van voorzieningen in veel
kleine kernen. In sommige dorpen ontbreekt het voorzieningenstelsel zelfs helemaal. Door
de gunstige spreiding van de kernen met een regionaal voorzieningenniveau liggen de
meeste dorpen op minder dan 5 kilometer van een dorp met basisvoorzieningen en niet verder dan 15 kilometer van een kern met een hoger voorzieningenniveau. De provincie erkent
dat automobiliteit een voorwaarde is om voldoende van deze voorzieningen gebruik te kunnen maken.

II

De provincie Friesland heeft in een reactie te kennen gegeven in de nota Nieuwe kwaliteiten op het
platte/and
(Provincie Friesland. 1997) nieuwe inzichten te hebben opgenomen ten aanzien van het landelijk
beleid. Deze
veranderingen of aanvullingen hebben met name betrekking op het kleine kernen beleid.
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Leefbaarheidsbeleid
De provincie Drenthe is de eerste provincie met een Provinciaal Omgevingsplan (POP). Het
POP is een rechtsgeldig beleidsdocument waarin het Streekplan, Waterhuishoudingsplan en
Provinciaal 1\/lilieubeleidsplan zijn geïntegreerd. De provincie Drenthe heeft veel aatrdaclrt
voor leefbaarheid in de provincie, maar heeft dit niet expliciet in het POP opgerrornen. Opvallend afwezig zijn termen als ‘leefbaarheid’ en ‘plattelandsvernieuwing’. De meeste maatregelen zijn geïntegreerd in het sectorbeleid. Hieronder een samenvatting van de
belangrijkste punten.
ln het POP wordt veel aatrdaclrt besteed aan de provinciale ruimtelijke structuur. De
stedelijke basis wordt gevormd door vier streekcentrau (Assen. Ernrnen, Hoogeveen en
l\/leppel) met een verzorgende functie op het gebied van woningbouw, werkgelegenheid,
verzorging en recreatie en toerisme. De streekcentra vormen bij voorkeur de vestigingsplaats
voor functies die gepaard gaan met een hoge mobiliteit. De sub-streekcentral3 (Coevorden,
Rhoden en Beilen) hebben een subregionale verzorgingsfunctie en bieden plaats aan functies
die gepaard gaan met een hoge of een lage mobiliteit. Functies rrret weinig of geen invloed
op de mobiliteit kunnen in principe overal een plaats krijgen. Buiten de aangewezen centra
zijn de uitbreidingsmogelijkheden zowel voor woningbouw als bedrijvigheid zeer beperkt.
Doelstellingen van het mobiliteitsbeleid zijn een optimale bereikbaarheid van alle
functies voor zoveel mogelijk mensen en het bevorderen van de veiligheid van het verkeer.
Daarnaast probeert de provincie een verdere toename van de automobiliteit zo veel mogelijk
in te perken door alternatief vervoer te stimuleren. Voor de minder mobiele inwoners wordt
in sommige kernen een haal- en brengdienst nagestreefd.
Daarnaast is het beleid rrret name gericht op het behoud en de versterking van de bestaande kwaliteiten van de provincie.

Kleine kernen beleid
De streekcentra moeten meer dan evenredig de totale provinciale groei opvangen. De provincie geeft gehoor aan het VINEX-beleid door het rrastreverr van een betere samenhang
tussen Drachten. Assen en Groningen en het aanwijzen van Emmen als concentratiekem in
het noorden. Ook de hoofdkernen worden versterkt. maar dit mag niet ten koste gaan van de
streekcentra. Dit betekent over het algemeen dat deze kertretr mogen groeien met de gemiddelde groei van de provincie. Uit voorgaande richtlijnen volgt logischerwijs een vermindering van het bevolkingsaandeel van de kleine kernen in de totale bevolking. De
bevolkingsgroei in deze kernen wordt in principe beperkt tot de sociaal- ofeconomisch gebonden mensen.

5.6
Provincie Overüssel
lgemeen
De provincie werkt nog aan haar nieuwe Streekplan 2000+, dat naar verwachting in december 2000 zal worden vastgesteld door Provinciale Staten. De provincie geeft in het Voorontwerp Streekplan 2000+ (1999) aan, binnen de gestelde kaders. zoveel mogelijk ruimte te
willen bieden voor maatschappelijke dynamiek en innoverend vermogen. De provincie meet
zichzelf daarbij een regisscrende, stimulerende en waar nodig controlerende rol aan en treedt
daarnaast op als samenwerkende partner. Daarbij zullen waar nodig financiële stimulansen
worden gegeven om de gewenste maatschappelijke processen op gang te brengen en met de
bedoeling dat de ontvangers zich na enige tijd zelfstandig kunnen onderhouden. [Provincie
Overijssel. 1999; p.l0].

E Streekccntra vormen het zwaartepunt van de verstedelijking. Ze moeten voortdurend aan de reële vraag traar
woningen kunnen voldoen (ruim 16.000 woningen in de periode 2000-2010) en ruimte bieden voor (nieuwe)
bedrijviglrcid. Daarnaast vormen ze de spil in de verzorgingsstructuur.
ll
Suhstreckcentra moeten flexibel op de woonmarkt in kunnen springen en bieden ruimte voor bedrijven rrret een
regionale functie en voor voorzieningen met een beperkt regionale functie.

ln het Voorontwerp Streekplan 2000+ zijn een aantal gebiedsaccenten aangegeven.
Voor
Noordoost-Twente ligt het accent op de natuurlijke omstandigheden. ln Zuid- en WestTwente zal meer ruimte zijn voor de ontwikkeling van economische functies. rrret nadruk op
de stedenband en West-Twente. Ook in de Usseldelta in en rondom Zwolle en
Kampenl Usselrnuiden, in Noordoost-Overijssel en in Salland is ruimte voor econornisclre ontwikkeling.
Ten zuiden van de stedenband gelden de natuurlijke omstandigheden als leidraad voor de
ontwikkeling, net als in Noordwest-Overijssel en het Vecht-Regge gebied. Algemeen kan
gesteld worden dat de stedelijke uitbreiding zoveel mogelijk binnen de bestaande stedelijke
kernen is gepland en dat er veel aandacht is voor de milieukwaliteit en groene ruimte in het
landelijk gebied.
Opvallend is dat de provincie in het streekplan de termen platteland en landelijk ge‘
bied grotendeels heeft vervangen door de term groene ruimte`. Deze groene rrrirnte wordt
naar hoofdfunctie verdeeld in vier zones, te weten: 1) Landbouw, ll) Landbouw en
cultuur-

landschtnr, lll) Natuur, cultuurlands‘chap en landbouw en lV) Natuur. De verdeling berust
op een ruimtelijke verdeling van de functies landbouw, natuur, bos. landschap, recreatie en
toerisme, cultureel erfgoed, water en milieu.

Plattelandsproblematiek
De provincie Overijssel telt ruim een miljoen inwoners, waarvan bijna de helft in de vijf
grote steden woont. ln zijn algemeenheid is er een sterke wisselwerking tussen stad en platteland, maar niet overal. Vanaf dejaren zeventig zijn veel jonge gezinnen, vaak met hoge
inkomens, van de steden traar het platteland getrokken vanwege de aantrekkelijke en relatief
goedkope woningen. Tegelijkertijd is er een verhuisstroom naar de steden geweest van mensen die een beroep doen op de goedkope woningvoorraad in de sociale huursector. Hierdoor
is de sociale structuur tussen stad en landelijk gebied deels verstoord geraakt. Het sterkst
tekent dit zich af in Twente. Door de achtergebleven ontwikkeling van de lokale economie
kunnen hoger opgeleiden hier geen werk vinden en trekken ze weg. Deze ontwikkeling krijgt
speciale aatrdaclrt in het streekplan. [Provincie Overijssel, 1999].
Tot 2020 wordt een groei van het aantal ouderen met ongeveer 45% verwacht. Sarnerr met de
groeiende bevolking en het veranderende huisvestingspatroon zorgt dit voor een toename
van de benodigde woningvoorraad. Naar schatting zal voor de periode 1995-2020 ongeveer
4500 ha extra woongebied nodig zijn en daarnaast meer dan 2500 ha bedrijventerrein. Bij de
toekenning en invulling hiervan wil de provincie extra rekening houden met de waterhuishouding en bestaande natuur- en landschapswaarden. (zie ook de paragraaf kleine kernen
beleid hieronder.)

Op het gebied van milieu worden de normen ondanks de toegenomen inzet van maatregelen
op veel gebieden nog niet gehaald. De grootste problemen komen voort uit geluidsoverlast
en lucht-, bodem- en waterverontreiniging. [Provincie Overijssel, 1999].

Leefbaarheidsbeleid
Handhaving van de leefbaarheid op het platteland is een expliciet opgenomen opgave voor
het Streekplan 2000+. Daarnaast zijn de perspectievett voor de landbouw, de ontwikkeling
van nieuwe economische dragers, bescherming van cultureel erfgoed en groene kwaliteiten
en de relatie tussen water en milieu opgenomen als beleidsopgaven voor het landelijk gebied.
Aan de relatief dunbevolkte delen van de provincie die op enige afstand van de grote steden
zijn gelegen wordt extra aandacht besteed. ln deze regio’s is het voorzieningen niveau sterk
teruggelopen of zelfs helemaal verdwenen en is het platteland aflrankelijker geworden van de
steden. Dit is het duidelijkst het geval in Noordwest- en Noordoost-Overijssel.
De meeste bewoners van het landelijk gebied zijn aangewezen op de auto door een tekortschietend openbaar vervoer en de toenemende concentratie van voorzieningen in de grotere
kernen. De toenemende verkeersstromen die hierdoor ontstaan veroorzaken diverse proble-
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men als congestie en een toenemend aantal verkeersslachtoffers. (Het verkeer is doodsoor-

zaak nummer 1 onderjongeren.) [Provincie Overijssel, 1999].
Met plattelandsvernieuwing beleid wil de provincie optimaal inspelen op de kansen voor een
duurzame ontwikkeling van het platteland. De provincie wil dit bereiken met een samenhangend vernieuwingsbeleid voor de diverse met elkaar verweven kwaliteiten en gebruiksfuncties van het landelijk gebied. Daarbij staat de weg naar een ‘multif`unctioneel platteland’
centraal.
Kenmerkend voor het plattelandsbeleid is een integrale, gebiedsgerichte aanpak en
een grote betrokkenheid van de bevolking bij het beleid. De provincie hanteert vier hoofdlijnen voor haar plattelandsbeleid, te weten:
Versterking van de ruinztelijke kwaliteit;
'
plattelanalseconomie;
Duurzame
'
van de Ecologische Hoojïlstructzzur;
Versterking
'
¤
Versterking van de sociale kwaliteit.
Met name de aandacht voor een duurzame plattelandseconomie en de sociale kwaliteit kunnen bijdragen aan de leefbaarheid in het landelijk gebied. Bij de eerste is er naast de beleidsruimte voor schaalvergroting cn specialisatie ook aandacht voor zaken als: de ontwikkeling
van kwaliteitslandbouw (gericht op de productie van milieuvriendelijke en nieuwe producten
en productietechnieken), een kwaliteitsimpuls voor het plattelandstoerisme, bedrijfsverbreding en voor de ontwikkeling van nieuwe functies binnen vrijkomende agrarische bedrijfsvoornamelijkop
gebouwen. Bij de versterking van dc sociale kwaliteit richt de provincie zich
de instandhouding van het voorzieningenniveau op het platteland, een verhoging van de
bereikbaarheid en verkeersveiligheid en een versterking van de gebiedseigen identiteit en
herkenbaarheid van het platteland. Hiervoor is zijn in de komende jaren aanzienlijke financiele middelen beschikbaar. [Provincie Overijssel, 1999].
Door de eenvormige uitbreiding van steden en dorpen is de regionale diversiteit aan verval
onderhevig. Daarnaast staat de landbouw ook in Overijssel sterk onder druk. Van de 25.000
arbeidsplaatsen die de landbouwsector nu nog biedt zullen er veel verdwijnen. De beste
overlevingskansen voor de landbouw liggen in een verdere specialisatie en/of schaalvergroting. Als gevolg van deze processen wordt de landschappelijke kwaliteit aangetast en dreigen
kenmerkende kleinschalige landschappen te verdwijnen. De provincie wil dit tegengaan door
de biologische landbouw, het natuur- en landschapsbeheer en agro-toerisme te stimuleren.
Het toerisme is een belangrijke inkomstenbron voor de provincie en zal in de toekomst naar
verwachting verder groeien. ln dit kader krijgen natuur, landschap en cultureel erfgoed extra
aandacht. [Provincie Overijssel, 1999].

Na decennia van teruggang, is er in Overijssel nu weer een toename van het areaal
natuur. Deze toename is voornamelijk het gevolg van de inspanningen voor de provinciale
ecologische hoofdstructuur (PEHS), die overigens met nogal wat strubbelingen te maken
heeft. Het ‘vrijmaken` van grond voor natuur heeft in veel gevallen gevolgen voor de leefbaarheid in zowel positieve als negatieve zin.
De relatie tussen stad en groene ruimte wordt steeds sterker. De provincie ziet daarbij voor de (grotere) kernen voornamelijk een woon- en wcrkfunctie weggelegd en voor het
Iandeli_jk gebied voornameli_jk mogelijkheden voor recreatie, natuur en landbouw. Door de
specifieke kwaliteiten van het landelijk gebied verder te ontwikkelen wil de provincie het
gebiedskarakter veilig stellen en de samenhang tussen de stad en groene ruimte verder vergroten. Het landelijk gebied kan daarbij volgens de provincie belangrijke taken voor de stad
en haar bewoners vervullen. [Provincie Overijssel, 1999].

Kleine kernen beleid

Nieuwe bebouwing en grondgebruiksvormen die niet functioneel gebonden zijn aan de groene ruimte worden daar in principe niet toegelaten. Ook de uitbreiding van niet-functioneel
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aan de groene ruimte gebonden gebruiksvormen wordt hier
tegengegaan. [Provincie Overijssel, 1999].

De vele kleinschalige dorpsgezichten hebben grote waarde voor de provincie.
De
provincie streeft voor de stads- en dorpsgebieden naar de ontwikkeling van
nieuwe kroonj uwelen door samen met de gemeenten, het bedrijfsleven en andere marktpartijen te
werken
aan de duurzaamheid, inrichting en uitstraling van de locaties. [Provincie Overijssel,
1999].
Wanneer direct belang voor nieuwbouw kan worden aangetoond zal de provincie
toestemming verlenen voor kleine (of in bijzondere gevallen grotere) uitbreidingen van
bedrijven. Er
wordt daarbij zwaarwegend rekening gehouden met de overlast voor natuur, landschap,
cultuurhistorie en omwonenden. Ook de zonering van het landelijk gebied speelt hierbij
een
richtinggevende rol. (Uitbreiding in de zones 111, 1V en de EHS is in principe niet mogelijk).
[Provincie Overijssel, 1999].
Voor de woningbouw in buurtschappen geldt een soortgelijk beleid (het buurtschappenbeleid). Personen met een zeer bijzondere binding met hun buurtschap en van wie redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat zij elders gaan wonen worden in staat gesteld te
bouwen. Onder een buurtschap wordt daarbij verstaan: "Een zekere concentratie van ca. 25

woningen meteen eigen identiteit, in samenhang met enige (niet-agrarische)
bedrijviglieid

en/ofvoorzierrittgert

Deze toestemming wordt per individueel geval verleend. [Provincie

Overijssel, 1999; p.84]. Daarnaast is er aandacht voor duurzaam bouwen,
vernieuwend her-

gebruik en regio- of dorpsidentiteit en water en milieu.
De kernen Zwartsluis, Vilsteren, IJhorst, Hoonhorst, Beltschutsloot, Kalenberg, Ba- "
tlnnen, Gramsbergen, Oldenzaal, Losser, Tubbergen, Ootrnarsurn, Denekamp, Stad Delden,
Vasse, Boekelo, De Lutte, Diepenheim, Hertme, Saasveld, Beuningen, Tilligte, Lattrop,
Beckum, Buurse en Bentelo komen in aanmerking voor een contourbeleid wat inhoudt dat
er
alleen binnen de in het streekplan aangegeven grenzen mag worden uitgebreid. [Provincie
Overijssel, 1999; p.59].

5. 7
Provincie Gelderland
A[gemeen
Gelderland is de grootste provincie van Nederland en is opmerkelijk gedifferentieerd qua
landschapstype en economische ontwikkeling. De primaire doelen van het Gelderse beleid
zijn dan ook breed georiënteerd. De nadruk ligt op de ontwikkeling van werkgelegenheid
en
het behoud van de relatieve rust en ruimte in de provincie. Via het omgevingsbeleid stelt
de
provincie zich tot doel de economische en ecologische structuur voor de huidige en toekornstige generaties veilig te stellen. De provincie voert daarnaast een actief leefbaarheidsbe-

rerah.

Plattelandsproblematiek
Komt in het streekplan niet duidelijk aan de orde.

Lee/baarheidsbeleid
De provincie Gelderland zet plattelandsvernieuwing in om de kwaliteit en leefbaarheid van
het landelijk gebied te verhogen, met inbegrip van de plattelandskernen. Daarbij wordt veel
aatrdaclrt besteed aan de relatie platteland - stad en omgekeerd. Het proces dat bij plattelandsvernieuwingsprojecten wordt doorlopen wordt als cruciaal beschouwd voor het slagen
van de projecten en de daarmee samenhangende verbeteringen van de leefbaarheid van het
platteland. De steun van de lokale bevolking wordt onmisbaar geacht en daarom probeert de
provincie door middel van het gebiedenbeleid de bewoners van de streek te mobiliseren.
De provincie erkent de sterke sociaal-economische dimensie van de leefbaarheidsproblematiek. Door herstructurering van de landbouw en het ontwikkelen van nieuwe bedrijvigheid op het platteland wil de provincie aan een nieuwe economische basis werken. Met
N De
provincie Gelderland heeft tevens een boekje uitgegeven over leefbaarheidsaspecten: .SQnez.irboe/tje.
Handboek lee/baarheid lartdelijk gebied (l 995_)
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name op gemeentelijk niveau worden flankerende maatregelen in de sfeer van bereikbaarheid, openbaar vervoer en publieke voorzieningen van belang geacht naast de verbetering
van de communicatie tussen burger en overheid. De meeste initiatieven tot plattelandsvernieuwing moeten op gemeentelijk niveau worden genomen. Op regionaal niveau is het van
belang om vanuit de samenhang tussen sectoren oplossingen voor de leefbaarheidsproblematiek te zoeken. Een integrale benadering heeft hierbij het meeste kans van slagen. Alleen
in uitzonderingsgevallen wordt er meer planologische ruimte verleend, onder voorwaarde dat
dit wordt geïntegreerd in de totale projectmatige aanpak. De provincie legt het beleidsaccent
voor projecten op de sociaal-economische benadering, op het aansluiten bij de gebiedsidentiteit en op het ontwikkelen van streekgebonden activiteiten. De eigen gebiedskwaliteiten
gelden als uitgangspunt. Wanneer projecten op streekniveau via heldere organisatiestructuren tot verbetering van de leefbaarheid kunnen leiden ondersteund de provincie deze in personele en financiële zin. [Provincie Gelderland, 1996; p.90].

Kleine kernen beleid
Komt in het streekplan niet duidelijk aan de orde.

5.8

Provincie Flevoland

A [gem een

De Provincie Flevoland bereidt een nieuw Provinciaal Omgevingsplan (POP) voor. Als eerste aanzet daartoe heeft de Provincie in januari 1999 de ()ntivikkelingsvisie Flevoland 2030
uitgegeven. De gegevens in deze paragraaf zijn afkomstig uit deze ontwikkelingsvisie en de
notitie `tllaatscliappij en Omgeving in iniisselwerking’.
Flevoland heeft een relatief grote groei van de bevolking en bedrijvigheid, voornamelijk
afkomstig uit de Randstad. Om dit in goede banen te leiden hanteert de Provincie een scheidingsbeleid naar functie, met een concentratie van verstedelijking langs de hoofdinfrastructuur en het behoud van het landelijk gebied voor functies die daar naar hun aard aan zijn
verbonden. Daarbij wordt naar een goede aansluiting van de economische, sociale en ecologische structuur en de infrastructuur op de omliggende gebieden gestreefd.
PltlllL’l(ll7t.llS'])l'()l7lL’l77(lllCl(
Kenmerkend voor de provincie is de beperkte werkgelegenheid in relatie tot de aanwezige
beroepsbevolking wat gepaard gaat een hoog percentage forensen naar werkplekken buiten
de provincie. Vanwege de snelle bevolkingsgroei met een hoog percentage forensen, de gerniddeld grote afstanden tussen kernen en het zwakke openbaar vervoersstelsel neemt de
automobiliteit in Flevoland bovengemiddeld toe, wat met name tijdens piekuren tot congestie leidt. Daarnaast heeft het hoge percentage forensen een negatieve invloed op de sociale
structuur in dorpen en steden.
De dagelijkse voorzieningen zijn momenteel in vrijwel alle woonkernen van Flevoland aanwezig. maar in veel snel groeiende gebieden blijft het voorzieningenniveau achter
bij de bevolkingsgroei. Daarbij laat de bereikbaarheid van de voorzieningen vaak te wensen
over. met name voor de minder mobiele bevolkingsgroepen.
Leetbaarheidsbeleid
ln het landelijk gebied zijn duurzaamheid en functiescheiding leidende inrichtingsvoorwaarden. Vanwege een (te) snelle bevolkingsgroei richt de provincie zich met name op de ontwikkeling van de sociale structuur. Daarbij staan maatschappelijke deelname en een
toereikend voorzieningenpakket centraal in de beleidsvoering. Dit betekent dat de provincie
probeert zaken als onderwijs, arbeid, inkomen en voorzieningen op het terrein van zorg,

cultuur en vrije tijd voor iedereen in voldoende mate beschikbaar en bereikbaar te maken. De

inwoners van Flevoland zijn hiervoor nog regelmatig aangewezen op zorgvoorzieningen
buiten de provincie. Om dit te veranderen is onder meer een versterking van hoogwaardige

voorzieningen op het gebied van zorg, hoger onderwijs, orrtspannirrg (bijvoorbeeld
sport) en
cultuur nodig. Dergelijke voorzieningen kunnen verder een positieve bijdrage
leveren aan
het vestigirrgsklirnaat voor bedrijven.
Een tweede belangrijk leefbaarheidsthema van de provincie is de
bereikbaarheid van
werk en voorzieningen, al dan niet in de eigen woonplaats. Daartoe wordt
geïnvesteerd in
uitbreiding van de infrastructuur en worden openbaar vervoer en het gebruik van de
fiets
gestimuleerd. Het busvervoer kent grote lralteafstanderr en is voornamelijk gericht
op de
verbinding van de belangrijkste kernen. Wat het spoor betreft zijn er concrete plarrrrerr
voor
de Gooiboog, de Hanzelijn (die voor 2010 in gebruik moet zijn) en de Zuiderzeelijn,
die
naar Grorrirrgerr gaat en daarna mogelijk verder als HSL naar Scandinavië. Deze zou
daarnaast mogelijk een regionale functie kunnen vervullen voor onder andere
Emrrreloord.

Kleine kernen beleid
Voor de kleine kernen wordt een groeimogelijkheid geboden die iets boven de natuurlijke
groei uitstijgt orrr in deze kernen zo een breder draagvlak te creëren voor primaire
voorzierringerr zoals basisonderwijs, rrredische zorg, detaillrarrdel, jongerenwerk en
ouderenzorg.
Waar dit onvoldoende is wil de provincie naar andere oplossingen zoeken. Lelystad
en Alrrrere vormen samen de belangrijkste dragers voor de verzorgingsfuncties in de
provincie en
Emmeloord is de belangrijkste verzorgingskern voor de Noordoostpolder.
"Er is geld genoeg voor de ontwikkeling van het landeläk gebied men weet het alleen nog
in onvoldoende mate te vinden. "
[interviews RPD/ LNV/ Provincie Flevoland].
5.9

Provincie Utrecht

Algemeen
Het ruimtelijk ordeningsbeleid voor het landelijk gebied van de provincie Utrecht berust
op
de volgende vier basisprincipes: planning op basis van kwaliteit, planning op de langere
termijn, plarrrrirrg in grotere eenheden en zorrerirrg in het landelijk gebied. De volgende vier
uitgangspunten worden in het streekplan genoemd als de basis voor het ruimtelijke beleid:
' De ruimtelyke niogelnkheden in de provincie zijn bepalend voor de mate waarin kan
worden voldaan aan de behoefte voor verdere verstedelijking;
'

Concentratie van verstedelnking in de stadsgewesten (rond Utrecht en
Amersfoort) en

restrictiefbeleid daarbuiten vanwege het behoud van ‘groene ' structuren, het schaalvergrotingsproces, geleiding van de mobiliteit en activiteitenpatronen;

' De sterke groei van de automobiliteit en de daaruit voortvloeiende bereikbaarheids- en
lee/baarheidsknelounten noodzaken tot een flankerend ruimtelnk beleid;
Er
wordt gestreejkl naar een zonering in het landelnk gebied die lange termijnvisies on'
dersteunt, gericht is op duurzaamheid van landbouw, rekening houdt met natuur-, landschcn2s- en cultuurwaarden en andere gebruiksfuncties en die tevens aansluit bij de
voorwaarden vanuit de waterhuishouding en het milieubeleid

Plattelandsproblematiek
De provincie Utrecht nam al in 1975 een aantal leefbaarlreidonderwerpen op in haar streekplannen die vandaag de dag nog steeds actueel zijn. Dat zijn onder andere de voortsclrrijdende verstedelijking waardoor de open ruimte voorgoed dreigt te verstenen, de
ontwikkeling van de agrarische sector in relatie tot de in de provincie aanwezige landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarden en de toenernerrde recreatie- en vervoersdruk.
Hoewel een deel van de hoofdthema’s in de loop der tijd dus niet veel is veranderd, erkent
de provincie dat de problematiek tegelijkertijd een strik complexer is geworden door de
toerremerrde
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ruimtelijke druk en nieuwe eisen op het gebied van water- en milieukwaliteit. Daarbij constateert de provincie dat de landbouw niet langer als grootste bedreiging voor natuur en landschapswaarden geldt, maar dat de stedelijke druk het grootste probleem is geworden.
De infrastructuur in en rond de verzorgende kernen in de provincie Utrecht kent de hoogste
corrgestiekans in Nederland. De bereikbaarheid vanuit het landelijk gebied voor voorzieningen wordt daardoor - in samenhang met het daarmee gepaard gaande sluipverkeer - ook beperkt. [GS, Utrecht ( 1998); 10-12]. Een van de speerpunten van het Utrechtse
streekplanbeleid is dan ook de verbetering van de bereikbaarheid door verbetering van de
weginfrastructuur, een verdere uitbreiding van het openbaar vervoersnetwerk en de aanleg en
verbetering van fietspaden. De nadruk ligt daarbij overigens op de stedelijke gebieden. De
provincie stelt verder dat er birrrren de provincie geen kerrrerr zijn die rrret orracceptabele
leefbaarheidsproblemen te maken hebben als gevolg van een onvoldoende groot voorzieningenniveau. De afstand tot de dragende kerrrerr is mede dankzij de groei van de mobiliteit en
de ontwikkeling van nieuwe cornrnurricatiemiddelen tot aanvaardbare hoogte teruggebracht.
[GS, Utrecht, (1998); 26]. Daarmee koppelt de provincie het voorzieningenniveau direct aan
de bereikbaarheid van de kleine kerrrerr. Dit botst echter rrret beleidsuitspraak 10 uit de Koepelnotitiefvsieke leefomgeving waarin de provincie aangeeft zich maximaal te zullen inspannen om de autorrrobiliteit terug te dringen, met als doel het beperken van de negatieve
effecten op de leefomgeving. [GS, Utrecht, (1998); 28]. Beleidsuitspraak 15 ondersteunt het
openbaar vervoer en fietsgebruik en is zodoende wel in overeenstemming rrret het streven
naar een verbeterde ontsluiting, alhoewel ditjuist in de landelijke gebieden niet toereikend
zal krrnnerr zijn. De ontsluitirrgskwestie vormt rrret rrarne een probleem voor merrserr die niet
over een auto beschikken.

Leefbaarheidsbeleid
Hoewel leefbaarheid in het streekplan wel impliciet is opgerrornen in het sectorbeleid wordt
er over de leefbaarheid in het landelijk gebied en kleine kerrrerr weinig gezegd. De provincie
ziet de agrarische sector als drager van het landelijk gebied en de ecologische en cultuurlristorisclre hoofdstructuur. Daarbij krijgen stads- en dorpsvernicuwirrg, de sociale samenhang,
nieuwe landgoederen, hergebruik van vrijkomende bedrijfspanden, groenstructurerr en recreaandacht.
atie en toerisrrre bijzondere
‘2000

Voorbij' neemt de provincie leefbaarheid wel expliciet op, in saln de notitie
De provincie omschrijft leefbaarheid hier als: "Een
duurzaamheid.
de
term
menharrg rrret
de kwaliteit van de leefomgeving kan worden bewaarmee
dvnamisclt en subjectiefbegrip
schreven. De kwaliteit wordt bepaald door de belevingswaarde die burgers, organisaties en
metleoverlieden aan hun leefomgeving toekennen en is variabel in plaats en tijd. " De provincie ziet de diversiteit van het landschap, woon- en vestigingsmilieus, cultureel erfgoed en
de biodiversiteit als leidend principe van het provinciaal leefbaarheidsbeleid. [vrij naar: GS,
Utrecht (1998); 16].

Kleine kernen beleid
Buiten de stadsgewesten Utrecht en Amersfoort geldt een restrictief verstedelijkingsbeleid.
De provincie beoogt hiermee de leefbaarheid van de kleine kerrrerr te behouden omdat uitbreiding vaak leidt tot eenvormige woonwijken en een verstoring van de bestaande diversiteit en kwaliteit. Wel is cr ruimte voor inbreiding. De mogelijkheden voor inbreiding en
versterking van de sociale samenhang en het karakter van de kern worden hoog ingeschat.
lndien uitbreiding buiten de stadsgewesten toch noodzakelijk blijkt en verdere inbreidingsmogelijkheden niet voorhanden zijn zal in eerste irrstarrtie naar bouwmogelijkheden in de
omgeving van Veenendaal en Woerden worden gekeken. [GS, Utrecht, (1998); 27]. Verder
wordt een deel van de vestigingsdruk afgeleid naar de Flevoland en mogelijk in de toekomst
ook naar Gelderland en Noord-Brabarrt. [GS, Utrecht, (1998); 16].

5. 10 Provincie Noord-Holland
[gemeen
De provincie Noord-Holland heeft twee streekplannen, één voor Noord en een voor Zuid.
Het noordelijke deel kent veel landelijk gebied en daarrrree gepaard gaande kwaliteiten en
problemen. Het zuidelijk deel van Noord-Holland is sterk verstedelijkt en orrrvat veel rnirrder
landelijk gebied.

Plattelandsproblenzatiek
Specifieke problemen voor het landelijk gebied in Noord-Holland zijn de toerrernende af- ‘
stand tussen de woon- en werkplek en de toenemende spanning tussen econornisclre ontwikkeling en natuur- en milieukwaliteit. Het `over1oopbeleid` dat de provincie tot voor kort
heeft gevoerd heeft deels tot de beoogde verbetering van het voorzierrirrgerr niveau in rrret
name de landelijk gebieden geleid, rrraar heeft daarnaast ook voor rrieuwc problemen gezorgd. De bevolkingsornvang in het landelijk gebied is sneller gegroeid dan het voorzieningenniveau en de bevolking is relatiefjong. Mede hierdoor zijn zowel de worringrnarkt als de
arbeidsmarkt extra onder spanning komen te staan.
Naast de economische ontwikkeling van de provincie is er aandacht voor het leefrnilieu en de kwaliteit van natuur, milieu en landschap. Met rrarne in de landelijke gebieden
neemt het belang voor de recreatie en toerisme toe, wat tot overbelasting kan leiden. [Provincie Noord-Holland, 1994].

Leefbaarheidsbeleid
De provincie wil de uitbreiding van het woningaanbod, werkgelegenheid en voorzieningen
in de verstedelijkte gebieden concentreren orrr de toename van de mobiliteit en daarmee gepaard gaande corrgestieproblemen af te remmen. Een belangrijke tweede pijler van het beleid
is het in evenwicht brengen van de belangen van natuur, landschap en milieu rrret de economische belangen. De provincie hecht zeer veel waarde aan de huidige aanwezige larrdsclrappelijke kwaliteiten en wil verdere aantasting daarvan waar rnogeli_jk voorkomen. Derde
hoofdpunt van het provinciale beleid is de orrtwikkelirrg van de werkgelegerrlreid, met speciale aandacht voor de Kop van Noord-Holland.
Onder andere de verplaatsing van de kansrijke kasserr- en bollenteelt van zuid naar
noord moet hier aan bijdragen. De provincie gaat uit van de eigen kracht van het landelijk
gebied en streeft naar de accentuering en ontwikkeling van de versclreiderrlreid aan woorrmilieus, landschappen, recreatiemogelijkheden en bedrijfsrnilieus in Noord-Holland, orrr de
bewoners van de streek zo veel mogelijk vast te houden. [Provincie Noord-Holland, 1994].
Een orrtwikkelirrg als de irrdividualiserirrg leidt tot meer pluriformiteit in het wonen en leven
van de Noord-Hollarrders. In de toekomst is voor de inrichting van de leefomgeving specifieke aandacht nodig voor huishoudens rrret een kleine en rrret een grote mobiliteit. Het beleid is er op gericht de bestaande kwaliteiten van de gebouwde omgeving te handhaven en te
verbeteren. Orrr te kunnen voldoen aan de veranderende eisen met betrekking tot de kwaliteit
van de bebouwing, moet behalve aan zorgvuldig beheer ook aandacht worden besteed aan
vervanging en vernieuwing van bebouwing binnen de kernen. De uitvoeringsverantwoordelijkheid van de hieraan verbonden Nota Stads- en Doipsvernieuwing ligt bij de gemeenten,
de provincie heeft lrierirr een stimulerende functie.

Kleine kernen beleid
De provincie Noord-Holland streeft met haar kleine kernen beleid naar een versterking en
concentratie van stedelijke gebieden om het voorzierrirrgerrpeil in stand te houden, de identiteit van de kleine kernen te behouden en om het landelijk gebied zo open mogelijk te houden. De provincie hanteert een hiërarchie van hoofdkernen, basiskernen en overige kerrrerr,
rrret elk een eigen furrctieaanduiding. Voornamelijk de kernen in het laagdynamische gebied,
zoals in gebieden rrret belangrijke cultuurhistorische of natuurwaarden hebben weinig uitbreidingsmogelijkheden. Hieraan liggen criteria voor natuur, landschap, landbouw, stedenLEEFBAARIIEID or DE AGENDA!
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bouw, cultuurhistorie en milieu- en rrrobiliteitsaspecten ten grondslag. Uitgarrgspurrt van het
kleine kernen beleid is het behoud en creëren van ruimtelijke kwaliteiten.
Een basiskern is een kern rrret minimaal 1500 inwoners en waar basisvoorzieningen

aanwezig zijn als ecrr basisschool, ouderenvoorzieningen en één of meerdere winkels voor
dagelijkse artikelen. In principe mag hier voor de eigen behoefte van de kern en het direct
omringende landelijk gebied worden gebouwd. Woningbouw in de basiskern mag echter niet
ten koste gaan van de verdere ontwikkeling van de hoofdkern. ln kleine kerrrerr is woningbouw incidenteel toegestaan als daarmee de ruimtelijke kwaliteit wordt verbeterd of wanneer
in noodzakelijke dorpsvernieuwing wordt voorzien. Bouwen ten behoeve van de instarrdlrouding van het voorzieningenniveau vormt geen uitgarrgspurrt van het kernenbeleid. De historische landschapsstructuur is van doorslaggevend belang voor het behoud en versterken van
het eigen karakter van de kern.

5.11

Provincie Zuid-Holland

Algemeen

De Provincie Zuid-Holland is de meest verstedelijkte provincie van Nederland en werkt rrret
vier streekplannen orrr de enorme omvang en diversiteit van de sociale ontwikkelingen en
economische bedrijvigheid te reguleren. ln een groot deel van de provincie liggen de kleinere kernen - voor zover aanwezig - zeer dicht op elkaar en onder de rook van de grote steden.
De streekplannen Rijnmond en Zuid-Holland West betreffen een zeer sterk verstedelijkte
ruimte. Het streekplan Zuid-Holland Zuid orrrvat meer landelijk gebied en vooral het streekplan Zuid-Holland Oost orrrvat veel landelijk gebied (het westelijke deel van het in de Vierde
').
Nota Ruimtelijke Ordening beschreven ‘Groene Hart ln dit gebied is het provinciale beleid
gericht op de erkenning van de waarden van openheid, natuur en landschap.
Voor ingrepen die de kwaliteit van het landelijk gebied negatief kunnen be'r`nvloeden
(b.v. woningbouw. infrastructuur, ontgronding) geldt dat toetsing aan natuur en landschap
noodzakelijk is. Wanneer na afweging toch tot een ingreep wordt beslotcrr dient de schade
aan natuur en landschap te worden `gecompenseerd` zoals opgenomen in de Nota Planbeoordeling.

Plattelandsproblematiek (Groene llart)
Het Groene Hart bevat versclrcidene kwaliteiten die het rnerrselijk en natuurlijk leefmilieu

verrijken. Het gebied lrecft daarbij extra recreatieve waarde omdat het visueel aantrekkelijk

is en in de directe nabijheid ligt van de grote steden. Door de grote verstedelijkirrgsdruk
dreigt echter een onherstelbaar verlies van de open ruirrrte, cultuurhistorische- en natuurwaardert in het Groene Hart. Er is lrct Rijk en de provincie veel aan gelegen dit te voorkomen
en er gelden in het Groene Hart daarom strikte voorwaarden voor rnerrselijke activiteiten.
Leefbaarheidsbeleid
Om de nog niet-verdiclrte landelijke gebieden zo veel mogelijk open te houden en de gebiedseigerr kwaliteiten te behouden en te versterken voert de provincie een restrictief beleid
voor woningbouw en (nieuwe)bedrijvigheid in het Groene Hart en probeert zij belastende
functies zoveel mogelijk buiten de regio te plaatsen. Binnen het Groene Hart zelf streeft de
provincie naar selectieve concentratie van wonen en werken. Daartoe zijn bebouwingscontouren vastgesteld die in principe niet mogen worden overschreden en is er extra aandacht
voor een goede (groene) aanpassing van de stadsranden in het open gebied. Landelijke functies als landbouw, recreatie en natuur zijn de dragers van deze open gebieden. De pogingen
om het Groene Hart van grootschalige vormen van verstedelijking te vrijwaren en het starten
van projccterr ter verhoging van de belevings- en recreatiewaarderr hebben vooral het behoud
van het Groene Hart als gebruiksruirnte voor de Randstad als achtergrond. Er is daarbij speciale aandacht voor de bescherming van de cultuurhistorisclre waarden als verkavelingpatronen. molens en boerderijstrokerr.
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Verder ondersteunt de provincie programma’s die alternatieve vervoerssoorterr
aantrekkelijker rrrakerr en de automobiliteit helpen beperken. Kleinere wegen worden
zo min mogelijk
verbreed of uitgebreid en de groei van de autorrrobiliteit wordt zo veel rrrogelijk
opgevangen
op de rijkswegerr.

Kleine kernen beleid
Voor rragerroeg alle kleine kernen geldt dat er maar zeer beperkte uitbreidirrgsrnogelijkheden
zijn ten behoeve van wonen en werken, wat wil zeggen dat er alleen nog binnen de
huidige
bebouwingscontouren mag worden gebouwd. Het behoud van `groene’ kwaliteiten in
het
plangebied heeft daarbij voorrang op alle atrdere claims die een (extra) aantasting van de
open ruimte met zich meebrengen. Dit geldt niet voor A-kerrren. Die rnogerr
onder bepaalde
voorwaarden wel verder uitbreiden en dienen daarnaast de regionale verzorgingsstructuur
te
dragen. Daarbij verwacht de Provincie dat het voorzienirrgenniveau in de kleine
kernen verder onder druk zal kornerr te staan door de derrrografisclre orrtwikkelingerr.
De provincie staat
welwillend tegenover initiatieven van gerneenterr en de samenleving om de zelfredzaarnlreid
te vergroten. Het aangesclrerpte restrictieve beleid kan er plaatselijk toe leiden dat
voor de
leefbaarheid noodzakelijk geachte maatregelen orrrrrogelijk vervuld kurrnerr worden. Om
de
aclrterstarrd in deze gevallen te kunnen beperken is een extra planologisch corrtirrgerrt beschikbaar en is een beperkte regioreserve opgebouwd.
5. 12

Provincie Zeeland

Algemeen
Zeeland lrecft zich de afgelopen decennia als geen andere provincie weten te
ontwikkelen
van een economisch zwakke, eenzijdig georiënteerde provincie tot een dynamisch
gebied dat
naast een aantal problemen ook diverse goede orrtwikkelirrgskanserr kent. De provincie
richt
haar beleid op het beperken van de problemen en het optimaal benutten en creëren van
kansen. Om regionaal richting te krrnnerr geven aan de voorgestane ontwikkelirrgerr is
het landelijk gebied in drie zones verdeeld: een agrarische zone, een ecologische zone en
een
agrarische zone rrret specifieke regionale kwaliteiten. [Provincie Zeeland, 1997].

Plat!elandsproblematiek
De landbouw in Zeeland staat onderdruk en kan de kwaliteit van het landelijk gebied
niet
langer volledig dragen. Met rrarne de akkerbouw orrdervirrdt negatieve gevolgen van
de veranderingen op de wereldmarkt en veroorzaakt daarmee orrstabiliteit in de kwaliteiten van
het
landelijk gebied. Daarnaast is de toeristisch-recreatieve inhastructuur nog orrvoldoerrde ontwikkeld en moet de druk die deze sector op het landelijk gebied legt worden gestroornlijrrd.

Leefbaarheidsbeleid
Hoofddoelstellingerr van de provincie Zeeland zijn de versterking van de werkgelegenheid
ter verlrogirrg van het welzijn van de inwoners en behoud en versterking van de karakteristieke Zeeuwse orngevirrgskwaliteiten: rust, ruimte en milieu. De provincie probeert de
landelijke kwaliteiten door rrriddel van plattelandsvernieuwing te versterken. Daarbij ligt de
nadruk op verbetering en verbreding van de landbouw, versterking van natuur en milieu en
op beleidsvernieuwing. Dit komt in het beleid terug in een gecontroleerde versterking
van
het plattelarrdstoerisrne en het toekennen van nieuwe functies aan oude agrarische bedrijfspanden.
De aatrdaclrt voor het openbaar vervoer richt zich voorrrarrrelijk op de gebieden rrret
een diclrtere bevolkirrgsconcentratie. Voor woningbouw geldt dat deze bij voorkeur in
goed
(door openbaar vervoer) ontsloten gebieden dient te geschieden.

Kleine kernen beleid
De provincie projecteert rond de grootste stedelijke centra een orrtwikkelirrgszone met groeipotenties voor werkgelegenheid en wonen. Er is veel aandacht voor de ontsluiting van deze
L·El€l’BAARllElD or DE AGENDA!
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zones per fiets, openbaar vervoer en auto, en ook de woonfunctie wordt hier verder gestimuleerd. Daarnaast liggen er verspreid over de provincie vier dragende kernen die een regionale verzorgingsfunctie hebben. Voor deze kernen wordt een uitbreiding van het
voorzieningen niveau voor de eigen regio nagestreefd en kan ook groei van de woningvoorraad plaatsvinden. De overige kernen (kleiner dan 5000 inwoners) hebben op het gebied van
wonen. werken en voorzieningen vooral een lokale betekenis. ln deze kernen is het beleid
vooral gericht op de kwaliteit en de leefbaarheid van de kern en wordt een beperkte uitbreiding nagestreefd die gelijke tred houdt met de natuurlijke aanwas. Om verbetering van de
kwaliteit van de leefomgeving te bewerkstelligen richt de provincie haar middelen op de
sanering van milieuhinderlijke bedrijven in de woonomgeving, verbetering van de woonomgeving en verbetering van de woningen zelf. De aanpak van de lokale leefbaarheidsproblematiek in kleine kernen ligt in hoofdzaak bij de gemeenten.

5. 13

Provincie Noord-Brabant

Algemeen
De provincie Noord-Brabant omvat het zuidelijk deel van de ‘Stedenring Centraal Nederlandl° en ligt op de transportroutes tussen grootstedelijke gebieden als de Randstad, het
Ruhrgebied, Antwerpen-Gent-Brussel en Maastricht-Aken-Luik. De kracht van de vier grote
Brabantse steden ligt vooral in hun ligging op diverse snijpunten van internationale transportroutes en hun fraaie ligging in een groene omgeving. De provincie stelt zichzelf het behoud van de natuur ten doel door middel van een krachtig water- en milieubeleid, waarbij de
(internationale) concurrentiepositie van de landbouw behouden moet worden. Verder streeft

de provincie naar het behoud van de diversiteit in het landschap. Zij onderscheidt daartoe een
viertal karakteristieke gebieden, te weten: het rivierengebied, Centraal-Brabant. WestBrabant en Oost-Brabant. waarin de beleidsaccenten landbouw, natuur. natuur in combinatie
met recreatie en toerisme en verstedelijking opgenomen zijn.
ln haar beleid streeft de provincie naar een koppeling van elkaar versterkende funeties. en ontkoppeling van strijdige functies. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen
hoog- en laagdynamische functies. De hoogdynamische gebieden zijn aan snelle veranderingen onderhevig cn zijn daarom gebaat bij een flexibel ruimtelijk beleid. Voorbeelden hiervan
zijn verstedelijkte gebieden, primaire landbouwgebieden. intensieve recreatiegebieden of
militaire terreinen. De laagdynamische gebieden zijn sterk gebaat bij continuïteit en rust.
Voorbeelden hiervan zijn: natuurgebieden, bossen, waterwingebieden en extensieve vormen
van openluchtrecreatie als wandelen en fietsen. [Provincie Noord-Brabant, 1992;
pp.l5.25.4”/l.

Pla!/e/amzls‘pr0/v/amaiick
De belangrijkste problemen die in de kleine kernen in het landelijk gebied optreden zijn de
afbrokkeling van het voorzieningen niveau - met name in de detailhandel - en de verandering
(atkalving) van de sociale relatiepatronen. Beide zijn het gevolg van autonome maatschappelijke processen als schaalvergroting. vergrijzing. individualisering, emancipatie en veranderend koopgedrag. Deze processen hebben - met name in de Peel - geleid tot een dalend
inwoneraantal in diverse dorpen. De provincie hanteert als uitgangspunt dat de bewoners van
de kleine kernen over een breed en gevarieerd aanbod van werkgelegenheid moeten beschikken en ruime keuzemogelijkheden moeten hebben in de sfeer van (regionaal georiënteerde)

voorzieningen. Daartoe dienen de regionale kernen voor alle bewoners van het platteland
goed bereikbaar te zijn.

Leefhaarlieiris/Je/cid
Het provinciale bestuur rekent het tot zijn taak om zorg te dragen voor de doorwerking van
het Rijksbeleid ten aanzien van de dagelijkse leefomgeving in het provinciale beleid en in
het verlengde daarvan het gemeentelijke beleid. Het streven naar behoud en versterking van
li

l\let als kernsteden Breda. Tilburg. ljindhoven/ Helmond en `s Hertogenbosch.

de kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving is in het streekplan opgenomen in een aantal

aanbevelingen en toetsingscriteria. 1<ernthema`s betreffende de leefbaarheid in het landelijk

gebied waar naar dient te worden gekeken zijn in het kort:
Terugdringen van de groei van het autogebruik, en .s‘timu[eren van het openbaar vervoer;
·
' Verhoging van de sociale veiligheid en 1rerkeersveiligheid;
¤ Nieuwbouw moet zo mogelijk in het bestaande gebiedskarakter worden
ingepast;
' Toetsing van het milieu op de componenten: bodem, water, lucht, veiligheid geluid en
energiebesparende maatregelen;
¤

Optimale invulling van recreatief(mede) gebruik van openbaar groen;

¤ Aandacht voor de [aiidsehinnuelijke inrichting, waaronder de
schaal van het landreluni,
cultinirliistorie en aardkundige waarden. [Provincie Noord-Brabant. 1992; p.89.9
1Naast
het ruimtelijk ordeningsbeleid streeft de provincie naar een verbetering van de leefl
baarheid door inspanningen op andere beleidsterreinen als: het economisch beleid, het sociaal-cultureel beleid. het onderwijsbeleid en het emancipatiebeleid. Daarbij wordt gestreefd

naar een goede samenwerking tussen Rijk, provincies en gemeenten.

Kleine kernen beleid
De provincie ziet geen kans de in de vorige alinea beschreven autonome processen door
middel van haar beleid afte zwakken. Via het ruimtelijk ordeningsbeleid probeert zij wel het
verzorgingsniveau in de regionale kernen te behouden en te versterken. De twee daarbij belangrijkste beleidssporen zijn ten eerste: "Het scheppen van gunstige voorwaarden voor
ontwikkelingen in de kleine kernen zelf", waarmee getracht wordt om een eenzijdige ontwikkeling tegen te gaan. Hiertoe wordt onder andere het groeiklassenbeleid voortgezet. Het
tweede beleidsspoor heeft betrekking op "De ontwikkeling van een regionaal kader, waarin
de kleine kernen in een groter verband goed kunnen_fimetioneren Naast een goed openbaar
vervoer besteedt de provincie aatrdaclrt aan de mogelijkheid om de basisvoorzieningen mobiel te maken. (teleshoppen, rijdende winkels en mobiel postkantoor enzovoorts) [Provincie
Noord-Brabant, 1992; §6.l toelichting].
Zoals gesteld bij het eerste punt hanteert de provincie voor de uitvoering van het verstedelijkingsbeleid een groeiklassenbeleid. De groeiklasse geeft de gewenste rrrate van verstedelijking van een kern aan en richt zich primair op de stedelijke activiteiten wonen.
werken. voorzieningen en recreatie. Alleen groeiklasse 5 komt daarbij in aanmerking voor
daadwerkelijke stedelijke uitbreiding, voor de rest geldt een restrictief beleid, rrret als doel
het behoud van de aantrekkelijkheid van deze kernen om te wonen. werken en winkelen. De
kernen in groeiklasse 1 zijn meestal nevenkernen in gemeenten met meerdere kernen en beschikken over de minste groeimogelijkheden. Deze kerrrerr zijn voor voorzieningen hoofdzakelijk aangewezen op de regionale kernen en de steden. ln de klassen 1 tot en met 3 is
woningbouw alleen mogelijk voor de eigen woningbehoeftel° en onder strikte voorwaarden.
Voor uitbreiding van de bedrijvigheid geldt tevens een restrictief beleid dat in de kleinere
kernen uitsluitend ruimte biedt aan kleinere bedrijven met een regionale verzorgingsfunctie.
Voor bedrijvigheid die overlast met zich meebrengt is buiten het stedelijk gebied het bedrijventerrein Moerdijk aangewezen. Daarnaast is buiten de bebouwde omgeving langs de A 16
het transport- en distributiecentrum Hazeldonk beschikbaar. [Provincie Noord-Brabant;
1992; §6.1 plantekvt].

5.14

Provincie Limburg

[gemeen
Het zuidelijk deel van de provincie Limburg is sterk verstedelijkt, het midden en noordelijk
deel kennen nog grote delen open landelijke gebied. Dit onderscheid komt terug in de drie
streekplannen die de provincie in 1994 heeft opgesteld; een voor Zuid-Limburg en een voor
ll"

Diegenen die ter plaatse zijn geboren en getogen ofdie economisch aan de kern gebonden zijn.
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Midden- en Noord-Limburg. De provincie hanteert voor de leefbaarheid in het landelijk gebied de definitie van Huigen, met als thema’s de factoren:
¤ Bereikbaarheid en toegankelijkheid van de noodzakelnke voorzieningen;
¤ Woonklimaat: de kwaliteit en waardering van woningen en woonomgeving;
Bestaanszekerheid (beschikking over werk en inkomen);

'

Het gemeenschapsleven.

'

Plattelandsproblematiek
Komt nagenoeg niet aan de orde.

Leejbaarheidsbeleid
De provincie Limburg hanteert de volgende vier hoofdpunten voor haar beleid. Ten eerste de
bevordering van ruimtelijke concentratie van voorzieningen en verbetering van de bereikbaarheid daarvan. Ten tweede het stimuleren van uitvoeringsprojecten die op leefbaarheid
gericht zijn. Ten derde projecten ter versterking van de verzorgingsstructuur en ten vierde
projecten die gericht zijn op een verhoging van de ontsluiting (al dan niet rrret het openbaar
vervoer) van het landelijk gebied. Daarnaast kent de provincie diverse projecten voor speciale woonvoorzieningen.
Kleine kernen beleid
Uit een in 1994 uitgevoerd onderzoek bleek dat er in Limburg geen sprake was van algemene 1eefbaarheidsproblemen in de kleine kernen. Wel werden er knelpunten gesignaleerd voor
met name de niet-mobiele bevolking, welke hoofdzakelijk wordt gevormd door hoogbejaarden. schooljeugd, gehandicapten en werkende vrouwen. [BRO, 1991]. ln navolging van het
project Kleine kernen in de Peel kunnen gewesten en gemeenten voorstellen doen voor het
opstarten van uitvoeringsprojccten. Om in aamnerking te komen voor financiële ondersteuning van de provincie moeten de projecten bijdragen aan een of meer van de volgende criteria:
veiligstelling van lokaal basisonderwijs;
' Projecten ter
gericht op de niet-mobiele groepen;
i·eri·oersprojecten
' Openbaar
van het woonklimaat (b.v. door oplossing van stankcirverbetering
Projecten gericht op
'
[
kelprob emen) ;
'

¤

Projecten voor seniorenlnrisvesting;

Projecten voor u·erkgelegenheidsbevordering.

5. I5
Overzxiclit provinciaal beleid
van de beleidsanalyse in hoofdstuk 2 met het rapport Provinciale verscheivergelijking
Uit
denheiil in kleine dorpenheleiil (Nobel, 1990) blijkt dat de verschuiving van leefbaarheidsthema`s en de aanpak van de leefbaarheidsproblematiek zich nog steeds voortzet. ln deze
paragraafzijn de ontwikkelingen tot hun essentie teruggebracht.
Het is duidelijk dat de problemen niet in alle regio`s gelijk zijn. Dit komt ook naar voren in
de beleidsvoering van de verschillende provincies. Er bestaat bij de meeste provincies wel
degelijk aandacht voor leefbaarheid, maar toch is de term leefbaarheid lang niet altijd expliciet in het streekplan opgenomen. Soms is de term vervangen door de begrippen ‘plattelandsvernieuwing` of ‘plattelandsontwikkeling`, maar ook in de streekplannen waarin geen
van deze termen voor kornerr wordt via het sectorbeleid wel degeli_jk invulling gegeven aan
een groot decl van de huidige 1eefbaarheidsthema`s. Het begrip is (en blijft) grotendeels onder andere noemers ondergebracht en dat is lastig omdat er op deze wijze geen duidelijk
aanspreekpunt bestaat voor leefbaarheidszaken. Dat bemoeilijkt een integrale aanpak van de
leefbaarheid en belemmert een vlotte samenwerking tussen overheden en private belangenorganisaties.

ln het beleid wordt inhoudelijk rnirrder ingezet op de van oudsher typische
leefbaarheidsthema`s als de bestaanszekerheid en het lokale voorzieningenniveau. Deze thema’s zijn in de
loop derjaren in heel veel regio’s minder acuut geworden. Waar dit niet zo is behoeven
ze
lokale aandacht. Wat de bestaanzekerheid betreft is dit ten dele terug te vinden in de aandacht voor plattelandsvernieuwing en -ontwikkelirrg. Een goede samenwerking en cornmunicatie zijn daarbij een vereiste, maar hieraan wordt maar sporadisch aatrdaclrt besteed. Andere
thema’s als de bereikbaarheid, natuur en het milieu vormen steeds belangrijker agendapunten
voor veel provincies. Redenen daarvoor kunnen ondermeer zijn dat deze factoren rnedebepalend zijn voor de kwaliteit van de leefomgeving en dat de problemen die rrret deze
thema’s
gepaard gaan afbreuk doen aan de leefbaarheid. Opvallend is de toerretrrerrde aandacht voor
cultuurhistorie in veel provincies. Dit is in de Rijksnota Belverdere tot belangrijk agendapunt verheven om de lokale en regionale identiteit van gebieden te kurrnerr bewaren en versterken. Dit wordt in toenemende mate van belang geacht in de huidige periode van sterke
economische ontwikkeling, waarbij soms onevenredig veel aatrdaclrt uitgaat naar de economische groei en een efficiënt(multifunctioneel) ruimtegebruik.
Verder worden landbouw, natuur en in mindere mate recreatie in het provinciale beleid over
het algemeen als hoofdfuncties van het landelijk gebied gezien. Deze functies worden door
de meeste provincies uitgewerkt in een hoofdstructuur waarbij het landelijk gebied in
zones
wordt verdeeld. Daarbij wordt in enkele provincies onderscheid gemaakt naar dynamiek van
het grondgebruik (o.a. Friesland, Noord-Brabant en Limburg) waarbij de laagdynamische
functies als natuur, bossen, waterwinning en extensieve openluchtrecreatie veelal in een
ecologische of groene hoofdstructuur worden geplaatst en de hoogdynamische functies als
verstedelijking, landbouw en intensieve openluchtrecreatie daarbuiten. Specifiek voor de
landbouw geldt dat alle provincies ten aanzien van de intensieve veehouderij een restrictief
beleid voeren. Dit houdt in dat uitbreiding slechts in bepaalde gebieden mogelijk is en onder
strenge voorwaardenll. In principe streven alle provincies naar een concentratie van de uitbreiding van stedelijke en hoogdynamische functies nabij de bestaande centra om de open
ruimte, rust en het groen te bewaren.

De provincies Friesland, Groningen en Drenthe besteden gezamenlijke aatrdaclrt aan de leefbaarheid van het landelijke gebied in het noorden. Speerpunten van het leefbaarheidsbeleid
zijn ten eerste het op geclusterde wijze instandhouden van voorzieningen voor welzijn en
zorg in de grotere dorpen; en voor zieken, alleenstaanden en ouderen kleinschaliger zorg- en
dienstverleningscentra in de directe woonomgeving. De Noordelijke provincies werken ook
samen aan een goed afgestemd en snel openbaar vervoer tussen de steden en grootste dorpen.
De tussenliggende gebieden dienen gebruik te maken van taxi, belbus en buurtbus (vervoer
op maat). Een derde belangrijk samenwerkingspunt is een vernieuwd en duurzaam waterbeheer. [Samenwerkingsverband Noord-Neder1and, 1998].

ll

Zie paragraaf 4.5 Reconstructiewet.
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DEEL II:

LEEFBAARHEID IN DE 2lE EEUW

Ariel dit deel wordt beoogd een bijdrage te leveren aan de discussie die alle bij het landelijk

gebied betrokken partyen zowel intern als extern zullen moeten (blijven) voeren. Het verken-

nen van nieuwe en toekomstige /eejbaarheids‘thema `s kan tot vernieuwende en bredere inzichten leiden bij de betrokken actoren en kan bijdragen aan de totstandkoming van nieuwe
vruchtbare sanzenwerkingsverbanden die een toekomstgerichte en actieve (in plaats van
reactieve) be/eidvvoering moge/nk maken.
/Wet het [7[GI`T€[GI7Cl{YV€I‘lliëll\1’iI’7gS[)€[€iCl, en de b0Zt0n1-up benadering, is een goede
aanzet gemaakt voor de samenwerking tu.s.s‘en de overheid en burgers welke veelal worden
vertegenwoordigd door belangenverenigingen. Het is daarbij van belang dat de par/ijen die
bij interactieve beleidsyirocessen 0m tafel zitten een duidelijke eigen visie ap de toekomst
hebben. Dal ver/ze/derl de discussiepunten en maakt het makkelijker 0m op constructieve
wijze over de toekomst van hel landelijk gebied te praten.

De lae/mms{verkenning begint in h00jds‘Iuk 6 met een niethadische anderbouwing. Daarna
worden in haaüistuk 7 de belangrn/mie ontwikke/ingen mar de /ee/baarheid in het landelijk
gebied ap een rijije gezel, we/ke in hoofaïïtzik 8 worden vmgezet in tue/mnzslgerichte
leefl
baarheidsthema 's wor het lande/Uk gebied T0t s/0t worden daar in liaqjäästuk 9 besluzir/ij/re
eem:/usie.s· aan verbonden.
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6.

OVER DE TOEKOMSTVERKENNIN G

Na in deel 1 de ontwikkeling van de leefbaarheid en het daarop gerichte overheidsbeleid
te
hebben bekeken wordt nu de blik op de toekomst gericht. In hoofdstuk 2 kwam naar
voren
dat de term leefbaarheid al geruime tijd een rol speelt in het beleidscircuit, maar
dat de in-

houd van het leefbaarheidsbeleid door de_jaren heen meerdere malen i.s
veranderd Thema '.s

die centraal stonden waren respectievelijk de werkloosheidsbestrijding, dorpsbinding,
het
lokale voorzieningenniveau, de bereikbaarheid van voorzieningen, het zoeken
van nieuwe
economische dragers en versterking van de regionale identiteit. (tabel 1, hoofdstuk 2).
Daarnaast is de .schaal waarop de beleidsmakers de leefbaarheidsproblematiek in het landelijk gebied hebben benaderd steeds aangepast. Gezien de grote ajtnamiek die zich
momenteel in landelnke gebieden voordoet lijken de verschuivingen in
leefbaarheidsproblematiek en -beleid voorlopig nog niet van de baan.
ln dit hoofdstuk wordt in paragraaf 6. 1 eerst het belang van de toekomstverkennin
g
toegelicht, gevolgd door een toelichting op de gebruikte onderzoeksmethoden in paragraaf
6.2 en de daarbij gebruikte uitgangspunten en randvoorwaarden in paragra¢n`6.3.

6.1

De toekomst is al begonnen

Door de voortdurende inhoudelijke veranderingen van het leefbaarheidsbegrip en de
snelle
veranderingen die zich in de beleidsvorming voordoen wordt de samenhang van het beleid
soms uit het oog verloren. Om ongewenste en onvoorziene ontwikkelingen te voorkomen
worden vragen als: "Waar koersen we op at`?" en "Waar willen we naar toe‘?” steeds
belangrijker. De hierop volgende toekomstverkenning kan daar een bijdrage aan leveren.
Daarvoor moet eerst duidelijk te zijn welke ontwikkelingen het meest bepalend
voor de leefbaarheid zijn. De huidige situatie en de daaraan voorafgaande ontwikkelingen
vormen de basis voor de toekomstige ontwikkelingen. [RLG, 1997]. ln dit onderzoek vormt
deel l samen met hoofdstuk 7 de basis voor de verkenning van de leetbaarheidsthema`s
in
hoofdstuk 8.

“Dat mensen maar weinig zeggen over de inrichting van de ruimte komt ook doordat
planners geen goede beelden meerproduceren. Ze produceren alleen maar bakken pa‘W
’,
pier. Een vraag als:
at voor platteland willen we nu eigenlijk? komt niet meer aan de
orde. ‘Wat is de intrinsieke waarde van hetplatteland in de samenleving, geven we daar
niet te veel van weg, om welke waarden gaat het eigenlük? 'Dat zyn cruciale vragen
”
waar niemand naar knkt.
[Van Broekhuizen et al, 1997].

Wanneer we onze blik vooruit richten dienen zich onmiddellijk een aantal vragen aan.
Hoever willen we vooruit kijken, op welk schaalniveau, wat is het primaire doel van het onderzoek, aan welke voorwaarden dienen we te voldoen enzovoorts. Pas na deze vragen te
hebben beantwoord kan een beeld worden geschetst van mogelijke ontwikkelingen in de
toekomst. De resultaten daarvan zijn overigens niet alleen van belang voor de toekomst,
maar zijn ook van wezenlijk belang voor de beleidsvoering van vandaag. We kunnen
- en
moeten - nu al op de toekomst inspelen om goede kansen ten volle te kunnen benutten en
bedreigingen zo veel mogelijk in te kunnen tomen: de toekomst is dus al begonnen!
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Onderzoeksmethoden
6.2
Irjörznutie vergaring
De in hoofdstuk 7 beschreven ontwikkelingen zijn afkomstig uit literatuur in combinatie met
interviews. Om meer inzicht te krijgen in de vragen over de toekomst van het landelijk gebied zijn een tiental mensenls geïnterviewd die vanuit hun professie of interesse nauw betrokken zijn bij de ontwikkelingen en leefbaarheidsvraagstukken die zich in het landelijk
gebied voordoen. Om de verwachte verschuivingen in de belangrijkste leetbaarheidsthemzfs
over de volle breedte te kunnen schetsen zijn mensen met een verschillende achtergrond en
binding met het landelijk gebied benaderd. In de gesprekken is getracht de toekomst met
open vizier tegemoet te treden en daarnaast speciaal naar de specifieke kansen en bedreigingen in het landelijk gebied te kijken.
Als afsluiting van de interviews is op 6 maart in Zwolle een Themcmiiddag Leef
baarheid georganiseerd waarbij afgevaardigden aanwezig waren van de Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen (OVKK), het Noord-Hollands Participatie Instituut (NPI), het
Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant (PON) en de Landelijke Vereniging voor Kleine
Kernen (LVKK)l9. Tijdens deze middag is gesproken over de belangrijkste leefbaarheidsfactoren in de ogen van deze actoren en zijn een aantal knelpunten van het huidige beleid
naar voren gekomen. Ter aanvulling is verder gebruik gemaakt van literatuur en diverse publicaties op Internet.
Rapportage
Vergelijking en analyse van de interviews op overeenkomsten en verschillen in verwachtingspatroon en visie. heeft tot een min ofmeer gemeensehappeli_jk gedragen beeld van de
belangrijkste trends en ontwikkelingenw geleid. Daarbij is onderscheid gemaakt naar verwachtingspatroon voor de vier omgevingsaspecten uit paragraaf2.3, waaruit vervolgens de
regionaal bepaalde thema`s zijn afgeleid.
Vanwege de onzekerheden die in een toekomstverkenning besloten liggen mogen de beschreven verwachtingen niet als zekerheden worden benaderd. Om de verkenning beter aan
te laten sluiten op de praktijk zijn gedurende het onderzoek een aantal richtlijnen aangehouden die de betrouwbaarheid en inzichtelijkheid van de uitkomsten kunnen vergroten. ln de
volgende paragraaf worden deze richtlijnen nader toegelicht en worden zowel het nut als de
beperkingen van de onderzoeksresultaten besproken.

6.3
Riclztlünen en randvaarwaardeu
Uit de inleiding van dit hoofdstuk bli_jkt dat de toekomstverkenning een positieve bijdrage
kan leveren aan de aanpak van de leetbaarheidsproblematiek in het landelijk gebied. Een
gedegen onderzoek maakt de vroegtijdige onderkenning van (al dan niet gewenste) ontwikkelingen mogelijk, vergemakkelijkt het maken van heldere keuzen en maakt zowel de kansen
als bedreigingen op korte en langere termijn beter zichtbaar. De verkenning kan daardoor
een bijdrage leveren aan de bewustwording van de mogelijke effecten van de verwachte
ontwikkelingen op de leefbaarheid in het landelijk gebied en kan de betrokken actoren zo
helpen bij het opstellen van een beleidsprogramma met toekomstwaarde. Voor een goede
opzet en gebruik van toekomstverkenningen dienen echter wel enkele punten in het oog te
worden gehouden.

lx
Voor lijst met geïnterviewde deskundigen zie bijlage 3
li)
Daarnaast zijn schriftelijke bijdragen geleverd door het Landelijk Centrum Opbouwwerk (LCO) en de Feriening Lytsc Doarpen Fryslan ll’LD).
In
Bij ontwikkelingen ligt de nadruk op het heden. terwijl trends naar verwachting ook in de toekomst van door
LLlllCll Zkïlltïll.

"Veranderingen zyn niet mogeläk zonder duidelijk uitgangspunt; iets zonder kleur kan
niet van kleur veranderen. "
[Jeroen Stegeman].

Ten eerste zijn de ontwikkelingen uit het verleden per definitie mede bepalend voor
de verwachtingen voor de toekomst. Het landelijk gebied vormt zoals het is geen onbeschreven
blad papier waarop de toekomst naar believen kan worden ingekleurd.
Integendeel, het is een
grote compilatie van ruimtelijke en sociale functies en betrekkingen, die voortdurend aan
verandering onderhevig zijn. Verder zal de toekomst zich nooit met zekerheid laten voorspellen. Er kunnen altijd onverwachte veranderingen in één of meer van de determinanten
optreden; bijvoorbeeld als gevolg van veranderende maatschappelijke of bestu urlij ke verhoudingen, (natuur)rainpen of andere onverwachte gebeurtenissen. Hiermee kan voorafonmogelijk rekening worden gehouden. Het voorspellen van de leefbaarheidsprobleinatiek
is
extra complex omdat de leefbaarheideisen van de bewoners en gebruikers zowel in ruimte
als in de tijd veranderen onder invloed van diverse ontwikkelingen variërend
van lokale tot
mondiale schaal, maar ook qua levensfase waarin een individu zich bevindt. [vrij naar:
RLG,
1997; p.13]. Een verkenning van de thema’s die in de toekomst bepalend zullen zijn
voor de
leefbaarheid is daardoor per definitie een generalisatie van wat de toekomst te bieden
heeft.
Een ander belangrijk punt vormt de doelgroep van het onderzoek; in dit geval de
Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen en haar leden. De resultaten dienen voor hen
bruikbaar te zijn voor het bepalen van de beleidsstrategie en voor het opstellen of bijstellen

van de eigen toekomstverwachtingen.

De aan de leefbaarheid ten grondslag liggende eisen worden voor een zeer groot deel
bepaald door de bewoners en directe gebruikers van het landelijk gebied, maar niet door
hen
alleen, omdat ook het collectieve belang van het landelijk gebied meetelt. Al met al zijn
het
echter wel de bewoners en gebruikers van het landelijk gebied die bepalen welke leefbaarheidsthema’s op de beleidsagenda (moeten komen te) staan.

"Wanneer we problemen op duurzame wyze te lyfwillen gaan moeten we in gedachten
houden dat de oplossingen niet altäd gezocht moeten worden op het schaalniveau waarop de problemen zich voordoen. Het is de oorzaak die moet worden bestreden. "
‘
[interview Ministerie VWS].

·

Met de voorgaande opmerkingen in het achterhoofd is het toekomstonderzoek uitgevoerd en
zo dient het ook te worden gelezen. De belangrijkste uitgangspuntengl voor toekomstonderzoek zijn in bijlage 1 puntsgewijs opgenomen.

2l

Overzicht vrij naar: Raad voor het Landelijk Gebied, (1997). Tien voor de toekomst, advies ten behoeve van
de
T7?/6’liél.S'(`lg€I‘7L/U voor het landelijk gebied in de 2/e eeuw. [publicatie RLG 97/2]. p. 13.
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7.

LEEFBAARHEIDSTRENDS

Wanneer de ontwikkelingen en het beleid rond de leefbaarheid in het landelijk gebied worden bekeken kan een aantal trends worden onderscheiden. In dit hoofdstuk wordt iedere
paragraafsteeds begonnen met de ontwikkelingen die zich in het landelijk gebied voordoen.
Daarna volgt dan een opsomming van de belangrykste trends die uit de interviews met deskundigen naar voren zijn gekomen. Paragratyf 7. 1 begint niet een korte besehrnving van
algemene, deels mondiale trends. In de daarop volgende paragrafen volgt een beschrijving
van de ontwikkelingen en trends in het landelijk gebied voor ieder van de vier omgevingsaspecten: ruimtelijk, sociaal-cultureel, sociaal-economisch en politiek-bestuurlijk (zie paragraaf2.3 voor toelichting). De gezamenlijke waardering voor deze aspecten is bepalend
voor de mate van leefbaarheid van een regio.De informatie in dit hoofdstuk is afkomstig uit
de interviews, aangevuld met thema 's cnkomstig van de `Themamiddag Leefbaarheid 201 5 '
en literatuuronderzoek. Aan de ontwikkelingen en trends die in dit hooklstuk naar voren
’s
komen worden in hoofdstuk 8 thema verbonden die naar verwachting in de toekomst bepalend zijn voor de leejbaarheid

l\/{OBILITEIT EN RUIMTELIJKE KEUZEVRIJHEID

De mate van ruimtelyke keuzevrijheid waarover een plattelandsbewoner kan beschikken
is sterk bepalend voor de persoonlijke leejbaarheidervaring. Daarbn zyn twee vormen
van ruimtelnk gedrag van belang: ten eerste de keuze van de vestigingsplaats (woonlocatie en woning) en ten tweede het ruinztelyk gedrag vanuit die vestigingsplaats (keuze
werkplek, bereikbaarheid en toegankelnkheid van voorzieningen, sociale relaties en recreatiemogelnkheden). Door de toenemende mobiliteit worden de randvoorwaarden voor
deze keuzen in prineqoe soepeler, maar doordat de beschikbare ruimte door de toenemende druk afneemt blnft de ruimtelnke keuzevrnheidper saldo een aandachtspzmt.
[vrij naar: Janssen et al, 1999].

Z1

Algemene trends

Voordat op specifieke ontwikkelingen en trends voor het landelijk gebied wordt ingegaan,
worden een aantal trends beschreven die meer algemeen van invloed zijn op ontwikkelingen
op nationale schaal. Deze trends oefenen invloed uit op de leefbaarheid, zonder dat hierop
daadwerkelijke invloed kan worden uitgeoefend. [Ministerie van VROM, 1999].
Ten eerste zal de groei van de welvaart naar verwachting doorzetten, en daarmee ook de
groei van de consumptie. Met deze verwachting staat en valt een groot deel van de in dit
hoofdstuk beschreven trends. Verder zijn de demografische ontwikkelingen sterk van invloed
op de leefbaarheid. De bevolking van Nederland verder uitgroeien tot in totaal zo’n 16,6 tot
18 miljoen inwoners tot 2020. Tegelijkertijd zal het aantal ouderen in de samenleving toenemen, neemt het aantal mensen in de productieve leeftijdsgroep af en zullen er steeds meer
mensen alleen of met z’n tweeën gaan wonen. Dit heeft grote invloed op de benodigde woningvoorraad, en daarmee op diverse omgevingsaspecten.
Wat de economie betreft doet zich een duidelijke schaalvergroting voor. De Nederlandse economie integreert steeds verder in de Europese- en wereldeconomie. Nederland legt
zich hierbij voornamelijk toe op de dienstensector, kennisproductie en transport- en distributieactiviteiten. Deze ontwikkelingen gaan gepaard met uitbreiding van de infrastructuur en
veroorzaakt clustering van functies in de grotere kernen. De verwachte groei van het personenvervoer met 27% tot 2030 gaat samen met een toename van het aantal auto’s waarmee
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gemiddeld meer kilometers gereden worden. Het goederenvervoer zal naar verwachting verdubbelen en het containervervoer zelfs verdrievoudigen. [Ministerie van VROM, 1999].

"1n 2015 zal naar verwachting 70% van de huishoudens uit één oftwee personen bestaan. "
[Ministerie van VROM, 1999].

Het aantal mensen in Nederland met een hogere beroepsopleiding of universitaire opleiding
zal van circa 25% in 1995 verdubbelen tot rond de 50% in 2030. [Ministerie van VROM,

1999]. Daarmee behoort de Nederlandse bevolking tot de hoogst opgeleide ter wereld, wat
zeer goede kansen biedt voor de dienstensector en voor deelname aan de race in technologische ontwikkelingen. Bij dit proces spelen de ontwikkeling en toepassingsmogelijkheden van
nieuwe technieken als Informatie en Communicatie Technologie (ICT), vergaande automatisering en computerisering, biotechnologie enzovoorts een belangrijke rol.
Dergelijke grootschalige ontwikkelingen zijn van invloed op de leefbaarheid in het
landelijk gebied en komen in de komende paragrafen regelmatig terug als aanleiding voor
nieuwe ontwikkelingen of trends. Hieronder worden per omgevingsaspect trends beschreven
die meer specifiek van invloed zijn op het landelijk gebied en de leefbaarheid.

7.2

Ruimteläke trends

De belangrijkste ruimtelijke trends zullen zich naar verwachting voordoen op het gebied van:
wonen, bedrijvigheid, natuur, recreatie en mobiliteit.

« «··;

. - ........,.....

i....,,..,.,..;...........;...................,.c..,

mj *1,1lï

‘.’=,:i·tl< PH

115.3 r-;

$'•.*4."t‘.xi1ë`3

J: Overzicht ontwikkeling ruimteclaims /995-2030 (geindexcera'). [Bron: Ministerie van

""`Figuur

l'ROi\t, /097a].

Wonen
Als gevolg van algemene ontwikkelingstrends als de: bevolkingsgroei, groeiende behoefte
aan eigen woningen, toenemende welvaart. vraag naar rust, ruimte en groen en de wens om
de eigen identiteit tot uitdrukking te brengen neemt de druk vanuit de steden op het landelijk
gebied toe. Het sociale karakter en de grotere veiligheidsbeleving op het platteland dragen
bij aan de aantrekkelijkheid van het landelijk gebied, terwijl vormen van overlast als geluidshinder en licht- en luchtvervuiling in de steden afstotend werken voor de stedelingen.
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Door de toenemende behoefte aan luxere en ruimere woningen is er sprake van een
grotere ruimteclaim voor wonen dan op basis van de bevolkingsgroei zou mogen worden
verwacht. Dit proces zal zich in de komende jaren naar verwachting verder doorzetten. Tot
2030 bestaat er volgens onderzoek van de RPD een woningbehoefte van 260.000 à 300.000
ha. Over de ontwikkeling van deze behoefte bestaan echter nog wel veel onzekerheden. [Ministerie van VROM, 1997].
Het belang van de nabijheid van voorzieningen is kleiner geworden, dat van de bereikbaarheid van de voorzieningen gegroeid. In de afgelopen dertigjaar is gemiddeld de helft
van de winkels uit het Iarrdelijk gebied verdwenen en ook het voortgezet onderwijs is op veel
plaatsen verdwenen. Het schaalvergrotingsproces heeft over het algemeen rnirrder afbreuk
gedaan aan de aanwezigheid van elementaire voorzieningen als een basisschool, postkantoor
(of loket) en huisarts, al zijn deze in ruimtelijk opzicht wel rrreer sarnerrgeklorrterd. De
meeste bewoners van het landelijk gebied bezitten een auto en beschikken daardoor nog over
voldoende ruimtelijke keuzevrijheid. Voor de minder mobiele bevolking leiden de schaalvergrotingsprocessen echter tot een terugloop van het voorzieningenniveau en dreigt in
sommige gevallen zelfs maatschappelijke buitensluiting en ruimtelijke isolatie. Wanneer we
als nraatsclrappij de individuele ruimtelijke vestigingsvrijheid daadwerkelijk in stand willen
houden zullen er op lokaal en regionaal niveau oplossingen moeten worden gezocht orrr buitensluiting van de risicogroepen te voorkomen.
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Figuur 5: Ontwikkeling landsdelige ruimtebehoejte voor wonen 1995-2030. [Bron: k"ROM 1999].

Trends voor de toekomstzf:
¤ Toenemende belangstelling voor kwalitatief hoogwaardig wonen op
Iret platteland, met
name in het Groene Hart, Utrecht, West-Gelderland, Noord-Brabant en Flevoland en
minder in Friesland en Drenthe;

¤
•

·

De kwaliteit van de directe woonomgeving zal de komendejaren aan belang winnen;
De ruimtelijke keuzevrijheid van bepaalde bevolkingsgroepen (ouderen, jongeren, vrouwen en rnirrder draagkrachtige en sociaal zwakkere groepen) wordt bedreigd;
Het bundelingsbeIeid23 komt naar verwachting terug in 5° nota Ruimtelijke Ordening.

22

Nieuwe trends oftrends die in beweging zijn. De ontwikkelingen in de voorgaande alinea hebben voornamelijk betrekking op de huidige situatie. terwijl de puntsgewijs genoemde trends naar verwachting in de toekonrst
een belangrijke rol zullen spelen.
23
Beleid gericht op de concentratie van de functies wonen en werken in grotere kernen. [Rijks Planologische
Dienst (RPD)].
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Bedrijvigheid
Landbouw
Dat de landbouw in Nederland onder druk staat zal weinigen ontgaan zijn. De landbouw
heeft te maken met strengere eisen die voortvloeien uit het Europese Genrzeerzsclvappelijk
Lcmdbotiwbe/eid (GLB), het milieubeleid en toenemende ruimteclaims die andere functies
van buiten af op de landbouw leggen. Hierdoor wordt het steeds moeilijker om bedrijven uit
te breiden en is een deel van de agrariërs gedwongen om te stoppen met boeren. Het totale
ha24
afgenomen. Negatieve
areaal landbouwgrond is in de periode 1980 - 1995 met 55.000
publiciteit rond de sector (onder andere milieuproblematiek, BSE crisis en Dioxinekippen)
heeft bijgedragen aan een negatieve beeldvorming bij de bevolking, waardoor de morele
ondersteuning voor de boeren ook is afgenomen. De Rijksplanologische Dienst houdt tot
2030 rekening met een verdere afname van het landbouwareaal met zeker nog 150.000 ha.
Een flink deel van deze gronden zal beschikbaar komen voor de Ecologische Hoofdstructuur.
Trends voor de toekomst:
¤ De landbouw is en blijft in grote delen van de noordelijke provincies, Flevoland en het
rivierengebied de grootste grondgebruiker. ln de Randstad en grote delen van Gelderland,
Brabant, en Limburg overheersen verstedelijking en natuur en is de grondgebonden landbouw volgend. ln Drenthe, Overijssel en de overige delen van Friesland, Brabant en Gelderland is sprake van een wisselwerking tussen landbouw, natuur en verstedelijking.
[Ministerie van VROM 1999];
¤ De EU zal zich blijven inzetten voor een milieuvriendelijker en duurzamer landbouwproductie en een verdere integratie van het landbouwbeleid in een integraal plattelandsbeleid
gericht op het maatschappelijk en economisch levensvatbaar houden van het landelijk gebied. (Maar tegelijkertijd wordt de leefbaarheid ook benadeeld door ltet wegvallen van de
marktprotectie en de strikte milieueisen waaraan de landbouw moet voldoen.);
van agrarische productie (intensive' ln een aantal regio`s zal sprake zijn van specialisatie
ring). terwijl in andere regio`sjuist zal worden gekozen voor een grotere diversiteit aan

agrarische producten (verbreding).
Voor sociaal-economische trends in de landbouw zie paragraaf 7.4
Overige bedrijvigheia'
Er bestaat een toenemende vraag naar hoogwaardige vestigingsmilieus voor (niet agrarische)
bedrijvigheid in het landelijk gebied. Bij de locatiekeuze van bedrijven spelen onder andere
de ligging ten opzichte van grotere economische centra, ontwikkeling van het economisch
netwerk en de kwaliteit van de woon- en werkomgeving een belangrijke rol. Met name in
Brabant en Gelderland tekent zich een extra ruimtebehoefte voor bedrijvigheid af. ln het
Noorden, Zeeland en delen van Limburg is de ruimtebehoefte voor bedrijvigheid het laagst.
[RPD, 1999].

Trends voor de toekomst:
¤ Toename van het aantal niet-agrarische bedrijven in het landelijk gebied;
met bereikbaarheid en zichtlocaties.
' `Corridor`-vorming langs transportassen in verband
Natuzrr
Het overheidsbeleid is er op gericht de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in 2020 af te ronden. De EHS is een ruimtelijke structuur waarin diverse relatief grote (>500 ha) natuurgebieden worden versterkt en met elkaar worden verbonden door middel van ecologische
verbindingszones. [Ministerie van LNV, 1990]. Het doel hiervan is de verhoging van de
duurzaamheid van de natuur en vergroting van de sooitenrijkdom. Voor de aanleg van nieu-

we natuur zal gezien de planning tot ca 2030 nog ca. 125.000 ha grond nodig zijn. [Boersma
M

'l`cr vergelijking: clit is een oppervlakte groter dan de Noord-Oostpolder.

et al, 1998]. Het gaat daarbij dus om gebieden waar de natuur prioriteit heeft boven
andere
functies. De claim voor nieuwe natuur behoort daarmee tot de grootste ruimtevragers van
de
komende dertig jaar.
Waterkwaliteit en kwantiteit spelen een steeds belangrijker rol voor zowel natuur als
veiligheid. ln veel gebieden dient het waterpeil te worden verhoogd om verdergaande
verdroging te voorkomen. Dit is vaak ongunstig voor de landbouw. Door de opwarming van
het
klimaat stijgt de zeespiegel en neemt de kans op extreme weersomstandigheden op de langere termijn toe. ln combinatie met de geleidelijke daling van de Nederlandse bodem
levert dit
een toenemend overstromingsrisico op voor de laag gelegen delen van Nederland. De maatregelen die nodig zijn om de veiligheid toch zo goed mogelijk te kunnen garanderen (onder
andere grote retentiebekkens in het rivierengebied) hebben in de betrokken gebieden grote
gevolgen voor landbouw, nieuwbouwmogelijkheden en infrastructurele werken. [Ministerie
van VROM, 1999].
Trends voor de toekomst:
¤ Verkleining en versnippering van het totale areaal landelijk
gebied door een toename van
het aantal ruimteclaims;

'
¤

Habitatverkleining van flora en fauna buiten de Ecologische Hoofdstructuur;
Regionale extensivering van de landbouw in verband met de aanleg van de Ecologische

hoofdstructuur;

' Vervlakking van het landschap en de afname van de biodiversiteit;
' Groeiende maatschappelijke zorg voor de natuurwaarden (dit uit zich bijvoorbeeld in
ondertunneling HSL, wildviaducten en dassentunnels);
¤ Blijvende aatrdaclrt voor de milieukwaliteit (mede onder
toezicht van Europees beleid);
¤ Toenemende aandacht voor het behoud van kwaliteiten als rust,
ruimte, groen en openheid;
' Water(systemen) zullen in de toekomst steeds meer als richtinggevend element in de
ruimtelijke ordening gelden. Dit vraagt een cultuuromslag omdat Nederlanders generaties
lang het water naar hun hand hebben gezet.
Recreatie
De recreatief-toeristische sector zal naar verwachting sterk groeien. Vooral de vraag naar
voorzieningen voor korteduur recreatie binnen een straal van 15 km van de worritrg zal toenemen. Dit betekent dat er de komende dertigjaar tussen de 18.000 en 25.000 ha nieuwe
recreatieruimte nodig zal zijn voor intensieve recreatievormen.
Trends voor de toekomst:
¤ De recreatieve sector zal de komende decennia verder
uitgroeien (anno 1995 met 280.000
°
arbeidsplaatsen circa 5% van de nationale werkgelegenheid);
•
De grootste groei zal zich voordoen in de korteduur recreatie in de directe omgeving van
steden en dorpen.

Mobiliteit
Doordat het openbaar vervoer in grote delen van het landelijk gebied niet toereikend is, is de
beschikking over een auto een van de eerste levensbehoeften in het landelijk gebied. Naar
verwachting van het Centraal Planbureau (CPB) zal de personenmobiliteit in de periode
1995 - 2030 toenemen met 27%. Er komen meer auto’s en daar zullen gemiddeld meer kilometers mee worden gereden. Dit heeft echter geen betrekking op het niet-mobiele deel van
de bevolking. Dit betekent dat mensen zonder auto ook in de toekomst in hoge mate worden
beperkt in hun ruimtelijke keuzevrijheid, waardoor rrraatsclrappelijke buitensluiting dreigt.
(zie ook onder kopje wonen aan het begin van deze paragraaf.) Voor deze groepen zijn oplossingen op maat nodig. Proeven met gecombineerd vervoer van gehandicapten, school- en
buurtbussen, de belbus, carpoolen en telewerken kunnen, waar succesvol, in de toekomst
regionaal mogelijk vervolg krijgen. De mogelijkheden hiervoor zijn over het algemeen echLEEFBAARHEID or DE AGENDA!
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ter vrij beperkt. De aanwezigheid van een goede hoofdstructuur van Openbaar vervoer met
snelle bus en treinverbindingen, aangevuld met vervoer op maat is voorlopig het sterkste
alternatief. [Van Dam, 1995].

ln 2030 zal het goederenvervoer naar verwachting zijn verdubbeld ten opzichte van
1995 en wordt een verdrievoudiging in het containervervoer voorspeld. Als oorzaken voor de
grote toename van het transport wordt onder andere de verdergaande specialisatie in het productieproces genoemd, waarbij de bewerking op steeds meer verschillende locaties plaatsvindt. [Ministerie van VROM, 1999]. Dit legt een claim op de ruimte door de toenemende
vraag naar infrastructuur (en daarmee veelal gepaard gaande overlast).
Trends voor de toekomst:
•
De bereikbaarheidsproblemen worden steeds groter, maar voor steeds rnirrder mensen.
[Van Dam, 1995 ];

'
'
'
¤

Het openbaar vervoer schiet in grote delen van het landelijk gebied tekort;
Een auto is rragerroeg onmisbaar voor de bewoners van het platteland;
Reisafstanden wordt minder bepalend; door de toenemende mobiliteit worden vooral
grotere afstanden naar verhouding steeds makkelijker overbrugd;
1CT ontwikkelingen maken mensen steeds minder afhankelijk van eigen vervoer. (telewerken, e-mail, lnternet, enzovoorts.);

'

De groeiende mobiliteit brengt extra geluidshinder, licht en luchtvervuiling rrret zich mee.

Sociaal-culturele trends
7.3
Ontwikkelingen als bevolkingsgroei, vergrijzing, ontgroening, emancipatie en de veranderende huishoudensamenstelling hangen in hoge mate met elkaar samen en zijn van invloed
op het huisvestingspatroon. Niet alleen neemt de behoefte aan het aantal woningen toe, ook
het vestigingspatroon is aan verandering onderhevig. Zo is cr een flinke groei in de belangstelling voor landelijk wonen te verwachten (zie figuur 6).
De keuze om in een dorp op het platteland te gaan wonen heeft steeds meer te maken rrret
een bepaalde levensstijl die voortkomt uit een behoefte aan `hechting’ oflokaal bewustzijn.
Dit is veel vrijblijvender dan de dorpsbinding uit de jaren zeventig. Deze ontwikkeling is van
invloed op het karakter van het dorp. Van oudsher sterke kanten van het landelijk gebied
zoals de relatief goed ontwikkelde mantelzorg en vrijwilligerswerk staan onder druk. Naar
verwachting zullen veel dorpen deze kwaliteiten binnen afzienbare tijd grotendeels verliezen,
wat tot problemen zal leiden op het gebied van zorgverlening. De doorzettende vergrijzing
tot 2030 zal een vergrote vraag naar zorg met zich meebrengen, terwijl tegelijkertijd de
mantelzorg afneemt. Gezien het personeelstekort in de zorgsector zal dit, zeker in het landelijk gebied, zijn weerslag hebben op de zorgverlening.
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Figuur 6: Woonvoorkeuren naar woonmilieus anno 1997 geindexeerd naar 2030. [Bron:
Ministerie

van l/PONL 1999].

Door selectieve migratieprocessen treedt in grote delen van het landelijk gebied regionale
homogenisering van de bevolking op. Dit komt doordat perspectiefrijke regio’s een bepaalde
categorie mensen aantrekken, terwijl de kansarme streken rnirrder aantrekkelijk zijn als
woongebied, waardoor als gevolg van een selectief vertrek ook bepaalde categorieën mensen
over blijven. [vrij naar: Janssen et al, 1999]. Voor het landelijk gebied als geheel geldt dat
er
behalve voor jongeren tussen de 15 en 24 jaar in alle leeftijdscategorieën sprake is van
een
vestigingsoverschot. [interview RUG].
In menig dorp doen zich botsingen voor tussen de belangen van de autochtone bewoners en nieuwelingen. Om te beginnen kunnen er problemen ontstaan wanneer nieuwelingen niet sociaal integreren, waardoor de dorpsband verstoord raakt. Dit kan ook het geval
zijn wanneer nieuwelingen wél integreren, maar tegelijk ook het heft in handen nemen in
het
dorp door zich zeer actief op te stellen in lokale clubs, verenigingen en raden. Hierdoor kunnen veranderingen worden doorgevoerd die door de autochtone bewoners als ongewenst
worden gezien.

Trends voor de toekomst:
•

Door het doorzettende vergrijzingproces in combinatie met de aüremende mantelzorg
dreigen problemen te ontstaan in de zorgsector;
' Het proces van ontgroening werkt door het vertrekoverschot van jongeren extra door in
het landelijk gebied;
¤ Er is in toerrernende mate aandacht voor de landschappelijke
en cultuurhistorische waarden in het landelijk gebied. Daarmee groeit ook het besef van de eigen culturele identiteit;
•
Versnippering en schaalvergroting bedreigen het duurzaam behoud van het culturele erfgoed, waardevolle cultuurlandschappen en archeologisch erfgoed verdienen daarom extra
aatrdaclrt;

¤

De overgang van ‘dorpsbinding’ naar het vrijere ‘lokaa1 bewustzijn’;
' Afname van het vrijwilligerswerk;
¤ Toenemende herwaardering voor de oude waarden, gebruiken
en gewoonten op het platteland, zowel vanuit de bewoners zelf als bij stedelingen;
' De lokale identiteit (niet zozeer van bevolking als wel van de regio) wint aan belang,
evenals de beleving van de directe woonomgeving;
¤ De sociale en fysieke veiligheid (met name verkeersveiligheid)
in het landelijk gebied

staan onder druk.
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Sociaal-economische trends
7.4
Een van de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen dertigjaar is de overgang van
landbouw en industrie als dragers van het landelijk gebied naar wonen en diensten. Deze
verschuiving van een productieruimte naar een verblijf- en consumptieruimte heeft grote
gevolgen voor het economisch functioneren van het landelijk gebied en daarmee voor de
leefbaarheid. lrrdicatorerr voor de economische vitaliteit van het landelijk gebied zijn de financiële waarde van de grond en het daarop aanwezige onroerend goed en de mogelijkheden
om deze financiële waarde te kunnen handhaven of vergroten. Daarnaast is de mate van
ruimtelijke samenhang van de functies wonen, werken, recreëren en verplaatsen bepalend
voor de economische aantrekkelijkheid van een regio.
De Europese Unie vormt inmiddels één productieruimte en afzetmarkt. De gevolgen hiervan
voor het landelijk gebied zullen nog duidelijker worden nu Europa is begonnen rrret de liberalisering van het landbouwbeleid. Door de toetreding van Oost-Europese larrderr tot de omvangrijke Europese agrarische sector komt de Nederlandse landbouw verder onder druk te
staan en zal de productiegroei op termijn waarschijnlijk verder afvlakken. [Ministerie van
VROM, 1997a]. Met name agrariërs in de grondgebonden landbouw moeten uit concurrentieoverwegirrgen een keuze maken voor een verdere schaalvergroting en/of intensivering, een
kwaliteitsirnpuls in de zin van eco- of biologische productie of een verbreding van de economische basis van het bedrijf.

De groei van de welvaart draagt bij aan de toerrernende vraag naar kwaliteitsproducten. Dit biedt perspectiefvoor de verdere orrtwikkelirrg van de eco- err biologische landbouw.
Daarnaast groeit de markt voor streekeigen producten en streekgebonden recreatie. Dergelijke vorm van agrarische productie kunrrerr perspectief bieden voor het gcrrerererr van ‘nieuw`
inkomen door middel van bedrijfsverbreding, nraar hoewel dergelijke initiatieven soms rrret
succes worden toegepast zitten er veel haken en ogen aan de bedrijfsverbreding in de landbouwsector.

llet is vooralsnog niet duidelijk wat de resultaten van de bedrijfsverbreding op langere terrrrijrr zullen zijn. Wel nemen steeds rrreer boeren de taak van landschapsbeheerder op
zich. Het behoud en ontwikkelen van het Iarrdsclrap rrrakerr dan vast onderdeel uit van dc
betaalde productie van de boer.

"Ondanks de ingrijpende veranderingen in de agrarische bedrafsstrrrctziur en de opdringende claims vanuit de samenleving op de grond in Nederland, blijft de boer het beheer
voeren over het grootste deel van de lande/ake gebieden. Van spontane uitstoot van
landbour-vgronden is in Nederland geen sprake. De moderne agrarische ondernemer zal
het landschap willen aanpassen aan de eisen die de moderne bedryfsvoering stelt. De
mogelijkheden om het agrarisch beheer mede afte stemmen op natuur- en cultuurwaarden zijn daarbn beperkt.
[Vrom-raad. 1999; p.43].

Zowel in de Europese Urric als in Nederland wordt getracht de ontwikkelingen in de landbouw te integreren in een sanrerrlrangend plattelandsbeleid dat het landelijk gebied als geheel
ecorronrisclr en sociaal levensvatbaar rrroet lrouderr. Daarbij ligt de nadruk in Nederland beleidsrrratig gezien in toerrenrerrde mate op een vergroting van het welzijn in plaats van de
welvaart. De sterk groeiende dierrsterrsector en de functie van het landelijk gebied als woonruirrrte blijven echter vaak nog buiten beeld. De eenzijdige gericlrtlreid op de landbouw
vornrt een van de lroofdpurrterr van kritiek op de plattelarrdsverrrieuwingsirritiatieverr.

Trends voor de toekomst:
•
De overgang van industrie en landbouw naar dierrsterr zet door tot 60 à 70% dierrsterr in
2020;
¤ De internationale concurrentie en de pressie tot verdere
liberalisering van de lrarrdel zullen zich verscherpen, waardoor de rationalisering en sclraalvergrotirrg (met name in de
landbouw) zich zullen voortzetten;

•
•

Door het terugtreden van de overheid krijgt de rnarktwerkirrg meer ruirrrte;
Het zoeken naar nieuwe en creatieve oplossirrgerr in de vorm van plattelarrdsverrrieuwirrg
leidt (voorlopig voornamelijk in relatie tot de landbouw) tot de orrtwikkelirrg van nieuwe
ecorromisclre dragers in het landelijk gebied;
Het hoge aantal gedwongen bedrijfsbeëirrdigirrgerr in de intensieve veehouderij leidt tot

¤

sociale problematiek binnen de sector;

•

Vrouwen spelen steeds meer een innovatieve rol van op het platteland en doen in toerrerrrerrde mate betaald werk;
Bereikbaarheid en de aanwezige kennisinltastructuur wordt voor een deel van de onderrrerrrers een belangrijker vestigirrgscriteriurrr dan de nabijheid van het ecorrornisclr cen-

'

trum;

¤

Er wordt rrreer tijd en geld besteed aan recreatie en ontsparrrring en rnerr is bereid hier
E

meer en verder voor te reizen;

·
¤

De orrtwikkelirrg van nieuwe technologie is van toerrernend belang voor de ecorrorrrie.
(o.a: ICT, automatisering en biotechnologie);
Er is een toerremerrde vraag naar kleirrsclralige recreatienrogelijklrederr.

7.5

Politiek-bestuurlake trends

De Landelijke Vererrigirrg voor Kleine Kerrrerr en de meeste provinciale verenigingen en
dorpsbelarrgenvererrigingen zijn in de jaren zeventig opgericht om de leefbaarheid van het
landelijk gebied op de beleidsagenda te krijgen. Dit is inmiddels voor een deel gelukt in de
vorm van plattelandsvernieuwing. De doelen van plattelandsverrrieuwirrg zijn vooralsnog
rnirrder breed geformuleerd dan die van leefbaarheid en er is daarom nog veel werk te verzetten voor de leefbaarheid. Naast de gerneerrten en provincies kurrnerr belarrgerrverenigingerr
hier een belangrijke rol in vervullen.
Een belangrijk aspect bij het opstarten van projecten is dat de bron van het probleem
niet altijd op het sclraalrriveau ligt waar de gevolgen zich manifesteren. ln dit geval kan het
raadzaam zijn naar oplossingen op het niveau van de bron te zoeken. Daarvoor zijn een goede coördinatie en verticale samenwerking tussen verschillende bestuursrriveaus orrontbeerlijk.

"Leefbaat·heidprojecteitt mogen geen gestructureerde standaatrdprojecteit worden. De
kracht van plattelandvernieuwingsprojecten isjuist dat ieder initiatiefspeca‘iek op de
b€l1^6§f7e‘H6l€ regio wordt afgestemd Het blaft maatwerk waarba iedere kans optimaal
moeten worden benut. "
[interview Christen, KNHM].

De verticale samenwerking krijgt steeds meer vorm; ten eerste is er in toerremerrde mate
sprake van samenwerking op Europese schaal. Daartoe zijn in Nederland inmiddels Ruimtelijke Ontwikkelingsplannen opgesteld waarin interprovinciaal wordt samengewerkt en een
visie voor de regionale orrtwikkelirrg is uitgewerkt. (zie paragraaf3.2). Op rratiorraal niveau
is sinds de jaren rregerrtig de verlroudirrg tussen de overheid en de andere actoren sterk verarrderd. De belangrijkste orrtwikkelirrgen daarbij zijn de versclruivirrg van de beleidsverantwoordelijklreid naar lagere niveaus en de grotere ruimte die zowel lokaal als regionaal
worden geboden voor interactieve beleidsvorming.
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Dit alles heeft in het landelijk gebied grotendeels vorm gekregen in het plattelandsvernieuwingsbeleid waarin bottom-up processen centraal staan. Dit houdt in dat de bevolking (bijvoorbeeld via een dorpsvereniging) zelfmet voorstellen komt ter verbetering van de lokale
en/of regionale kwaliteit van de leefomgeving. De gemeentelijke herindelingen kunnen aan
de vereenvoudiging van dit proces bijdragen, maar brengen tevens negatieve gevolgen mee.
Hoewel een groot deel van de provincies en gemeenten de ‘interaetieve weg’ al is
ingeslagen is er nog een lange weg te gaan. Voor het goed functioneren van het interactieve
beleidsproces is na een lange periode van hiërarchische sturing zowel bij de overheid als bij
de belangenverenigingen een cultuuromslag vereist. De overheden zullen het proces van
interactieve beleidsvorming daarbij niet alleen moeten stimuleren en faciliteren, maar ook
financieel moeten ondersteunen. Uit diverse interviews kwam naar voren dat er op projectbasis over het algemeen voldoende geld beschikbaar is voor leetbaarheidsinitiatieven (al dan
niet onder de noemer plattelandsvernieuwing). Door de vele en strikte voorwaarden die aan
deze subsidies worden gesteld kunnen de mogelijkheden echter niet optimaal worden benut.
Dit vraagt om een flexibeler opstelling van beide zijden. Verder kan het ontwikkelen van een
eigen dorpsvisie op de toekomst van het eigen dorp aan de totstandkoming van een duidelijke en gelijkwaardige discussie.

ROL OVERHEID BIJ PLATTELANDSPROJECT`EN

"De overheid zou zich bij de ondersteuning van p/cztte/cznclsvernieuwing meer moeten
richten op de totstandkoming van pro/ecleri en niet zozeer op de uitvoering ervan. In
prirzczyae kunnen echt vernieuwende projecten ook zonder de overheid Om pnyecten van
de grond te krijgen, is dikwijls echter toch steun nodig. Dit betekend dat de 0verheia'
meer m11·zc1'acht moet besteden aan het omelerstezmcn van pr0ce.s·sen die leiden totprojecten. Dat is de belcmgry/este conclusie van het evaluatiemppnrt Fietsen Qf'ver1·2ie1zwir1g’
van het Landlmuw-Economisch Imritzmt (LEI-DLO) op een rmderdel van hetplczttelmzdverrzieuwingsbe/eici[persbericht
no. 1549, LEI-DLO].

Naast de vergroting van de verticale samenwerking. die aardig op gang begint te komen,
moet ook de horizontale samenwerking (tussen belangenverenigingen onderling) verbeterd
worden. llier ontbreekt het vaak nog in grote mate aan. Uit gesprekken blijkt dat partijen
elkaar soms bewust geen steun verlenen, om te voorkomen dat de eigen belangen worden
geschaad. Hoewel de eigen belangen van individuele organisaties zo misschien wel gediend
worden gaat dit tegelijkertijd wel ten koste van de (grotendeels gemeenschappelijke) doelstellingen. Een betere samenwerking kan tot grootschaliger verbeteringen leiden waarin meer
resultaat en samenhang kan worden behaald. lien goed voorbeeld van horizontale samenwerking is die in de provincies Groningen. Friesland en Drenthe.
Trends voor de toekomst:
mate sprake van samenwerking in de verticale beleidskolom; de sa' Er is in toenemende
menwerking tussen overheid en particulieren is belangrijk voor de leetbaarheid;
¤ Er zal meer onderling (moeten) worden samengewerkt. Het sluiten van allianties maakt
een et`l?eetiever en efficiënter aanpak van de leefbaarheid mogelijk;
¤ Het besef dat de onderlinge verstandhouding tussen stad en land moet verbeteren dringt
steeds meer door; ze kunnen niet zonder elkaar!

Z6
Treizdaverzicht leefbaarheid
De ontwikkelingen en trends in de vorige vijfparagrafen omvatten een aantal
goede kansen
voor de leefbaarheid op het platteland, maar ook een aantal ontwikkelingen
die, zeker op
regionale schaal, zorgen baren. ln tabel 3 (volgende pagina) zijn deze kansen
en bedreigingen voor de leefbaarheid in een overzicht opgenomen. Het belang daarvan voor
de leefbaarheid komt terug in hoofdstuk 8.

Tabel 3: Sterkte - Zwakte analyse van de omgevingsaspecten in het landelijk gebied.
I
I
_
W. ‘
_
GEBIED.ii;
INHETILANDELIJK
LEEFBAARHEID
A __
A
A
A
I
W Kansen & sterke punten ‘W .·
Bedreigingen & zwakke punten
‘Ruimtelijk
Relatieve rijkdom aan rust, ruimte en groen De vestigingsmogelijkheid voor starters is in
veel dorpen te klein
Vrijkomen van een deel van de landbouw- Door nieuwe, grote infrastructurele werken
worden de kwaliteiten van het landelijk gebied
gronden voor nieuwe functies
aangetast

Bereikbaarheid wordt belangrijker dan
nabijheid door toenemende mobiliteit

Er is een te groot aantal ruimteclaims per regio,
met name in de nabijheid van de Randstad en
grote steden.

De grote ruimtebehoefte voor de Ecologische

Veiligheidsmaatregelen tegen wateroverlast
Tekortschietend openbaar vervoer
Homogenisering van landschap doet afbreuk

aan de gewaardeerde diversiteit
Sociaal-cu/tureel
Toenemende vraag naar (kleinschalige)

Niet-mobiele bevolking dreigt in hoge mate in

recreatie

haar ruimtelijke keuzevrijheid te worden be-

Grote sociale veiligheid
Relatief sterk sociaal bewustzijn
Groeiend besef van culturele identiteit en
aandacht voor cultureel erfgoed

perkt en/of buitengesloten te worden
Zorgverlening dreigt in de knel te komen door
toenemende vraag en afnemende mantelzorg
Drcigend tekort aan seniorenwoningen op langere termijn
Verschillende belarrgerr van autochtonen en
nieuwelingen
Verkeersveiligheid in veel dorpen laat te wen-

Vrijwilligerswerk staat onder druk
Sociaa/-ee<m0n1isa/1

Regionaal laten functioneren van dorpen
(horizontale samenwerking)
Vervoer op maat
Groeiende welvaart/ sterke economie

Verdringing van jongere starters op de lokale
woningmarkt op het platteland door kapitaalkrachtige brritenstaanders
Afname econornisclre rol van de landbouw
Problematische positie van veel boeren

bedrijvigheidToename
econornisclre
Nieuwe
behoefte landelijk
kwaliteitsproductenInteractieve
vraag naar
wonenGroeiende
beleidsvorming en bottom-up
proces: verticale samenwerking
Gemeentelijke herindelingen vergroten

Het interactieve beleidsvormingsproces wordt
nog onvoldoende ondersteund
Er is vaak nog onvoldoende beleidsvrijheid bij

overzicht

het bottom-up proces

lienwording van Europa

Vaak veel te weinig samenwerking tussen belangenverenigingen
Te weinig belangenverenigingen op lokaal en
regionaal niveau met een duidelijke toekomstvisie

Toenemende rol van vrouwen in beleidsvorming en betaalde arbeid

Plattelandsvernieuwing

8.

DE TOEKOMST VAN HET LANDELIJK GEBIED

Bij de theorie en beleidsvorming voor het landelijk gebied wordt op nationale schaal vaak
een driedeling gerrraakt naar zones waar zich gelijksoortige ontwikkelingen voordoen. In
paragraaf 8. l wordt een drietal ontwikkelingszones onderscheiden rrret betrekking tot de
leefbaarheid in het landelnk gebied ln paragraaf 8.2 worden op basis van de uitgangspunten in deel [ en de ontwrikkelingstrends uit hoofdstuk 7 de belangrykste leefbaarheidstherna
`s
voor het komende decenniunr verkend Het hoofdstuk wordt afgesloten met een beschrijving
van de leefbaarheid zoals die er in de toekomst naar verwachting op hoojkhrunterr uit zal
zien
(paragraaf 8. 3).

8.1
Regionale verscheidenheid leefbaarlreid
In dejaren zeventig waren er op nationale schaal drie zones rrret verschillende ontwikkelingen te onderscheiden. Bij deze verschillen is over het algemeen sprake van polariteit, dat
wil
zeggen dat er aan de ene kant groei is en aan de andere kant een afname van een bepaald
verschijnsel. Zo waren er in het Noorden kernen die leegloop vertoonden en vormde het
westen een zone met veel groeikernen. Door de toerretrrerrde mobiliteit en vermenging van
autochtonen en allochtonen worden de verschillen in plattelandsmilieus steeds minder duidelijk. Er zijn nog wel verschillen, maar op enkele regio’s in het Noorden en Zeeland na die
geen of weinig groei vertonen, bestaan er in Nederland geen grootschalige ‘leegloopgebieden’ meer. De grootste verscheidenheid doet zich voor binnen de zones. Dit uit zich in onder
andere in de kansen en bedreigingen die een zone voor de leefbaarheid te bieden heeft. Hieronder volgt een korte beschrijving van de verschillende zones.
De A zone
De A zone concentreert zich rond de Randstedelijke agglomeraties en beslaat grote delen
van
de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. De inwonerdichtheid is relatief hoog
(per provincie variërend van gemiddeld 334 tot 456 inwoners per km2) wat een hoge ruimtelijke druk met zich meebrengt. De meeste problemen in de A zone zijn ruimtelijk en sociaaleconomisch van aard. [Vrom-raad, I999].
Het aantal ruirnteclairns op het platteland is in de A zone gemiddeld het hoogst, wat de
grondprijzen sterk opdrijft. Door de grote vraag naar ruirrrte zijn hoog gewaardeerde kwaliteiten als ruimte, rust, groen en openheid moeilijk te handhaven. In delen waarvoor dat van
belang wordt geacht probeert de overheid enerzijds de stedelijke uitwaaiering over het landelijk gebied te beperken of te sturen door middel van restrictief beleid en anderzijds de
ruimtelijke kwaliteiten te versterken via stimuleringsbeleid.
De behoefte om in het buitengebied te wonen neemt toe, evenals de vraag naar
‘groene’ kantorenparken, maar de ruimte voor stedelijke uitbreiding is door het restrictieve
beleid erg klein. Het alternatiefis ‘inbreiding’; daarbij wordt alleen binnen de bestaande
contouren van de stad of het dorp gebouwd. De mogelijkheden daarvoor zijn echter ook beperkt. Verder wordt de A zone gekemnerkt door een dicht wegermetwerk en een gemiddeld
kleine afstand tot grotere dorpen die over meer voorzieningen beschikken. Door de drukke
verkeersstromen van en naar steden vormt congestie hier een beperkende factor voor de bereikbaarheid. De natuur in de A zone wordt zwaar belast door luchtvervuiling en vervuiling
en verstoring van het watersysteem.
Een duidelijk voorbeeld van de A zone is het Groene Hart, dat als hoog gewaardeerd open
landelijk gebied een zeer hoge ruimtelijke druk ondervindt vanuit de omringende grootstedelijke agglomeraties. Het restrictieve beleid kan hier niet altijd voorkomen dat de relatieve
rijkdom aan ruimte en groen wordt aangetast door verder oprukkende verstedelijking. De
goede ontsluiting zorgt voor een relatief goede bereikbaarheid, maar met name in de weekLEEFBAARHEID op DE AGENDA!
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ends is er sprake van een grootschalige recreatieve uitloop vanuit de steden naar het landelijk
gebied wat tot grote drukte kan leiden op wegen en in dorpen.

DE RURALE SAMENLEVING VERSTEDELIJKT

"De rurale samenleving is onder druk van de verstedelüking en de uitstoot van arbeid in

de landbouw de laatste decennia sterk veranderd De woningvoorraad is langzaam in
.

handen gekomen van mensen die niet economisch aan de plaatselnke grond gebonden
zijn. Door het restrictiefbeleid ten aanzien van uitbreiding varWz de woningvoorraad in de
kernen van het Groene Hart wordt ditproces nog versterkt. De vrnkornende woningen
zijn schaars en zeer gewild; jonge mensen uit het dorp of uit de streek worden verdrongen door de vermogende Randstedelingen. Het restrictief beleid heej? daardoor een
kernen.[Bron:
op de vitaliteit van de kleine
slechte uitwerking
rondetafelgesprek Groenblauwe Slinger, in: Vrom-raad, 1999; p.45].

De B zone
Deze zone bestrijkt het landelijk gebied in de Stedenring 1\/lidden-Nederland en in de nabijheid van grotere kernen in Oost- en Zuidoost Nederland. De provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg vallen grotendeels in de B zone. De inwonerdichtheid is
hier beduidend lager dan in de A zone (tussen de 198 en 293 inwoners per km2) en ook de
ruimtelijke druk is lager dan in de A zone. [Vrom-raad. 1999].
Op regionale schaal is binnen de B zone een mozaïek van stedelijke en landelijke l`uncties
herkenbaar. Net als in de andere zones wordt de kwaliteit van de leefomgeving hier op bepaalde punten bedreigd. De toenemende belangstelling voor landelijk wonen leidt met name
in kleine kernen in de nabijheid van grotere steden tot ruimtelijke en sociale problemen. Andere. overwegend regionaal georiënteerde, problemen zi_jn verschillende vormen van overlast
door infrastructurele werken zoals: licht- en geluidsoverlast, sluipverkeer door kernen, versnippering van gebieden, recreatieve druk vanuit de stad en de belasting van het milieu door
de intensieve veehouderij.
De overheid probeert door een mix van restrictief`- en stimulcringsbeleid richting te
geven aan de verdeling van de ruimtelijke functies in het landelijk gebied. Hierbij wordt naar
een bundeling van functies gestreef`d. Het `corridorbeleid` is daar een goed voorbeeld van.
Corridors zijn de gebieden rond de vcrbindingswegen tussen grote steden. Vanwege de goede bereikbaarheid en de zichtlocatics vanaf de weg en het spoor zijn deze corridors gewilde
vestigingsplaatsen voor met name bedrijven. De overheid probeert diverse functies in deze
corridors te integreren, zodat andere regio`s minder druk te verwerken krijgen. De kwaliteiten kunnen zo optimaal worden bemrt.
Goede kansen voor de B zone zijn de gunstige ligging ten opzichte van de grote economische centra en de grotere hoeveelheid beschikbare ruimte voor de ontwikkeling van
nieuwe activiteiten. Dit maakt de zone gewild als vestigingsplaats voor bedrijven. voor woningbouw in het landelijk gebied en als recreatiegebied voor bewoners van zowel stad als
land.
De C zone
Het zwaartepunt van de C zone ligt in de meest perifere regio`s van Noordoost- en Zuidwest-

Nederland. Behalve de provincies Friesland, Groningen en Drenthe vallen delen van Flevoland en Zeeland in de C zone. In deze gebieden wonen tussen de 97 en 167 mensen per km2
en is de stedelijke druk op het landelijk gebied in vergelijking met de andere twee zones
laag. De grootste problemen doen zich hier over het algemeen voor op sociaal-economisch
en sociaal-cultureel gebied.
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Met name de bewoners van kleine kernen in de C zone zijn voor voorzieningen
als winkels.
scholing en zorgverlening steeds afhankelijker van de grotere plaatsen. Oorzaken
hiervoor
liggen in de lage bevolkingsdichtheid, een vertrekoverschot vanjongeren en
de toenemende
mobiliteit van de bevolking, die steeds meer gebruik maakt van het uitgebreide
voorzieningenaanbod in de steden. Het verdwijnen van voorzieningen op lokaal niveau is
voor hen
minder ingrijpend dan voor mensen die niet over eigen vervoer beschikken.
Het beperkte
openbaar vervoer biedt onvoldoende ontsluitingsmogelijkheden voor de niet
mobiele bevolkingsgroepen.
De kracht van de C zone is dat typisch landelijke kwaliteiten als rust, ruimte en
groen nog volop aanwezig zijn en dat de druk op het landelijk gebied relatief laag is, wat
mogelijkheden open laat voor vernieuwing en ontwikkeling. Een belangrijk verschil
met de
andere twee zones is dat de grondprijzen in de C zone veel lager liggen. Een ander
belangrijk sterk punt van het Noorden is dat er al intensief wordt samengewerkt aan de
verbetering
van de leefbaarheid. De belangrijkste beleidskenmerken zijn een overwegend
stimuleringsbeleid voor economische vernieuwing en ontwikkeling, aandacht voor
plattelandsvernieuwingsprocessen en een specifiek kleine kernen beleid. De drie noordelijke provincies
Groningen, Friesland en Drenthe werken daarbij samen.
Deze paragraaf levert in combinatie met tabel 3 uit paragraaf 7.5 een globaal beeld op
van
de belangrijkste ontwikkelingsmogelijkheden per zone. De traditionele
ontwikkelingsverschillen op grote schaal (A,B,C-zonering naar thema’s) zijn nog maar klein, maar de
intraregionale verschillen zijn wel blijven bestaan en worden soms zelfs versterkt. Het zoeken
naar kansen voor ontwikkeling en vernieuwing en oplossingen voor de problemen blijft
daarom maatwerk op lokale en regionale schaal.
Alvorens de hoofdthema”s voor de leefbaarheid kunnen worden vastgesteld moet
duidelijk zijn wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn die zich voordoen in het landelijk
gebied. De snelheid waarmee de ontwikkelingen zich voltreken en de gewenstheid ervan
spelen daarbij een belangrijke rol. Verder is het voor het beleid van belang om te weten
hoe
makkelijk of moeilijk een bepaalde ontwikkeling zich laat bijsturen. Aan de hand van interviews met deskundigenl met betrekking tot leefbaarheid in het landelijk gebied en
op de
Themamiddag Leefbaarheid2 op 6 maart te Zwolle is naar antwoorden op deze vragen
gezocht. De resultaten daarvan zijn in de volgende paragrafen terug te vinden.
"lnfeite kent hetplatrelarzdslechts één oeroude traditie, namelük verandering. "
g

[Elerie, 199821].

8.2
Toekomstige aspecten leefbaarheid
Uit de interviews met deskundigen ko1nt naar voren dat de grote regionale verschillen
in
leefbaarheid over het algemeen kleiner zijn geworden en dat de problemen die zich voordoen in alle zones in toenemende mate betrekking hebben op welzijn en welbevinden, in
plaats van welvaart. Dit uit zich onder andere in de sterke inhoudelijke verandering van
de
thema’s uit de jaren zeventig en tachtig. Verder valt op dat een groot deel van de leefbaarheidsthema’s nog slechts voor bepaalde specifieke doelgroep(en) geldt. Dit maakt ze als
thema overigens niet minder belangrijk. Al met al is een deel van de thema’s is naar de
achtergrond verdwenen, terwijl andere thema’s juist aan belang hebben gewonnen. In tabel
‘oude’
4 staan de veranderingen rond de
thema’s kort weergegeven.

l Zie bijlage 3 voor geïnterviewden.
2 Zie bijlage 4 voor deelnemers van de Themamiddag
Leefbaarheid
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Tabel 4: Reflectie op de bestaande leeflmarlteialvthema `s (zie ook

‘
_
theniajs
l. Bestaanszekerheid
2. Verzorgingssituatie
3. Woonklirnaat
4. Sociaal klimaat
5. Bestuurlijk klimaat
6. Bereikbaarheid

ll).

_
g
.
status anno 2000
aandacht
voor
Vormt geen algemeen thema meer. maar verdient wel
met name boeren die gedwongen zijn hun bedrijfte beëindigen.
Dit is met name een belangrijk thema voor de niet-mobiele en zorgbehoevende bewoners van het platteland.
Is voor iedereen een belangrijk thema dat in de toekomst blijvend
aandacht zal vragen.
Is en blijft een uitermate belangrijk thema.
Geen doel op zich. maar omvat belangrijke voorwaarden voor de
leefbaarheid.
ls geen los staand thema, maar hangt samen met veel atrdere therna’s; met name vatr belang in relatie tot voorzieningenniveau.

Vanwege de grote inhoudelijke veranderingen in de leefbaarheidsvraagstukken en de verwachting dat deze veranderingen zich in de toekomst zullen voortzetten worden de ‘oude`
thema`s in de toekomstverkenning in een nieuwe indeling ondergebracht. Hiervoor zijn de
omgevingsaspecten uit de leefbaarheidseffectrapportage gebruikt. (zie paragraaf2.3). Deze
theoretische indeling naar ruimtelijke. sociaal-culturele. sociaal-economische en politiekbestuurlijke aspecten heeft als voordeel dat ze begripsrnatig meer ruimte biedt voor inhoudelijke verschuivingen van de leetbaarheidsaspecten en het volledige beleidsveld van de leefbaarheid dekt. Hierdoor kunnen thema`s die uitsluitend voor bepaalde groepen of regio’s
gelden makkelijker in lrurr context worden geplaatst.
De leefbaarheidsthema`s en -ontwikkelingen worden hieronder vet weergegeven en per omgevingsaspeet ondergebracht en uitgewerkt. De mate van leefbaarheid wordt per thema bepaald door de gebruiks-. belevings- en/oftoe-eigeningswaarde. (zie paragraaf`2.3)

Rztitntelijke aspecten
De ruimtelijke aspecten van de menselijke leefomgeving hangen samen rrret de locatie en
dichtheid van activiteiten. Er is in toenemende mate sprake van een bewuste furrctiedifferentiatie in het landelijk gebied waarbij vanwege de schaarste aan ruimte waar mogelijk naar
rnultifunctiorreel ruirntcgebruik wordt gestreefd. De (beperkte) afname van het agrarisch
ruimtegebruik wordt ruimschoots terrietgedaarr door ruirrrteclairns voor wonen. werken. natuur. recreatie, waterberging en dergelijke. De kwaliteit en verdeling van deze functies zijn
bepalend voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, wat op dit moment een van de
belangrijkste leefbaarheidstlrema`s vormt en in de toekomst zeker nog belangrijker zal worden. Als rncest gewaardeerde kwaliteiten van het landelijk gebied worden over het algcrneen
rust. ruimte en groen genoemd. Daarnaast is voor een positieve waardering van de leefoingeving voldoende variëteit in het landschap nodig. en dragen een schone en veilige omgeving
rrret diverse recreatieve mogelijkheden op positieve wijze bij aan de gebruiks- en belevingswaarde van de leefomgeving. Om te voorkomen dat de hoog gewaardeerde kwaliteiten verloren gaan moet de mogelijkheid tot landelijk wanen zorgvuldig worden afgewogen en met de
andere functies van het landschap worden geïntegreerd.
Een ander belangrijk ruimtelijk aspect is de mobiliteit van de burger. De mobiliteit is in sterke mate bepalend voor de ruimteli_j ke keuzevrijheid. en die is op haar beurt van zeer grote
invloed op de leefbaarlreid. Hierbij zijn twee niveaus van ruimtelijk gedrag te onderscheiden.
len eerste de keuze van een vestigingsplaats (woning en woonloeatie) door een bewoner en
ten tweede het ruimtelijk gedrag vanuit die vestigingsplaats (keuze van de werkplaats en
bereikbaarheid van voorzieningen en sociale relaties). [Janssen et al. l999; p.7]. Op beide

niveaus kunnen zich problemen voordoen op het platteland. Wat betreft de keuze van de
vestigingsplaats vormt de kwantitatieve en kwalitatieve beschikbaarheid van woningen in de
toekomst een tlrerna. De individualisering van de bevolking leidt samen met ontgroening en
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vergrijzing tot een groeiend aantal één- en tweepersoons huishoudens. waardoor er in de
toekomst meer (kleine) wooneenheden nodig zullen zijn. Verder hechten mensen in toerremende mate belang aan de kwaliteit en het wooncomfort van de woning. De hiermee sarncnhangende groei van de vraag naar groter en comfortabeler wonen werkt in combinatie rrret de
bevolkingsgroei en de groeiende belangstelling voor landelijk woiren verdere verstedelijking
van het platteland in de hand. Deze ontwikkeling wordt in het gros van de dorpen als ongewenst gezien. De prijzen van woningen worden door de schaarste enorm opgedreven, waardoor de meeste jonge toetreders tot de woningmarkt buiten de boot vallen omdat ze niet
tegen de hoge bedragen kunnen opbieden die kapitaalkraclrtige stedelirrgen voor een woning
in een dorp willen betalen. De jongeren worden hierdoor gedwongen buiten het eigen dorp te
gaan wonen (verdringing).
Voor het tweede niveau van de ruimtelijke keuzevrijheid; het ruimtelijk gedrag vanuit de

RUIMTELIJKE KEUZEVRIJHEID

"Ruimtelgke keuzevrgheid heeft betrekking op de keuze van woonlocatie en ·milieu, de
keuze van de werklocatie, de bereikbaarheid en toegankelgkheid van noodzakelgke voorzieningen, de mogelijkheid tot recreëren en de mogelgkheid om aan het sociale verkeer
deel te nemen. Verder zou ook de betrokkenheid bg de lokale besluitvorming bg de
ruimtelijke keuzevrgheid kunnen worden betrokken. Ze vormen daarom een belangrgke
”
voorwaarde voor de leefbaarheid
[Janssen et al, 1999; p.7].

vestigingsplaats vormt (auto-)ntobiliteit een belangrijke voorwaarde. Voor autobezitters is de
bereikbaarheid van de benodigde voorzieningen en sociale relaties over het algemeen vol_ doende tot goed, maar dat geldt vaak rtiet voor de niet autobezitters. Het openbaar
vervoer
schiet in veel plattelandsregio’s te kort en biedt onvoldoende alternatieven voor het rnobiliteitsgebrek. De bereikbaarheid is daardoor voor het niet mobiele deel van de bevolking een
belangrijk leefbaarheidsthema. Vooral ouderen, jongeren, vrouwen en rninirna zijn over het
algemeen beperkt in hun ruimtelijke keuzevrijheid. In gebieden met een tekort schietend
openbaarvervoerssysteem kan vervoer op maat mogelijk een alternatief vormen. De moge-

"De reistijden waarmee de plattelander te maken heef wgken in veel opzichten niet
af
van die van de stedeling, mits men de beschikking heeft over een auto. Er zgn wel degelgk problemen voor de niet-automobilisten. "
[Strijker, 1999].

lijkheden daarvoor zijn echter gelimiteerd en dienen per regio te worden bekeken. Het sociale netwerk kan hier mogelijk bijdragen aan het vinden van een oplossing.
Een ander belangrijk leefbaarheidsaspect rond mobiliteit is de verkeersveiligheid.
Met name in kleine en middelgrote dorpen komen relatief veel onveilige verkeerssituaties
voor. Een veel voorkomend probleem daarbij is dat er vaak te hard wordt gereden.

Sociaal-culturele aspecten
Het sociale klimaat heeft altijd een belangrijke rol gespeeld op het platteland en dat zal in de
toekomst ook zo blijven. Daarbij staat het sociale welbevinden van de bewoners centraal.
Sterke punten van de leefbaarheid op het platteland zijn het relatief hoge lokale bewustzijn,
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de sterke maatschappelijke betrokkenheid en het van oudsher sterk ontwikkelde verenigingsleven.
Het schaalniveau waarop de sociale contacten en maatschappelijke activiteiten in het
landelijk gebied spelen is sinds dejaren zeventig sterk vergroot. Dit heeft in samenhang met
het individualiseringsproces tot gevolg gehad dat een deel van de traditioneel sterke kanten
van het landelijk gebied aan vervlakking onderhevig is. De genoemde maatschappelijke processen die hieraan ten grondslag liggen laten zich moeilijk keren. Behoud en versterking van
het lokale verenigingsleven en vrijwilligerswerk dragen bij aan het behoud van de leefbaarheid.

UL¢IlZg€ tyd vormde elke plattelatmïskem voor zyn bewoners een werelczï die de belangrijkste aspecten vatz het leven in zich verenigde. Het dorp diende als woonplaats, als
werkplaats, als centmm van voorzieningen en vormde tevens de spil VON het sociale en
culturele leven. Die situatie is inmiddels voorbije tyd. "
A

[Hidding et al, in Leren van de LER].

Een ander belangrijk sociaal-cultureel aspect van de leefbaarheid is de verzorgingssituatie.
Deze hangt voor een groot deel samen met de ruimtelijke en sociaal-economische factoren.
Aan de verzorgingssituatie kunnen twee hoofdpunten worden onderscheiden; ten eerste het
voorzieningenniveau (variërend van de aanwezigheid van een telefooncel tot een supermarkt) en ten tweede de maatschappelijke zorg (zowel mantelzorg als professionele zorg).
De eerste van deze twee, het voorzietzingemziveuzt. staat al lange tijd hoog op de leefbaarheidsagenda. Desondanks zijn onder invloed van de economische schaalvergroting in combinatie met de toenemende mobiliteit veel lokale voorzieningen verdwenen en is de aandacht
verlegd van de aanwezigheid van voorzieningen naar een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid ervan. Nieuwe mogelijkheden als Internet. e-mail. e-commerce, tele-bankieren. enzovoort zullen daar naar verwachting verder aan bijdragen. De dagelijkse leefomgeving van
de bewoners van kleine kernen reikt tot ver buiten de grenzen van de kern. Zij nemen deel
aan het arbeidsproces en een diversiteit aan sociale activiteiten in de grotere kernen en steden
en voorzien daar tevens in een deel van hun levensbehoeften. Bij een goede bereikbaarheid
vormt het voorzieningenniveau voor hen geen thema.
Aan deze ontwikkelingen kunnen twee belangrijke conclusies worden verbonden.
'l`en eerste dat de beschikking over eigen vervoer een directe voorwaarde is geworden om op
het platteland redelijkerwijs in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzienn en ten tweede dat het niet langer reëel is om door middel van woningbouw te proberen het voorzieningenniveau in kleine kernen in stand te houden. llet maatschappelijk netwerk is daar
imniddels tc grootschalig voor georiënteerd.

"Sinds‘ de opkomst vcirz de diepvries en de auto 0rië1ttet·en itzenseri zich niet langer lokaal,
in zyn
imïtar voorziet men zie/1 steeds meer 0p regi0m’t/e schaallevens/velme/teit.[Elerie,
in Noorderbreedte,199821].

Wat betreft het tweede sociaal-culturele punt; de niuutse/mppe/ij/te zorg. is het verzorgingsklimaat een thema van toenemend belang. Als gevolg van het sterk toenemende percentage
ouderen neemt de vraag naar zorg verder toe, terwijl de mantelzorg tegelijkertijd onder invloed van het individualiseringsproces en de ontgroening afneemt. Deze ontwikkelingen
jl

Dit hangt samen met het thema Ruimtelijke keuzevrijheid. wat aan het begin van deze paragraaf wordt toegelicht onder het kopje Rzimzte/ij/te aspecten.

kunnen moeilijk worden opgevangen omdat de autonome processen zich niet laten sturen.
Verder heeft de professionele zorg met een structureel personeelstekort te kampen wat in het
landelijk gebied extra sterk doorwerkt omdat de mantelzorg hier van oudsher erg goed ontwikkeld was en de snelle afname daarvan nu een extra groot gat in de zorg veroorzaakt. Bovendien zijn veel ouderen zelf rnirrder mobiel en is de bereikbaarheid van de doelgroep voor
de zorgverleners door de lagere bevolkingsdichtheid en grotere afstanden minder goed dan in
stedelijke gebieden.
De (re)constructie van een ‘lokaal verhaal° draagt bi_j aan de belevingswaarde en toeeigeningswaarde van de leefomgeving, en daarmee aan de versterking van de regionale betrokkenheid. Deze ontwikkelingen leveren op hun beurt een positieve bijdrage aan de leefbaarheid. De nota Belvedere (een interdepartementale nota van de ministeries van VROM,
OC&W, LNV en V&W) is geheel aan de cultuurhistorie van het Iarrdsclrap gewijd en kan dit
proces verder ondersteunen.
De binding van de bevolking met haar leefomgeving is belangrijk voor de maatschappelijke activering, die van een rol speelt bij de verbetering van de leefbaarheid op
lokaal en regionaal niveau. ln de praktijk blijkt maatschappelijke activering op bovenlokaal
niveau, of in dorpen rrret meer dan drieduizend inwoners vaak moeilijker dan in kleinere
dorpen. Wanneer men in die gevallen gebruik wil maken van het sociale netwerk zal naar
een nieuwe wegen moeten worden gezocht om de maatschappelijke betrokkenheid en het
vrijwilligerswerk te versterken.
Sociaal-economische aspecten
De sociaal-economische aspecten hebben onder andere betrekking op de materiële welstand
en de verdeling daarvan over de leden van de gemeenschap. Hoewel het hebben van werk en
inkomen nog steeds uitermate belangrijk is voor de individuele leefbaarheid staat de bestaanszekerheid irrrniddels minder hoog op de leefbaarheidsagenda. Hoofdoorzaak hiervoor
is de sterke economie in Nederland. De agrarische sector in het Oosten en Zuidoosterr vormt
hierop een uitzondering. Mede door de invoering van de Reconstructiewetw vormt de bestaanszekerheid hier nog wel degelijk een bedreiging voor de leefbaarheid. De agrarische
sector is van oudsher zelfstandig ingesteld en de verwevenheid van het gezinsleven rrret het
werk is kenmerkend voor de sector. Dit maakt het opgeven van het eigen bedrijf en een
eventuele overstap naar ander werk extra moeilijk. [Uitgeverij Roodbont, 1999]. Een deel
van de boeren probeert door middel van schaalvergroting, bedri_jfsverbreding en de teelt van
nieuwe producten nieuw inkomen te genereren. Boeren die daar niet in slagen zijn gedwongen het bedrijf over te doen of te beëindigen. Deze ontwikkelingen gaan gepaard met grote
emotioneel geladen veranderingen in sociaal en ruimtelijk opzicht. Ook in andere regio’s in
Nederland staat de landbouwsector onder druk. Belangrijkste oorzaken zijn het strikte milieu- en prijsbeleid van de Europese Unie en de toenemende ruimtelijke druk vanuit andere
sectoren. De initiatieven tot plattelandsvernieuwing en -or1twikkeling zijn hieruit voortgevloeid. Deze zijn veelal gericht op economische versterking. Een goede kans daartoe ligt in
de groeiende vraag naar recreatie in het landelijk gebied.
Voor de overige sectoren staat de bestaanszekerheid gemiddeld genomen minder hoog op de
beleidsagenda omdat de economische groei zich in de komende decennia naar verwachting
zal voortzetten. De economische ontwikkeling is onder invloed van de toenemende mobiliteit en de internationalisering van de economie rnirrder bepalend voor de sociaal-ruimtelijke
structuur. Veel mensen zijn niet afhankelijk van werkgelegenheid en voorzieningen in het
eigen dorp en genereren hun inkomen elders.

`

Het aantal vrouwen dat deelneemt aan het (betaalde) arbeidsproces neemt toe, terwijl de
furrctieverschraling in veel dorpen dit tegelijkertijd bemoeilijkt. De vrouwen vinden veelal
ZS

Zie paragraaf 4.5.
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werk elders, wat problematisch kan zijn wanneer het openbaar vervoer orrvoldoerrde ontsluitingsmogelijkheden biedt.

TEKORT AAN RECREATIEVOORZIENINGEN

"l1fet name in de Randstad bestaat een groot tekort aan recreatievoorzieningen dicht bn
huis. Toegankelijke natuurgebieden en agrarische cultuurlarulschappen (büvoorbeeld in
het Groene Horn zyn schaars, ofzo onaantrekkelijk ingericht dat hun recreatieve potentie nauwelyks wordt benut. In de Randstad moet er tot 2020 nog 114. 000 ha groen bykomen om aan de norm van het Ministerie van LNV te voldoen.
[Vronr-raad, 1999; p.74].

Politiek bestuurlijke aspecten
Het bestuurlijk klimaat blijft voorlopig een belangrijk aandachtspunt met betrekking tot leefbaarheid. Het decentralisaticbeleid van het Rijk, de opkomst van het plattelandsvernieuwingsbeleid en de Europese eenwording hebben op politiek-bestuurlijk vlak diverse
ingrijpende veranderingen rrret zich mee gebracht. Door het decentralisatiebeleid krijgen
gemeenten en provincies rncer beleidsvrijheid én verantwoordelijkheid. Er is op nagenoeg
alle bestuursniveaus aandacht voor de leetbaarheid van het landelijk gebied. Dit uit zich met
name in de vorm van plrittelandsvernieirwing en is daarnaast deels terug te vinden in het
sectorbeleid. Leefbaarheid omvat evenwel meer elementen dan in de meeste plattelandvernieuwingsprojecten aan de orde kornerr. Omdat de leelbaarheid in een dorp of regio uiteindelijk voor een groot decl door de bewoners en gebruikers zelf wordt `gemaakt` en beleefd,
worden zij steeds vaker en intensiever via het zogenaamde bottom-up beleid bij de beleidsvorming betrokken. Hierbij is een goede (verticale) communicatie en verhouding tussen
burgers en overheid essentieel. Naast vergroting van het draagvlak voor het beleid en een
mogelijke kwalitatieve verbetering van het beleid levert de mogelijkheid tot inspraak op zich
al een positieve bijdrage aan de (beleving van de) leefbaarheid. Voorwaarde is wel dat rrret
de inbreng van de burgers dan ook daadwerkelijk iets wordt gedaan.
Naast de verticale communicatie en samenwerking tussen overheden en belangenvereni-

"Be/cid moet tegenwoordig integraal zijn. Voor de een betekent dat; samenhang tussen
water, lucht, milieu en gronchgelrruik en voor de ander; kinderopvang teneinde de arbeidspartieipatie van vrouwen te verhogen. En in dat cornplexe en turbulente geheel
Er zal
worden boeren en burgers (bottom-up) gevraagd orrr nieuwe kansen te pakken.
dan toch ook een streefbeeld voor de toekomst moeten worden ontworpen; als er geen
richting is bepaald kan de kans voor de een het probleem van de ander worden. "
[Janssen et al, 1999; p.3/4].

gingen is ook de horizontale (onderlinge) communicatie en samenwerking bij zowel de

overheid als de belangenverenigingen uitermate belangrijk. Overheden en belangenverenigingen kunnen veel van elkaars fouten en successen leren. Daarvoor dient er een goede informatie-uitwisseling tussen de verschillende partijen te zijn. Zonder deze uitwisseling en

een goede onderlinge afstemming van projecten gaat veel energie onnodig verloren en blijven goede kansen mogelijk liggen. Met name in het Noorden is de samenwerking al sterk
ontwikkeld en zijn diverse successen geboekt. Deze initiatieven zullen in de toekomst verder

moeten worden doorgezet en zo mogelijk ook in andere regio’s op duurzame wijze vorm
moeten krijgen. Vanuit de overheid is het belangrijk dat de samenwerkingsinitiatieven ook
financieel voldoende worden ondersteund. Voor minder draagkrachtige organisaties is deelname aan projecten en interactieve beleidsvorming anders maar zeer beperkt mogelijk.
Voor dorpsbelangenverenigingen is het van belang dat zij een eigen toekomstvisie hebben
voor het dorp of de regio om het eigen beleid en projecten consistent op te kunnen zetten.

PLATTELAND VERSUS STAD

"De verstedelaking van het platteland heeft de cágelopen decennia tot gevolg gehad dat
’
het begrip platteland een geheel nieuwe inhoud hee)? gekregen. lvtet het vervagen van
de verschillen in bevolkingssamenstelling en het ophejen van het isolement wordt het
platteland niet meer zozeer geassocieerd niet culturele en sociale kenmerken, maar met
’.
'landschap ' en ‘ruinite Hetplatteland wordt steeds meer gezien als een territorium
waar de ruinzteproblemen van Nederland tot een bevredigende oplossing moeten worden
gebracht. Als zodanig is de tegenstelling tussen stad en platteland niet abstract, maar een
realiteit waarmee plattelandsbewoners in hun eigen leefomgeving voortdurend gecon_#’0I‘7l`€€l"6l7 worden.
Juist in deze periode waarin hetproces van integratie en het vervagen van sociaal-econon-tische verschillen tussen stad en platteland niet meer te stuiten
laken, groeit de behoejte aan het behoud van de identiteit van het platteland. "
[De Haan, in Noorderbreedte 1998b].

sterker te staan in discussies met zowel overheden als medeverenigingen, voorgestelde projecten krachtiger te kunnen beargumenteren en duidelijkheid te bieden aan de achterban.
Na deze uiteenzetting van de belangrijkste thema’s volgen in de volgende paragraaf
een samenvatting en conclusies van de leefbaarheidsverkenning.

8.3

Leefbaarheid op hoojklpunten

Leefbaarheid is een container begrip, wat in dit geval wil zeggen dat ‘alles er onder valt wat
’.
de burger vindt dat er onder valt Dat houdt in dat ieder individu er ook zijn eigen invulling
aan kan geven. Dit is tegelijkertijd de kracht en de zwakte van het begrip. Wanneer er inhoudelijk goed over de leefbaarheid wordt gecommuniceerd kan iedereen aan de discussie er
over deelnemen en kan aan collectieve en integrale oplossingen en verbeteringen worden
gewerkt. Aan de andere kant kan de term bij een gebrekkige communicatie veel misverstanden en een frustratie van de besluitvorming opleveren. Vast staat dat de inhoud van het begrip leefbaarheid aan voortdurende verandering onderhevig is en niet meer volledig overeen
komt met de thema`s zoals die in de jaren zeventig en tachtig zijn vastgesteld. In tabel 5
staan de hoofdthema’s weergegeven waarmee de leefbaarheid de 2l° eeuw is in gegaan en
die het komende decennium naar verwachting bepalend zullen zijn voor de kwaliteit van de
leefomgeving. Een uitgebreider versie staat in bijlage 5.
Tabel 5: De belangrakste leefbaarheialsthenia

’s

ba het ingaan van de 21 U eeuw.

rainttelak
.sociaal«cultareeZ;¥§
soeiaal-éçor1onzi;sch
politiékébestuiirlakkwaliteit
fysieke
verzorgingssituatie
bestaanszekerheid (m.n. horizontale en verticale
leefomgeving
in agrarische sector)
communicatie
ruimtelijke keuzesociaal klimaat
plattelandsontwikkeling horizontale en verticale
vrijheid
en -vernieuwing
samenwerking

_

torkomvisie
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De leefbaarheid in het landelijk gebied in Nederland wordt over het algemeen als voldoende
ervaren maar er spelen in nagenoeg alle dorpen en regio`s een aantal specifieke leefbaarheidsproblemen die bli_jvend om aatrdaclrt vragen. Deze problemen verschillen van plek tot
plek. Er is lokaal en regionaal maatwerk nodig om tot goede oplossingen te komen, waarbij
wordt samengewerkt tussen belangenorganisaties en overheden en tussen partijen onderling.
l\/let name op het platteland onder de rook van de grote steden (vooral rond de Randstad) legt de beperkte ruimte een belasting op de leefbaarheid door de bedreiging van de
ruimtelijke keuzevrijheid en de kwaliteit van de leefomgeving. In het Noorden van Nederland vormt de bereikbaarheid een groter probleem.
Behalve ruimtelijk (lokaal en regionaal) is leefbaarheid in toenemende mate individueel bepaald. De sociale thema`s gelden voornamelijk nog voor specifieke groepen mensen met
bepaalde kenmerken of beperkingen. Naast de beperkte ruimte is de belangrijkste bedreiging
voor de leefbaarheid momenteel de beperkte ruimtelijke keuzevrijheid van voornamelijk
jongeren, ouderen, rninirna en vrouwen. De grootste problemen die daar mee samenhangen
zijn beperkingen in mobiliteit, bedreigingen voor de verzorgingssituatie en de afnemende
sociale cohesie.
Op bestuurlijk niveau is vooral de decentralisatie van de besluitvorming van belang, waardoor de verantwoordelijkheid op een veel lager schaalniveau is komen te liggen. Voor de
diverse belangenorganisaties betekent dit dat ze ook een deel van de verantwoordelijkheid
voor leefbaarheid dragen en veelvrildig moeten samenwerken met gemeenten en provincies.
Hier ligt ook een belangrijke taak voor de LVKK die dc communicatie tussen belangenverenigingen cn de overheid kan ondersteunen en een belangrijke taak vervult voor de informatie- en kennisoverdracht. Daarnaast kan het plattelandvernicuwingsbeleid van de Europese
Unie mct narnc in de doclstellinggebicden op projectbasis bijdragen aan de leefbaarheid.

"Het landelak gebied moet door het hele land gedragen worden. Problemen in de Randstad komen meestal voor rekening van het hele land, dat zou voor plattelandsvernieuwing
ook moeten gelden.[Provincie
Flevoland, 1997].

Een sterke en evenwichtige Nederlandse en Europese economic is een voorwaarde voor het
in stand houden van het hoge peil van de leefbaarheid en een verdere verbetering daarvan in
de toekomst. Divcrsitcit in de samenstelling van functies is belangrijk voor de stabiliteit bij
onverwachte gebeurtenissen, zowel binnen regio`s als lnterrcgionaal. Daarnaast wordt de
leefbaarheid versterkt door ruimtelijke cn functionele verscheidenheid van de omgevingsaspccten. Het in stand houden en verbeteren van de diverse omgevingsaspecten die van invloed
zijn op de leefbaarheid kost veel tijd. geld en inzet. De belangrijkste functies van het lande-

li_jk gebied zijn de vcrblij fs- cn productiefunctie (wonen en werken). Recreatie vormt daarop
een goede aanvulling. lïcn overgang van het landeli_jk gebied tot een `speeltuin` voor de stedeling moet worden voorkomen. llet landelijk gebied beschikt over ruim voldoende eigen
kwaliteiten om zich als volwaardig partner van de stedelijke gebieden te profileren. Daarbij
is sprake van cen gelijkwaardige wederzijdse afhankelijkheid, al wordt deze nog niet alti_jd
erkent.

9.

ZORG VOOR LEEFBAARHEID

In de_ jaren negentig is de rol van de doipsbelangenorganisaties in het officiele plattelandsbeleid enigszins op de achtergrond geraakt. Terwijl het voorzieningenniveau en de bereikbaarheid volop in de aandacht stonden werd het kleine kernen beleid in een regionaal
georiënteerd beleid gewijzigd. Het gevolg was dat de overkoepelende belangenorganisaties
min o/`meer buiten het ojjiciële plattelandsbeleid werden geplaatst en dat de relatie ge“
meente - doip steeds verder buiten beeld raakte. Bij het ingaan van de 21 eeuw ligt de zorg
voor de kwaliteit van defi sieke lee/omgeving onder invloed van het bottom-zn: beleid weer
in toenemende mate bn gemeenten en dorpsbelangenverenigingen samen. De belangenverenigingen hebben een belangrijke stimulerende en activerende rol en kunnen het gat tussen de
burgers en de overheid verkleinen door in overleg te treden met gemeenten, provinciale verenigingen en provincies.
In dit hoonlstuk worden de (deels nieuwe) taken van de verschillende actoren kort
uiteengezet. Het gaat dus om een wenselijke situatie die nog niet in alle opzichten bestaat.

Doel van het hoindstuk is de discussie over de (her)verdeling van de taken voor de leefbaarheid te stimuleren en meer en nieuwe samenrierkingsverbanden aan te moedigen.

9. 1

Taakverdeling

Om tot goede oplossingen te komen voor leefbaarheidsproblemen is naast inventiviteit en
flexibiliteit bij de beleidsvorming ook continuïteit in het beleid belangrijk. Daarom verdient
het aanbeveling om naast de projectmatige aanpak van kansen en problemen meer aandacht
te besteden aan de procesmatige benadering van de leefbaarheid in het landelijk gebied.
Overheden en belangenverenigingen moeten zowel ieder voor zich, als gezamenlijk naar de
toekomst van het dorp en het omliggende platteland kijken en zich daarbij vragen stellen als:
”’Welke kant willen we op als dorp en regio‘?” en “Wat is de rol/positie van het dorp en de
regio in een grotere geheel‘?". Daarbij verdienen niet alleen bestaande ofdreigende problemen in ecrr dorp of regio aandacht, maar zeer zeker ook mogelijke (nieuwe) kansen!

"You cannot solve the problem with the same kind of thinking that has created the pro~
bletn. "*
[Albert Einstein op cover van NRLO, 1998].
"Men kan het probleem niet oplossen vanuit de denkwijze die tot het ontstaan van het probleem heet?
* vertaling:
H

geleid.

Door de opkomst van het bottom-up beleid en de interactieve beleidsvorming veranderen de
verhoudingen tussen de verschillende betrokken actoren en moeten zij zich herbezinnen op
hun kerntaken. Het aandeel van de belangenverenigingen in de beleidsvorming neemt toe, en
daarmee ook de verantwoordelijkheid van de verenigingen voor de leefomgeving. Hierbij
vormen de gemeenten en voor zaken op grotere schaal provincies de belangrijkste partner.
dotpsbelangenverenigingen
Een van de belangrijkste taken van dorpsbelangenverenigingen is het behoud en de versterking van het sociale netwerk, waardoor de lokale betrokkenheid van de bevolking vergroot
wordt. Onder andere het organiseren van activiteiten en lokale festiviteiten kan hier in sterke
mate aan bijdragen. Daarnaast vervullen clubs en de horeca hierbij een belangrijke functie.
Er is een enorme schat aan (verborgen) kennis aanwezig bij de mensen in het landelijk gebied. Zij zijn het best toegankelijk via informele contacten en kunnen een bron van inspiratie
vormen voor nieuwe en integrale oplossingen. Hiervoor is een goed ontwikkelde sociale
inh·astructuur erg belangrijk. Verder hebben de dorpsraden een belangrijke functie bij het
signaleren van kansen en bedreigingen voor de leefbaarheid in het dorp.
LEEFBAARHEID or DE AGENDA!
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De aanpak van de leefbaarheid via de bottom-up benadering speelt daar op in, maar
deze aanpak kan alleen slagen wanneer de overheid ondersteuning verleent aan het sociale
netwerk dat hierop betrekking heeft. Dat betekent dat de (vernieuwde) dorpsbelangenverenigingen ook daadwerkelijk in het officiële plattelandsbeleid moeten worden teruggeplaatst als
directe partner van de overheid. Voordat tot daadwerkelijk interactieve beleidsvorming kan
worden overgegaan is er eerst een cultuuromslag bij een groot deel van zowel de overheden
als de belangenverenigingen nodig. Daarbij moet de overheid het beleid meer loslaten en
zich openstellen voor ideeën van buiten af en moeten de belangenverenigingen de verantwoordelijkheid meer naar zich toetrekken. Het is daarbij belangrijk dat zij aan een duidelijke
toekomstvisie werken die de wensen van de bewoners en gebruikers omvat en de gemeenschappelijke belarrgerr duidelijk naar voren brengt. Dit maakt discussie over de gewenste
ontwikkelingsrichting mogelijk en maakt een samenhangend beleid mogelijk. De grote verschillen in draagkracht en slagvaardigheid van de verschillende belangenverenigingen kunnen bij de gemeenschappelijke planvorming mogelijk voor problemen zorgen. Het plaatselijk
opbouwwerk kan een ondersteunende rol vervullen bij het zoeken naar oplossingen daarvoor. [Janssen et al, 1999; p.121].

"Een versterking van de rol van de burgers zelf is van belang om de zel/regu/erende werking van collectieve waarden en norrnen binnen de samenleving te behouden. Het lokale
bewustzün en de lokale identiteit dragen hier in belangrijke mate aan bij, en verdienen
daarom beleidsaandacht. "
[interview Bachoffner, VWS].

bovenlokale belarrgerrverenigingen
ln bepaalde gevallen kan het lonen om naar samcnwerkingsmogclijkheden en kerrnisbronncn
buiten de eigcn regio of zelfs in het buitenland tc zoeken. ln atrdere gevallen kan het nodig
zijn om naast dorpsbelangenverenigingen ook andere belangenorganisaties (bijvoorbeeld op
het gebied van cultuur. natuur. recreatie en toerisme. enzovoort) te consulteren en mogelijke
nieuwe allianties te sluiten. Samenwerking rrret verenigingen voor plattelandsvrouwen zijn
daarvan een goed voorbeeld.
Bij dit soort acties kan dc 1.VKK ecrr aantal belartgrijke stimulerende. ondersteunen-

de en coördinerende taken vervullen. Dorpsbclangcnverenigingcn rnoetcn werken op basis
van het motto: `samen iets bereiken '. Dit is ook het motto van de LVKK (zic ook paragraaf

9.2). Een goede samenwerking alleen is echter niet voldoende; de gewenste vernieuwingen
kornerr niet uit zichzelftot stand. daar is goed management voor nodig. De Nationale Raad
voor Landbouwkundig Onderzoek lrecft het afgelopen jaar enkele interessante publicaties?)
uitgegeven rrret betrekking tot kcnnismanagement en plattelandsvcrnieuwing. die in dit verband goed te hanteren zijn.

VRIJWIl,Ll(3ERSWERK S'l`.¤\A`l` ONDER DRUK

"Het r‘rijwilligerswerk is in veel dorpen nog altijd sterk ontwikkeld. Het is de kurk waar
op de samenleving drij/i. Toch blijkt in veel dorpen het steeds moeilijker te zyn om geschikte vrijwilligers te vinden voor bijvoorbeeld bestuurs/uncties. Als het vrijwilligerswerk echt instort, betekent dat eenforse aderlating voor ltet dorp. "
[De Kuyper (PON) op Therrramiddag Leefbaarheid 2015].

Ji)

l\1.n. Rapport 99/13. Innoveren en Leren. Kennisnranagcment en plattclarit/svernieuwing. NRLO. 1999.

.

gemeenten
Aan de zijde van de overheid moeten op het lagere schaalniveau rrret name de gerrreerrterr een
actieve positie innemen in de leefbaarheidsdiscussie. Gemeenten moeten de discussie met de
bewoners en belangengroepen op actieve wijze tegemoet treden en open staan voor nieuwe
inbreng. Dit vereist eeir flexibele instelling en beleidsvoer:ing. Dit is extra van belang in gcbieden waar geen gebiedsger:iclrte organisatiesm actief zijn. Ook de gemeenten dienen aan
een toekomstvisie te werken waarin strategische doelen worden aangegeven. Deze doelen
kunnen in discussie rrret burgers en provincies worden aangescherpt of bijgesteld. Nog mooier zou een gemeenschappelijke visievor:rning zijn. rrraar dit lijkt voorlopig toekorrrstrrruziek.
De belangrijkste taken van de gemeenten voor de leefbaarheid zijn:
' Nauwe samenwerking rrret actieve maatschcarpelijke organisaties.:
' Actieve deelname aan gebiedsgerichte acties en organisaties en een structurele ondersteuning daarvan;
¤ De vorming van een duidelnke visie op de ontwikkeling van het landelijk gebied die
ruimte biedt om gezamenlijk met maatschappelijke organisaties naar oplossingen te zoeken voor de vragen en knelpunten die vanuit kleine kernen worden opgeworpen.:
•
Het bijdragen aan de daadwerkelijke uitvoering van de plannen.
Naast de verlrogirrg van de maatschappelijke betrokkenheid bij het beleid kunnen de gemeenten meer concreet bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van de fysieke leeforrrgeving, de beschikbaarheid van woningen voor bepaalde doelgroepen en verbetering van de
verkeersveiligheid.
provincies

Door de decentralisatie-impuls hebben de provincies rrreer: vrijheid om een eigen invulling te
geven aan het plattelandvernieuwingsbeleid. De meeste aandacht gaat bij plattelandsverrrieuwirrgsinitiatieven uit naar de economische ontwikkeling in de provincie en met nadruk
op de landbouwsector. Verder besteden de meeste provincies (via het sectorbeleid) aandacht
aan woningbouw, de kwaliteit van de leefomgeving, waaronder natuur en milieu en infrastructurele werken (met rrarne ten behoeve van de ontsluiting per auto en (brorn)fiets. Provincies hebben naast de ontwikkeling en uitvoering van een eigen
plattelarrdvernieuwingsbeleid op provinciale schaal een taak in:
¤

Het initiëren. stimuleren en faciliteren van onderzoek en prtnecten rrret betrekking tot de

¤

leefbaarheid.:
De orulersteuning van gemeenten en belangenverenigingen bij het opzetten van plattelandvernieuwings en -ontwikkelingsinitiatieven;

'

Het toezicht houden op de samenhang van het beleid

De af`stemrning van lokale en r:egionale projecten op elkaar en op het Europese beleid hoort
daar ook bij. ln de daartoe aangewezen regio’s kunnen gebiedsger:ichte projecten een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid.

Rijk
Door: het decentralisatiepr:oces is de rol van het Rijk op lokaal en regionaal niveau afgerrornerr. De belangrijkste taken van het Rijk rrret betrekking tot de leefbaarheid zijn het activeren, faciliteren en subsidiëren van beleidsprocessen die een bijdrage leveren aan de
leefbaarheid. De belangrijkste daarvan zijn het plattelarrdvernieuwingsbeleid, volkshuisvestingsbeleid, de aanleg van grote infrastructurele werken, het welzijnsbeleid (zorgsector:) en
het natuur en landbouwbeleid (naast dat van de EU). Daarnaast stuurt het Rijk op hoofdlijnen, waaraan zij de resultaten van het door de lagere overheden gevoerde beleid toetst. Tot
slot heeft het Rijk een belangrijke rol bij het oplossen van knelpunten in het beleid en speelt
het een rol bij de vertaling van het Europees r:uirntelijk beleid in Nederland.
30
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INTERBESTUURLUKE SAMENWERKING

"Doordat het Rijk meer op ajstand Staat krügen de provincies en gemeenten meer ruimte
voor eigen planvorming en beleidsontwikkeling, mits dit binnen de door het Rük gestelde
beleidskaders past. Het Rijk beperkt zich daarby tot de nationale hoofdlijnen en schetst
liet kader en de randvoorwaarden, maar is soepel ten aanzien van de invulling daarvan.
Dit betekent dat er geinvesteerd moet worden in de interbestuurlnke samenwerking
tussen Rük, provincies en gemeenten. De gemeenten zullen daartoe over voldoende bestuurskracht moeten beschikken en de provincies zullen een steviger regie moeten gaan
voeren, waarbij de bestaande instrumenten goed benut worden. "
[Ministerie van VROM, l999].

Europese Unie

De Europese Unie heeft een belangrijke rol in het verkleinen van de verschillen in levensstandaard en economische welvaart in Europa. Zij streeft dit na door middels grootschalige
projecten geld te investeren in de ontwikkeling van achterstandsgebieden met specifieke
problemen. Gezien de relatief hoge bevolkingsdichtheid en welvaart op het Nederlandse
platteland. komt Nederland maar beperkt in aanmerking voor Europese steun. Nederland
profiteert vooral van de projecten gericht op de ontwikkeling van regio`s met een ontwikkelingsachterstand. regio`s met een beperkte werkgelegenheid en regio`s met specifieke ontwikkelingsproblemen. Meer concreet betekent dit dat de EU een taak heeft in het behoud van
een concurrentiekrachtige landbouwsector. het stimuleren van de ontwikkeling van het midden- en kleinbedrijf en de toeristische sector. de aanwending van nieuwe technologie. het
beschikbaar maken van goede opleidingen. de verbetering van de dienstverlening en het
verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving door middel van dorpsvernieuwing. milieubescherming en behoud en herstel van landschapswaarden. Om voor deze steun in aanmerking te komen moet een gebied aan strikte voorwaarden voldoen.

Rol van de LVKK
9.2
Hoofddoelstelling van de l.Vl<l{ is: ‘/iet verbeteren van de leefbaarheid in kleine kernen en
liet /ande/ijk gebied'. Om dit te bereiken kan de l,Vl<l< zich in eerste instantie het best rich-

ten op de politiek-bestuurlijke aspecten met betrekking tot het landelijk gebied. De belangrijkste taak voor de LV KK is daarbij het bevorderen van de cornmunieatie en samenwerking

tussen (dorps)belangenverenigingen onderling en tussen de dorpsbelangenverenigingen en
de overheid (gemeenten en provincies). Een van de grootste kansen ligt in het feit dat er nog
veel meer van elkaar kan worden geleerd. De LVKK kan de verschillende actoren ondermeer
met elkaar in contact brengen door middel van het organiseren van symposia. het opzetten
van voorbeeldprojecten en het stimuleren van informatie uitwisseling tussen verschillende
actoren. Verder kan de LVl§l( zich richten op het betrekken van de leefbaarheid bij initiatieven voor plattelandsontwikkeling en -vernieuwing. Deze initiatieven zijn vaak nog te veel op
economische versterking gericht. De ruimtelijke en sociaal-culturele aspecten van de
leefomgeving dreigen daardoor buiten de boot te vallen. Een derde taak van de LVKK kan
liggen in de ondersteuning van het bottom-up beleid door belangenverenigingen te stimuleren tot. en te helpen bij het vormen van een toekomstvisie voor de eigen leefomgeving. Punten die daarbi_j aan bod kunnen komen zijn onder andere de kwaliteit van de fysieke

leefomgeving. de ruimtelijke keuzevrijheid. het sociale klimaat. de verzorgingssituatie en de
bestaanszekerheid. Duidelijke standpunten over deze zaken kan de discussie versoepelen en
verhelderen. maakt het makkelijker om op gemeenschappelijke wijze tot (nieuwe en breed
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gedragen) toekomstdoelen te komen (de plan- en beleidsvorming) en kan bijdragen aan een
versterking van de samenhang in het gevormde beleid.
Uiteindelijk moeten het bij voorkeur de dorpsbelangenverenigingen zijn die het echte werk
verzetten. Dit leidt tot een grotere betrokkenheid van burgers bij het beleid en draagt bij aan
de vergroting van het draagvlak voor de plannen. Een ander belangrijk voordeel van een
vergroting van de participatie is dat dit de kans op voortzetting van de initiatieven na afloop
van een project sterk vergroot.
Wanneer in een dorp of regio nog geen belangenvereniging bestaat. of als deze onvoldoende ontwikkeld is om deel te kunnen nemen aan de interactieve (bottom-up) beleidsvorming, kan de LVKK helpen bij de oprichting of versterking van een vereniging.
Kort samengevat kan de LVKK ondermeer de volgende acties ondernemen om haar doelstelling na te streven:
•
Het in contact brengen van belangenverenigingen (met gelijksoortige kan.sen en problemen) en het bevorderen van onderlinge samenwerking en informatie-uitwisse/ing;
¤ Het stimuleren van de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen dorpsbelangenverenigingen en de overheid (gemeenten en provincies);

¤

Het bevorderen van de kennis- en informatie-uitwisseling met betrekking tot leefbaarheidsvraagstukken (onder andere door middel van voorbeeldprojecten en symposia);
' Het leveren van advies op maat inzake leefbaarheiasvraagstukken;
¤ Het stimuleren van, en hehien bij het oprichten van doipsbelangenverenigingen en provinciale verenigingen (bnvoorbeeld via regiovergaderingen);

' Het bijhouden en signaleren van veranderingen in de leefbaarheidsbeleving en eisen van
de bewoners en gebruikers van het platteland;
•
Er voor zorgen dat leefbaarheid over de volle breedte bn plattelandsvernieuwingsinitiatieven wordt betrokken.
De thema’s voor de toekomst die in hoofdstuk acht naar voren zijn gekomen vormen een
belangrijk uitgangspunt voor de inzet van het leefbaarheidsbeleid. Naast de aandacht voor
politiek-bestuurlijke aspecten kan de LVKK door middel van voorbeeldprojecten en symposia aandacht vragen voor de ruimtelijke, sociaal-culturele en sociaal-economische aspecten.
ln achtereenvolgende _jaren zou bijvoorbeeld een thema centraal gesteld kunnen worden, dat
vervolgens via diverse wegen wordt benaderd. Thema’s die de LVKK aan de orde kan stellen zijn:
' Ruimtelijke keuzevrijheid met name voor bepaalde doelgroepen, waaronder: ouderen,
_jongeren, minima en vrouwen;
•
Bereikbaarheid voor niet- (auto) mobiele nrensert, zo mogelnk door verbetering van het
route gebonden openbaar vervoer, vervoer op maat (oa. belbus of -taxi), en via het sociale netwerk (b. v. caipolen);
' Woningbouw voor bepaalde doelgroepen, waaronder ouderen, alleen.staanden en jongeren;
•
Het voorkomen van sociale buitensluiting van bepaalde doelgroepen, waaronder nietmobiele bewoners en ouderen;
¤ Vergroting van de sociale binding door het activeren, oprichten en organiseren van
dorpsbelangenverenigingen;
•

Verbetering van de zorg-situatie op het platteland;

' Het belang van nieuwe toepassingsmogelykheden van ICT en de beschikbaarheid daarvan in rurale gebieden;
¤ Versterken van de kwaliteit van de leefomgeving, ondermeer via landschapsbeheer;
•
Het instandhouden van verenigingen, clubs, horecagelegenheden en bedrnvigheid in
dorpen, om sociale klimaat te ondersteunen.
Al met al kan hieruit worden geconcludeerd dat de LVKK een aantal belangrijke activerende, stimulerende en signalerende taken heeft in de sfeer van ontmoetingen, contact, uitwisseLEEFBAARHEID or DE AGENDA!
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ling van informatie en kennis en de bevordering van de deskundigheid en slagvaardigheid
van dorpsbelangenverenigingen. Zij kan zich daar het beste zowel op procesmatige als projectmatige wijze mee bezig houden, zodat naast flexibiliteit ook de continuïteit van het beleid kan worden gewaarborgd.
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Bijlage 1: RANDVOORWAARDENTOEKOlV1S'|`()Nl)ERZOEK`“.

l. Zorg voor re/atie met trends

De toekomst is onzeker en per definitie niet kenbaar. llet verleden laat zich wel aan studie
onderwerpen, waardoor min of meer vaste sequenties van ontwikkelirrgerr traeeerbaar en
benoembaar zijn als trends waarvan het waarschijnlijk is dat zij in de nabije toekomst door te
trekken zi_jn.

2. Benadrzikken van endogene ontwikkelingen

.

De bewoners en directe gebruikers van het landelijk gebied en de kleine kernen vormen het
uitgangspunt van deze studie. (Zij vormen de doelgroep van het leefbaarheidonderzoek). Dat

betekent dat zij in eerste instantie de eisen bepalen waaraan de fysieke en ruimtelijke omgeving dienen te voldoen. Op deze wijze krijgt het landelijk gebied meer eigen structuur, los
van de stedelijke structuur waarin de behoeften van de stedelijke bevolking en stedelijke
processen bepalend zijn voor de beleidsvoering. Stad en landelijk gebied moeten elkaars
partner zijn, met duidelijke gemeenschappelijke en eigen belarrgerr.

3. Onderscheid tussen de drijvende krachten
Bij iedere beschreven ontwikkeling wordt getracht de achterliggende drijvende krachten te
bepalen. Daarbij worden ontwikkelingen die in een gelijke richting lopen en elkaar wederzijds versterken als gelijke sturende factor beschouwd. Dit onderscheid maakt de beschreven
verwachtingen inzichtelijker en vereenvoudigd een vlotte anticipatie op afwijkingen van de
beschreven ontwikkelingen in de verkenning. (Dit komt in voorliggend onderzoek terug in
hoofdstuk 7 Lee/baarheidstrends.)

4. Schaalniveau
Per (nieuw) thema wordt het schaalniveau waarop dit naar verwachting zal gaan, of blijven
afspelen aangeduid. ln deel 11 ligt de nadruk op bovenregionale schaal (indeling naar overdruk-, overloop- en onderdrukgebieden) en wordt waar mogelijk ingegaan op regionale (provinciale) verschillen. Onderscheid naar lokale thema’s is vanwege de beschikbare tijd niet
haalbaar in dit onderzoek en is tevens minder interessant voor lange termijnverkenningen
omdat veel specifieke lokale problemen van tijdelijke aard zijn (concrete problemen die ophouden te bestaan nadat ze zijn opgelost).
5. Regionale diversiteit

De ontwikkelingen zullen een sterk verschillende vorm en richting kunnen hebben per regio.
Omdat een volledige beschrijving per regio onhaalbaar is in dit onderzoek worden de verwachte ontwikkelingen in dit rapport in eerste instantie per type landelijk gebied beschreven,
aangevuld met specifieke regionale ontwikkelingen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de
in paragraaf 8.1 beschreven driedeling van het landelijk gebied.
6. Begrenzing landeluk gebied
Het landelijk gebied wordt in deze verkenning niet als een duidelijk begrensd deel van Nederland gezien, maar als volwassen partner van de stedelijke gebieden. Het landelijk gebied
heeft daarbij een eigen bestaansrecht en kwaliteiten, die voor de steden even onmisbaar zijn
als de steden voor het landelijk gebied.

3]

Ten dele ontleend aan: Raad voor het landelijk gebied, (1997). Tien voor de toekomst. Advies ten behoeve van
de beleidsagenda voor het landelyk gebied in de 2l” eeuw. Publicatie RLG 97/2.
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Bijlage 3: LIJST MET GEINTERVIEWDE DEsl<uND1GEN

¤
¤
·

R.A. Bachoffner (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
K. Bijleveld (LEADER 2 Nederland/ Provincie Friesland)
H. van den Burg (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)

¤ N.P. Christen (Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij)
•
G. Gielen (LEADER 2 Flevoland, Provincie Flevoland)
¤ P.P.P. Huigen (Rijksuniversiteit Groningen)
'

R. Lammerts (Verwey-Jonker Instituut)

¤

A. Maat (Europarlement) [per e-mail].

¤

·

C.D. Roele (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij)

J. van Tatenhove (Katholieke Universiteit Nijmegen)

Bijlage 4: DEELNEMERS THEMAMTDDAG LEEFBAARHEID, 6 MAART TE ZWOLLE
¤
¤

R. Derksen (Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen)
H. De Kuiyper (Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant)

¤

P..l.C. Leeuwe (Noordhollands Participatie Instituut)

·

M. Schouten (Overijsselse Vereniging voor Kleine Kernen)

Met schriftelijke bijdragen van:
J. Fokkema (Feriening Lytse Doarpen Fryslán)
H. Rozema (Landelijk Centrum Opbouwwerk)
·

BIJLAGE 5: SCHEMATISCH OVERZICHT LEEFBAARHEIDSTHEMA°S

OVERZICHT LEEF`BAARHElDSTHEI\IA’S
OMGE I/7NGS-·

HOOFD THEMA

ASPECTEN

RUIMTELIJK

SOCIAALCULTUREEL

’s

VARIABELEN -

Kwaliteit van de fysieke

kwaliteit landelijk wonen

l€€iOmg€Vmg

afwisselend (integraal) ruirntegebrrrik

Ruimtelijke keuzevrijheid

keuze vestigingsplaats: woning & werk
gedrag vanuit de vestigingsplaats

Verzorgingssituatie

voorzieningenniveau

Sociaal klimaat

rrraatsclrappelijke zorg
lokaal en regionaal bewustzijn
rrraatsclrappelijke activering
waardering sociale contacten

SOCIAAL-

Bestaanszekerheid (rn.n. in de

ECONOMISCH

agrarische sector)

POLITIEKBESTUURLIJK

Plattelandsontwikkeling en vernieuwing
Horizontale en verticale
communicatie
Horizontale en verticale samenwerking
toekomstvisie

#«

.

het hebben van werk en inkomen
m.rr. voor (nieuwe) econornisclre dragers
betrokkenheid van de bevolking bij de
besluitvorming
informatie en kennis uitwisseling
afsternrning en ondersteuning van beleid
richtinggevende toekomstdoelen

.
.
.
De waarde van de variabelen wordt bepaald door de gebruikswaarde,
belevingswaarde en/ol toeeigeningswaarde.
>¥=I<
Heeft deels ook betrekking op de andere omgevingsaspecten, maar wordt veelal toegespitst op econornisclre
versterking.

VERKLARENDE VVOORDENLIJST

actor - Individu, instelling of organisatie die van (doorslaggevende) invloed kurrnerr zijn in
een bepaald proces.
bottom-up beleid - Beleid dat van onder af(hier de bewoners en gebruikers van het landelijk gebied) wordt aangedragen: zelfsturing.
flankerend beleid - aanvullend beleid.
horizontale samenwerking - Samenwerking tussetr gelijksoortige actoren (b.v.: belarrgerrverenigingen of provincies orrderlirrg).
kleine kern "Een levende gemeenschap van dorpsgenoten, die doordat ze in een klein verband niet elkaar samenleven een grote onderlinge band hebben en als gemeenschap wensen
te blijven voortbestaan" (LVKK,1985).

landelijk gebied - niet stedelijke gebieden
leef`baarheid - De mate waarin de sociale en fysieke leefomgeving van een groep (bewoners
en gebruikers van het landelijk gebied) ofindividu aan de eisen, normen en verwachtingen
(waarden) voldoen.

rnarginalisering - een proces waarbij het agrarisch grondgebruik als gevolg van en combinatie van fysische, sociale en politieke factoren niet langer economisch rendabel is. [LG&E,
1997; p.6].
ontgroening - terugloop van het percentage jongeren door een migratieoverschot (regionaal)
of bijvoorbeeld een daling van het geboortecijf`er (nationaal).
plattelandsvernieuwing Alle veranderingen in het gebruik van en het beleid voor het landelijk gebied die duidelijk anders van karakter zijn dan bestaande vormen van gebruik en beleid en die een bredere im act hebben dan een be aald bedri`f of klein Dgebied. De
verandering kan betrekking hebben op functreveranderrngen van het platteland, maar ook op
bestuurlijk vernieuwende manieren waarop met initiatieven, verantwoordelijkheden en bevoegdheden wordt omgegaan. Het laatste kan een zelfstandig doel zijn, maar ook een middel
om het eerste te realiseren. [Edzes & Pompe, 1989]. of; ‘d0ing better things ' [NRLO,l999;
p.l 1].

plattelandsontwikkeling ‘d0ing things better` [NRLO, 1999; p.l 1].
rationaliseren - een voordelige, goed doordachte productie nastreven.
verticale samenwerking - Samenwerking tussen actoren op verschillende (beleids-)niveaus.
(b.v.: provincie - gemeente - belangenvereniging)
vergrijzing - Toename van het percentage ouderen in een bevolkingsgroep, bijvoorbeeld
door hogere levensverwachting of door het wegtrekken van jongeren.

LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN ACRONIEMEN

CBS
CPB
DG

Centraal Bureau voor de Statistiek
Centraal Planbureau
Directoraat-Generaal van de Europese Commissie

EC

Europese Commissie

EFRO

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

EG

Europese Gemeenschap (Eerste pijler van de EU)

EHS
EOGFL
ESF
EU
EZ
FIOV
FLD
GLB

Ecologische Hoofdstructurrr
Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw
Errropees Sociaal Fonds
Europese Unie
Ministerie van Economische Zaken
Financieel Instrument voor de Oriëntatie van de Visserij
Ferienirrg Lytse Doarpen Fryslan
(Europees) Gerneerrsclrappelijk Landbouwbeleid
Gedeputeerde Staten
ha
hectare
HSL
Hoge Snelheidslijn
Internationale Hogeschool Larenstein
IAHL
ICT
Informatie en Communicatie Technologie
int.
gegevens uit interview
INTERREG Communautair Initiatief gericht op transnationale en grensoverschrijdende samenwerking
IPO
Interprovinciaal Overleg orgaan
LER
Leefbaarheid Effect Rapportage
Landelijk Centrum Opbouwwerk
LCO
LEADER Communautair Initiatief gericht op stimulering van de orrtwikkelirrg van landelijke gebieden
LG&E
Project Landelijke Gebieden en Europa (van de RPD)
LNV
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
LV KK
Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen
NBP
Natuur Beleidsplan
NPI
Noord-Hollands Participatie Instituut
NRLO
Nationale Raad voor het Landbouwkundig Onderzoek
OESO
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
OVKK
Overijsselse Vereniging voor Kleine Kernen
PEHS
Provinciale Ecologische Hoofdstructuur
PLO
Plattelandsontwikkeling
PLV
Plattelandsvernieuwing
Provinciaal Milieubeleidsplan
PMP
PON
Provinciaal Opbouworgaan Noord-Brabant
POP
Provinciaal Omgevingsplan
RLG
Raad voor het Landelijk Gebied
ROM
Ruimtelijke Ordening en Milieu
Rijksplanologische Dienst
RPD
i
SGP
Strategische Groenprojecten
SGR
Structuurschema Groene Ruimte
SP
Streekplan
VINEX
Vierde Nota Ruirrrtelijke Ordening Extra
VNG
Vereniging voor Nederlandse Gemeenten
VROM
Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu
VWS
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
WCL
Waardevol Cultuurlandschap

WAGENINGEN

