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1. INLEIDING
De conclusies die indit rapport worden behandeld; vormen een deel van de
verkenningsfase vanhet onderzoek 'METhodische Afstemming van Planningsprocessen inhet LANdeliJk gebied' (HETAPLAN). BiJditonderzoek wordt samengewerkt
door deRijksplanologische Dienst? de Landinrichtingsdienst enhet Instituut
voor Cultuurtechniek enWaterhuishouding» desamenstelling vandedaartoegevormde projectgroep staat inBiJlage 1.1.
Het rapport wordt uitgebracht onder verantwoordelijkheid van de projectgroep.Projectgroepleden diebijdragehebben geleverd aande proJectanalases
ziJn Dessina» Huigen» Jonkhof en Roetert Steenbruggen» daarnaast ziJn bijdragen
geleverd door G. Metselaar enR.Jacobs» beide studenten cultuurtechniek van
de Landbouwhogeschool.
Het onderzoek METAPLAN heeft tot doel aan tegeven hoe diverse planningsprocessen inhet landelijk äebied (met name devoorbereiding enuitvoering van
streekplan» bestemmingsplan buitengebied en landinrichtingsplan)moeten worden
afgestemd om een evenwichtige inbreng en afweging van verschillende belangen
mogelijk temaken.Onder afstemming wordt derhalve verstaan een doelmatige
verdeling van de functies en werkzaamheden over de betrokken planningsprocessen» nodig voor een evenwichtige inbreng en afweging van de verschillende belangen.Hierbijkrijgen vooral methodische aspecten aandacht.Het onderzoek is
gesplitst ineen verkenningsfase en een onderzoeksfase.
De verkenningsfase heeft tot doel een landelijk beeld te vormen van de
verscheidenheid inenproblemen biJ degenoemde planningsprocessen» en vervolgens de bovengenoemde doelstelling van het onderzoek uit tewerken inonderzoeksvragen. De verkenning omvat vraaggesprekken uitde praktijk» en een nadere
analyse van een aantal projecten.
Deze nota bevat de conclusies uit proJectanalasesbetreffende streekplannen» provinciaal beleid en provinciale organen» alsmede betreffende landinrichtingsprojecten en landinrichtingsorganen.
De proJectanalases ziJn verricht teneinde een landelijk overzicht teverkrijgen van een aantal voor de afstemming belangrijke gegevens.
De proJectanalases bouwen voort O Pde indevraaggesprekken met planologen
en landinrichters (zienota 1602)verkregen informatie en de O Pbasis daarvan
geformuleerde voorlopige onderzoeksvragen.Het landelijk overzicht istegebruiken voorî
- de (gedeeltelijke)beantwoording van de voorlopige onderzoeksvragen.
- nadere toespitsing van de onderzoeksvragen»
- (gedeeltelijke)beantwoording van de in deonderzoeksfase te beantwoorden
onderzoeksvragen»
- beschrijven van aanbevelingen inde termen vande praktijk»
- het signaleren van voor de realisering van aanbevelingen noodzakelijke aanpassingen inde praktijk»
- het aangeven vanhet toepassingsgebied vanbepaalde aanbevelingen (bijvoorbeeld voor verschillende typen streekplannen of verschillende landinrichtingsprojecten).

Inde vraaggesprekken ziJndoordeondervraagden inelkeprovincie enkeier in
hoofdzaak recente» streekplanprojecten genoemd die typerend werdengeacht voor
de (actuele)werkwijzer en 1of2 landinrichtingsprojecten waarvan de afstemming «et de ruimtelijkeordening door betrokkenen als relatiefgoed isbeoordeeld? daarnaast ziJn enkele projecten genoemd waar de afstem»ing problematisch isbeoordeeld» Dekeuzevan denader teanalyseren projecten heeft
vervolgens plaatsgevonden O Pgrond van devolgende overwegingen!
- zomogelijk een combinatie van een typerend streekplan en een bijbehorend
landinrichtingsproject? indien dit niet mogelijk iseen combinatie van een
niet-taperender maar wel met een landinrichtingsproject samenhangend streekplan.
- biJ de landinrichtingsprojecten een spreiding ten aanzien van de volgorde van
landinrichting ten opzichte van de ruimtelijke ordening eneen spreiding in
stadium van het landinrichtingsproject»
Daarnaast ziJn een aantal streekplannen/streekplanuitwerkingen nader onderzocht O Peen slechtseen kleiner aantalr voor METAPLAN» Juist interessante
aspecten (Veluwe» Utrechtr ReeuwiJk-Uoerdenr Krimpenerwaard).
In tabel 1ziJn degekozen projecten weergegeven» alsmede debiJ dekeuzebetrokken informatier de voor de projecten gebruikte afkortingen ziJn verklaard
in tabel 2. Infiguur 1ziJn deonderzochte projecten O Pkaart weergegeven«
Deprojectanalyses ziJn uitgevoerd met behulp van informatie uit de
gesprekkenr schriftelijk materiaal (streekplannen en landinrichtingsrapportenr
richtliJnennota'sr circulaires en dergelijk)« Dealdusverkregen informatie»
alsmede enkele vragenr inhet vervolg aan teduiden alsdeenouete» ziJn vervolgens toegestuurd naar de landinrichters enplanologen waarmee ook de eerder
genoemde vraaggesprekken ziJn gehouden« Inbijlage 1»2» iseen voorbeeld exemplaar van de enouete voor de provinciale planologische diensten opgenomen» in
bijlage 1.3.een voorbeeld exemplaar van deenauete voor de Landinrichtingsdiensten indeprovincie.Nacontrole en aanvulling vandeprojectanalyses door
betrokkenen ishet materiaal verwerkt tot devoorliggende nota«
Zomer 1985 isde concept-nota voor commentaar toegestuurd naar bovenbedoelde landinrichters en planologen» dit resulteerde inslechts een voorstel
voor tekstwijziging. Van de problematiek van het landinrichtingsproject
Walcheren (biJlageB30» p.14)werd O Pvoorstel van landinrichting de laatste
alinea gewijzigd.
De indeling van de nota volgtï
ten eerste deherkomst van de informatie? Provinciale Planologische Dienst en
daarmee vergelijkbare diensten (Hoofdstuk 1.)» provinciale kantoren van de
Landinrichtingsdienst (Hoofdstuk 2.) en dedoor beide groepen behandelde
informatie (Hoofdstuk 3.)»
ten tweede het onderzoekstechnisch model.Voor het onderzoek naar de afstemming worden genoemde vier aspecten ineen bepaald onderzoekstechnisch verband
geplaatst. Voor alle driedeplanningsprocessen (voor streekplan» bestemmingsplan buitengebied en landinrichtingsplan)geldt dezelfde onderzoekstechnische redenering; alseerste wordt onderzocht h o e d e inhoud vande planning» gegeven hun aard en functier eruit moet zien» daaruit kanworden afgeleid welke methodiek biJ deplanontwikkeling moet worden gehanteerd» daaruit
voLgt weer aan welke organisatorische voorwaarden moet ziJn voldaan.Deze
drie aspecten leiden tot eenbepaalde fasering van deprocessen.Alsover
deze vier aspecten voor alle drieplanningsprocessen duidelijkheid bestaat»
kan tenslotte O Pdeafstemming van deplanningsprocessen onderling worden
ingegaan.

- 3-

In de conclusies wordt perhoofdstuk ingegaan O Pondermeeri
33rd en kwaliteit vsnde informatie»
conclusies ten aanzien van gemiddelde» bandbreedte» verschillen» constanten»
integraliteit»
voorbeelden van afstemming via inhoud» methodiek» organisatie» fasering»
confrontatie van richtlijnen net de praktijk»
confrontatie vanhet onderzoekstechnischnodel net de praktijk»
relaties tussen deprojectanalyses onderling (onderzoekstechnischnodel)»
typering (biJ streekplannen» landinrichtinäsproblenatieken» methodiek streekplanzonering en afstenmingsmanieren vanhet streekplan)»
betekenis van deconclusies voor de voorlopige onderzoeksvragen«
Indebijlagen ziJn zogenaamde 'herkenningscodes'aangebracht« Door middel
van het bovenstedeel van die herkenningscodes is tezien of die betreffende
bijlage betrekkinaheeft O Pgegevens vanstreekplan» overig provinciaal beleid
en provinciale organen (STR)ofbetrekkinaheeft O Plandinrichtingsprojecten
en landinrichtingsorganen (LI)enof het gaat over respectievelijk inhoud
(INH)» methodiek (HETH)> organisatie (ORG)of faserinä (FAS). Alshet over de
afstemrainä gaat isdit ook inhet bovenste deel van de code aangegeven
(AFSTEMMING) (zie tabel 2)«
Inhet onderste deel van deherkenningscode isaan gegeven over welk
project het gaat en inwelkeprovincie het project isgelegen. Indien het gaat
over afstemming isnade provincie eerst denaastvan het betreffende
streekplan aangegeven en vervolgens de naam van de ruilverkaveling (zie
tabel 2 ) .
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Tabel 2. Afkortingen van provincie-? streekplan- en
ruilverkaveliriäs/laridinrichtinäsrignieri.
Provincies

Streekplannen/
Streek.p1snuitwerkineen

Ruilverkavelinss-/
Landinrichtingsprojecter

GR

Groningen

GR
GRH

SA

Sauwerd

FR
DR

Friesland
Drenthe

Groningen
Groningen Herziening
FR Friesland
MDR Midden-Drenthe
ZUUR Zuid-West-Iirenthe

MO

Midden-Opsterl=nd

HA
RU

IJV
TW
OGL

IJsselvallei
Twente
Oost-Gelderland

SU

Hsvelte
Ruinen
Selland-Uest

BO
WU

Borculo
WinterswiJk-West

V
UTO
UT
UI
ULU

Veluwe
Utrecht-Oost
Utrecht
Waterland
Waterland
Noord-Kennemerland
Zuid-Hollend-Oost
MeiJe-Oude RiJn
ReeuwiJk-Woerden
Krimpenerwaard
Zuid-Holland-Zuid
Rijnmond
Midden-Zeeland

EL

Eemland(l)

UL

Waterland(l)

LH
BN

Liiwtien-Heiloo
Bodeäraven-Noord'1)

OV

Overijssel

GL

Gelderland

UT

Utrecht

NH

Noord-Holland

ZH

Zuid-Holland

NK
ZHO
MOR
RW
KU

RIJ Rijnmond
ZL Zeeland

ZHZ
RIJ
MZL

NBR Noord-Brabant

MOBR Midden-enOost-Brabant

LB

NMLB Noord- enMidden-Limburg

Limburg

HUO Hoeksche-Uaêrd-üost
UM IJsselmonde'l)
YM
WA
AR
SO

BS

Yerseke-Moer
Walcheren'1)
Alphen enRiel
Sint-Oedenrode(l)
Beesel-Swalnen

( D Î vooruitlopend O PLandinrichtingswet bestempeld alslandinrichtingsproject

Herkenningscodes biJlaâes5
STR/INH

STR/METH

STR/ORG

STR/FAS
AFSTEMMING

LI/INH

LI/METH

LI/ORG

LI/FAS

Voorbeeld!
LI/METH < —
GR -SA < —

AFSTEMMING <
0V- IJv/SW< - -

betreft demethodiek vanlaridinrichtirigsplarivorming
indeprovincie Groningen» gebied Sauwerd.

betreft afstemming tussen streekplan/bestemmingsplan en
- landinrichtingsproject.
- indeprovincie Overijssel» gebieden IJsselvellei
en Salland-West.
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Leäends
•»-.- provincieärens
streek.planSrens
streekplanöebied

U/&

landinrichtinäsäebied

(voor afkortingen van
de namen zietabel2)

Fiäuur 1.LiSäinä vandeonderzochte streekplannen en landinrichtingsprojecten

2. PROJECTANALYSES MET BETREKKING TOT STREEKPLAN» OVERIG PROVINCIAAL BELEID
EN PROVINCIALE ORGANEN
2.1. Inhoud streekplanen en overig provinciaal beleid
2.1.1. BesripsomschriJving
Onder 'inhoud'worden verstaan!onderwerpen van beleidsuitspraken en de
manier waarop relevante beleidskeuzes ziJn weergegeven in de vorm van teksttabellen en kaarten (de aard van de beleidsuitspraken)» alsmedehet abstractieniveau en de hardheid van de beleidsuitspraken.
2.1.2. Toelichting O Pde verzamelde informatie
In het onderzoek wordt het in fiäuur 2weergegeven onderzoekstechnisch?
model gehanteerd wat betreft de inhoud van het streekplan. Kort gezegd houdt
dit model in dat de inhoud van het streekplan bepaald wordt door en de functie?
die aan het streekplan worden toegedacht» en de aard van de problematiek ver
het streekplanäebied.

! functies streekplan

I— > l inhoud
Îaard beleidsuitspraken !
Istreekplanabstractieniveau
Ibeleid
hardheid
I
Iproblematiek streekplanäebied I— > l

I
I
I
!

Fisuur 2.Onderzoekstechnisch model voor het onderdeel inhoud streekplan,

In fiäuur 3 isweeräeäeven hoe dit onderzoekstechnische model is ingevuld
in de verkerminäsfase van METAPLAN.

Ifuncties streekplan;
I
Ioverweäend landelijke uni-IIforme liJst van aläemeen I
Iaanvaarde functies (2.1.3.H
(2.1.4.2.) /
/
/
/

I
11voorbeelden van (beleids)uitspraken
-Xlten aanzien voor landinrichting
llrelevante onderwerpen (2.1.4.1.)
II
->lomvanä (beleids)uitspraken en
I(abstractieniveau ten aanzien van
Ilandinrichtingsprojecten en
IIrelatienotatoepassins (2.1.4.2)
H

problematiek streekplsnäe- Illaard (beleidsuitspraken» abstracIbiedt alleen voor de land- I(2.1.4.3.)IItieniveau en hardheid ten aanzien
Iinrichtinäsprojecten is de I
>lvsn zonering landelijk gebied
Iproblematiek äeanalaseerd I
11(2.1.4.3.)
I (3,1,3,)
|
|
Fiäuur 3. Invulling onderzoekstechnisch model in de verkerminäsfase
van METAPLAN

Alleen de functies ziJn redelijk compleet geinventariseerd.Ten aanzien
van de inhoud van het streekplan beleid ziJn enkele essentieel te achten

onderdelen bekeken. DeProb1ernstiek van streek.plangebieden is niet onderzocht.
Doordat de problernstiekenvsn landinrichtingsprojecten ziJn onderzocht wsshet
toch mogelijk om enkele relsties te analyseren tussen aard vsn de problematiek
en de inhoud vsn het streekplan.

In tsbel BI is aangegeven welke functies de onderzochte streekplannen
moeten vervullen volgens de streekplsnteksten vsn de betreffende streekplannen
(streek.planbeschrijving en -toelichting). Alleen voor Noord-Kennemerland zijn
de functies ontleend ssn de Nets streekplsnwerk vsn GS (1980)» aangezien in het
streekplan zelf niet OPde functies wordt ingegaan, In de laatste kolom is
aangegeven met welke wettelijk en daarniee afgeleide functies? de in de streekplannen genoemde overeenstemmen» de wettelijke en daarvan afgeleide functies
zijn ontleend aan Mastop (1984).
In tabel B2 isvan 17 streekplannen beschreven welke beleidsuitspraken
het streekplan bevat ten ssnzien van voor landinrichtingsprojecten relevante
onderwerpen (voor het gehele streekplangebied en voor in het streekplangebied
gelegen specifieke ruilverkavelingsproJecten). Deze informatie is in eerste
instantie ontleend aan (voorontwerp-)streekplannen (of -streekplenuitwerkingen)
en vervolgens door medewerkers van F'PD's» Dienst Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting en Dienst Landbouw en Landinrichting Gelderland en Openbasr
Lichaam Rijnmond getoetstt Daarna is het materiaal bewerkt ten einde de
streekplannen onderling te kunnen vergelijken? hierbij is als bron opnieuw
gebruik gemaakt van de streekplannen. Bijde bewerking isuitäeässn van de
volgende rubrieken?
- kaart/zonering »et betrekking tot de ermee samenhangende landinrichtingsprojecten»
- beleid voor de deelbelangen landbouw» natuur en landschap en recreatie«
- beleid ten aanzien van landinrichtingsprojecten» zowel algemeen als voor
specifieke projecten»
- beleid ten aanzien van relatienotatoepessing» zowel algemeen als voor
specifieke projecten»
- beleid in de zoneringscategorieen»
- beleid per deelgebied.
Met nadruk zij vermeld dat deze rubrieken niet altiJd overeenkomen met streekplanhoofdstukken» bijvoorbeeld het beleid ten aanzien van landinrichtingsprojecten kan staan in een paragraaf over landinrichtingsprojecten» maar
bijvoorbeeld ook in een hoofdstuk landelijk gebied of in een paragraaf
1andbouw.
O P basis van deze informatie en met informatie over onder andere de
methodiek planontwikkeling streek.planzonering landelijk gebied (2.2.)zijn de
volgende tabellen samengesteld?
Tabel B3.Voorbeelden van beleidsuitspraken in de onderzochte streekplannen?
met verwijzing naar interessante voorbeeldproJecten. Deze voorbeelden
zijn ontleend aan tabel B2,
Tabel B4.Beleid in de zoneringscategorieen volgens streekplan Utrecht-Oost
(direct overgenomen van pagina 32 van het streekplanUtrecht-Oost).
Tabel B5.Omvang en abstractieniveau V3n de (beleidsuitspraken ten aanzien
van landinrichtingsprojecten en relatienotatoepassing.Deze tabel is
tot stand gekomen met informatie uit tabel B2» waarbij in de
tabellen Bé en B7weergegeven beg^ipsomschriJvingen zijn gehanteerd»
Tabel Bé.Begripsomschrijvingen van omvang en abstractieniveau vsn de
(beleids-)uitspraken ten aanzien van landinrichtingsprojecten.

-Q

Tabel B7i Begripsomschrijvingen van omvang en abstractieniveau van de
<beleids-)uitsprakeri ten aanzien van relatienotatoepassing.
Tabel B8.Voorkomende abstractieniveaus ten aanzien van presentatie zonering
landelijk gebied en beleid in de zoneringscategorieen» Deze
informatie is ontleend 33n tabel Blé,
Tabel B9.Voorkomende hardheden ten aanzien van presentatie zonering landelijk
gebied en beleid in de zoneringscategorieen? ook deze informatie is
ontleend aan tabel Blé.
Door middel van de enauete is tenslotte ook nog de volgende informatie
verzameld.
Tabel BIO. Nota's inzake het provinciaal ruimtelijk beleid (uitgezonderd het
streekplan)? gevraagd is naar een opsomming van relevente nota'sTabel Bil. Nota's of brieven en dergelijke waarin procedureregels voor de
afstemming met landinrichting zijn opgenomen? eveneens een opsommin«
van relevente nota's» brieven en dergelijke?
Tabel B12.Het hanteren van nota's richtlijnen bestemmingsplannen buitengebied!
voor 5 onderwerpen is gevraagd of het gebruik van deze richtlijnen
door de gemeenten vrijblijvend is» aanbevolen of dringend
aanbevolen. In het gevel ven aanbevolen of dringend aanbevolen is
afwijking van de richtlijnen in principe mogelijk» mits goed gemotiveerd.
2.1.3. Samenvattende conclusies ten aanzien van de functies van het streekplan.
De wettelijke functies (definitie? volgens de Wet OPde Ruimtelijke
Ordening) zijn» volgens Mastop» de volgende'
1. Aangeven van de toekomstige ontwikkeling van het in het streekplan begrepen
gebied inhoofdlijnen.Dit is een noodzakelijke voorwaarde van het kunnen
vervullen van de overige functies.
2. Grondslag voor aanwijzingen omtrent de inhoud van bestemmingsplannen,
Daarnaast zijn in de streekplanpraktijk,de volgende functies onderkend:
3. Grondslag voor toetsing van bestemmingsplannen/toezicht O Phet gemeentelijk,beleid.
4. Kader voor uitvoeringsmaatregelen.
5. Kader voor doorwerking rijksbeleid/informatiebron ten behoeve ven het
rijksbeleid.
6.Kader voor provinciale meerjarenbegroting/financiele plannings
7. Integratiekader van alle voor de ruimtelijke ontwikkeling van de streek
relevante maatregelen van rijk? provincie en gemeenten. Deze functie iseer>
verzamelbegrip.
De functies 2 tot en met 6 zijn nadere kwalificaties van de uitvoeringsgerichtheid van het streekplan en van de functie integratiekader (7),
Wettelijke en daarvan afgeleide functies die voor de onderzochte streekplannen steeds» meer of minder uitgebreid» behandeld worden zijn'
- aangeven van de toekomstige ontwikkeling in hoofdlijnen»
- kader voor uitvoeringsmaatregelerif en
- integratiekader.
Deze functies zijn kenmerkend voor de moderne streekplannen. De overige
wettelijke functies worden in een afnemend aantal streekplannen expliciet genoemd*
- grondslag voor toetsing van bestemmingsplannen»
- kader voor provinciale meerJarenbegroting / financiële planning?
- grondslag voor aanwijzingen omtrent de inhoud ven bestemmingsplannen»
- informatiebron ten behoeve van het rijksbeleid.
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- basis voor evaluatie en voortgangsrapportage (bij4ven de ? typerende
streekplannen
- basis voor overleg (bij3 typerende streekplannen)
- voorlichting (bij 1typerend streekplan)
Overigens geldt dat sommige functies wel inde praktijk worden vervuld» echter
zonder dat dit expliciet in het streekplan is vernield» en omgekeerd.
Samenvattend kan worden gesteld dat alle wettelijke en daarvan afgeleide
functies voor alle streekplannen relevant worden geacht, Expliciet geldt dit
voor 3 van de 7wettelijke functies? ten dele impliciet geldt dit voer de
andere 4 functies» waarvoor namelijk de functie integratiekader eis verzamelbegrip geldt.
De gewenste inhoud van het streekplan over voor landinrichtingsprojecten relevante onderwerpen wordt mede door deze functies bepaald naast de
problematiek inhet gebied in kwestie.BiJ de vormgeving van de inhoud van het
streekplan (voorlopige onderzoeksvraag 1)dienen daarom de afgeleide functie;
»ede als uitgangspunt te dienen»
Indit verband zijn met name van belang de functies grondslag voor toetsing van bestemmingsplannen en kader voor uitvoeringsmaatregelen. Omdat deze
(en andere)functies echter bij alle onderzochte streekplannen impliciet of
expliciet zijn genoemd» is het niet mogelijk een verband aan te tonen tussen
het noemen van deze functies en de omvang en abstractieniveau ven streekplanuitspraken» zoals omschreven inparagraaf 2.1.4.2. Met name van streekplannen
met een beperkt en abstract beleid ten aanzien ven landinrichtingsprojecten»
moet betwijfeld worden of deze functies inderdaad kunnen worden vervuld.
Doordat dewettelijke en daarvan afgeleide functies bijalle streekplannen
voorkomen» is het mogelijk,een inhoofdzaak landelijke lijst van functies
O P te stellen» aangevuld met enkele voorals nog slechts door enkele provincies
gekozen functies (intyperende streekplannen)'tabel 3. Bijde opstelling van
deze lijst is zoveel mogelijk aangesloten bijde inde streekplannen
gehanteerde benamingen» en is het accent gelegd OPOPde voor de afstemming met
bestemmingsplan en landinrichtingsprojecten relevante functies.
Tabel 3.Lijst met te hanteren streek.planfuncties
1.aangeven van de toekomstige ontwikkeling in hoofdlijnen
2. grondslag voor aanwijzingen omtrent de inhoud van bestemmingsplannen
3. toetsingskader voor bestemmingsplannen
4. toetsingskader voor landinrichtingsprojecten /basis voor deuitwerking van
het streekplan ten aanzien van landinrichtingsprojecten
5. uitvoeringsprogramma
6. integratiekader
7.contract (provinciale binding)', alleen genoemd inFriesland en Overijssel
8.basis voor evaluatie en voortgangsrapportage? alleen genoemd in Groningen?
Friesland» Drenthe en Overijssel
9. basis voor overlegt alleen genoemd in Groningen» Drenthe en Noord-Hollend
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2.1.4. Samenvattende conclusies ten aanzien ven inhoud streekplan

2.1.4.1. (Voorbeelden van) (beleidsuitspraken ten aanzien van voor
landinrichting relevante onderwerpen
In tabel B2 is voor 8 rubrieken (kaart/zonering» beleid per deelbelang
voor landbouw? voor natuur en landschap en voor recreatie» landinrichtingsprojecten» reletienotatoepessinä» beleid in de zoneringscategorieen en
beleid per deelgebied) aangegeven welk beleid vernield is in de onderzochte
streekplannen.
De rubrieken kaart/zonering» beleid per deelbelang en beleid ten aanzien
van landinrichtingsprojecten» en relatienotatoepassing komen biJ alle streekplannen voor. Het beleid in de zoneringscategorieen is alleen in NMLB niet
weergegeven. Het beleid per deelgebied komt slechts in 5 (van de 17 onderzochte
streekplannen) voor» en wel biJ GR» GRH» OGL» NK en RIJ, Het blijkt dat de
genoemde onderwerpen in verschillende hoofdstukken/paragrafen voorkomen,
In tabel B3 ziJn voorbeelden van beleidsuitspraken gegeven voor de
rubrieken van tabel B2» en daarbinnen gemaakte onderverdeling. De voorbeelden
Seven uitersten weert extreem globaal» beperkt of passief enerzijds enextreer»
concreet» verstrekkend of actief anderzijds. Aldus gee^t tabel B3 een overzicht
van het scala van streekplanuitspraken (voorkomend in de onderzochte streekplannen).
Genoemde beleidsuitspraken geven een beeld van de aard van streekplannen
en ziJn tevens ideeën voor de vormgeving van de inhoud van het streekplan
(van belang voor voorlopige onderzoeksvraag 1» betreffende de inhoud van het
streekplan).
Wat betreft de aard van het streekplan ontstaat het beeld van een plan
waarin naast toegekende bestemmingen» tevens uitspraken betreffende inrichting en beheer voorkomen.
(Zeer globale) richtdoelen worden soms genoemd voor landbouw» natuur en
landschap» en recreatie» ten aanzien van landinrichtingsprojecten worden SORS
globale» soms ook zeer concrete doelstellingen genoemd.
De gewenste ontwikkeling voor landbouw en recreatie wordt» in het meest
concrete voorbeeld (bijextreem concreet« verstrekkend of actief) nog in heel
globale bewoordingen weergegeven. Voor natuur en landschap wordt meestal vrij
concreet aangegeven wat te behouden of te ontwikkelen waarden ziJn.
Gewenste maatregelen voor de landbouw worden overwegend globaal
aangegeven» wel meer concreet biJ behandeling van deelgebieden en voor
specifieke landinrichtingsprojecten. Ditzelfde geldt voor maatregelen ten
behoeve van natuur en landschap (ook concreet uitgewerkt biJ relstienotatoepassing) en maatregelen ten behoeve van de recreatie.
Randvoorwaarden vanuit natuur en landschap» en daarmee samenhangende
beperkingen voor de landbouw of de recreatie worden soms globaal- sons concreet
weergegeven» ze komen voor biJ de rubrieken beleid voor landbouw? voor natuur
en landschap» en voor recreatie» biJ het beleid in de zoneringscategorieen en
het beleid per deelgebied. Zowel bescherming (passie*1)els natuur- en
landschapsbouw (actief) komen voor. Compensatie voor beperkingen ven landbouw»
recreatie» en voor aantasting van natuur en landschap wordt overwegend globaal
aangeduid.
Voorwaarden voor plaatsing van landinrichtingsprojecten O Phet voorbereidingsschema» de keuze ruilverkaveling/herinrichting worden soms globaal» soms
zeer concreet weergegeven» dit zelfde geldt voor de gebiedsaanduiding van
relatienotagebieden en de verdeling in beheers- en reservaatsgebied.
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Wat betreft de fasering van de landinrichtingsprocedure ten aanzien van
andere procedures tenslotte geldt eveneens dat dit son.sglobaal? en sors concreet wordt weergegeven.
BiJ het beleid in de zoneringscategorieen is»et nane aangegeven welke
ontwikkelingen en maatregelen toelaatbaar ziJn en welke randvoorwaarden
gesteld worden vanuit natuur en landschap» PiJ beschouwing van het belsid in
vier hoofdgroepen van zoneringscategorieen 'agrarisch gebied» agrarisch sebied
met landschappelijke recreatieve en'of natuurwaarden» agrarisch ëebied met
grote landschapp-eliwike recreatieve en/of natuur-waarden» en natuurgebied» voor
de indeling in deze hoofdgroepen sie bij paragraaf 2.1.4*3.)valt OP dat in
deze volgorde in toenemende mate het accent ligt OP behoud en ontwikkeling van
natuur en landschep. Echter in de verschillende streel*l;nnen worder:overeenkomstiäe beleidsuitspraken in verschillende van deze hoofdgroepen geplaatst'
bijvoorbeeld 'handhaven van de essentiële kenmerken ven het landschep' kan
voorkomen in alle zoneringscategorieen. behalve bij natuurgebied,
In veel gevallen is het beleid voer de zoneringscategorieen weergegeven in
een uitgebreide beschrijving» in het streekplan Utrecht-Coat is teven; eer
tsbel opgenomen waarin O P 1pagina dit beleid wordt samengevat» Omdat deza
tabel als een goede bijdrage wordt gezien aan een overzichtelijke presentatie
vsn het streekplanbeleid ishiJ als voorbeeld meegenomen (tabel B4>.
Genoemde informatie is voorts van belang voo r de vormgeving van de
methodiek van planontwikkeling biJ het streekplan (voorlopige onderzoeksvragen
3 en 4 ) .Het blijkt dat zeer veel uitspraken van het streekplan zodanig
algemeen ziJn dat een afweging tussen de deelbelangen niet nodig is(:ie
tabel B3).Afweging blijkt veelal wel aan de orde te komen biJ het beleid voor
landinrichtingsprojecten» relatieriotatoepassing» beleid in de zoneringscategorieen en beleid per deelgebied. BiJ het vormgeven van de methodiek voor
planontwikkeling dient ervoor te worden zorggedragen dat de afweging voor de
verschillende beleidssoorten (onder andere zoneringsbeleid» deelgebiedenbeleid) consistent is»

2.1.4.2. Omvang beleidsuitspraken en abstractieniveau ten aanzien van
landinrichtingsprojecten en relatieriotatoepassing» relatie met
landinrichtingsproblematiekeri
In deze paragraaf komen achtereenvolgens aan de ordeï
1.omvang en abstractieniveau van beleidsuitspraken ten aanzien van landinrichtingsprojecten en relatienotatoepassing»
2. relatie tussen omvang en abstractieniveau en landinrichtingsproblematiek.
Ad 1. Omvang en abstractieniveau van beleidsuitspraken ten aanzien van landinrichtingsprojecten en relatieriotatoepassing
In de tabellen B5» B6 en B7 zijn omvang en abstractieniveau ven streekplanuitspraken over landinrichtingsprojecten en relatieriotatoepassing» alsmede
de gebruikte begripsomschrijving weergegeven. Ter toelichting O Pde tabel B1)
is nog het volgende van belangt
- De informatie is ontleend aan de beschrijvingen van het streekplanbeleid per
landinrichtingsproject (tabel B2).In eerste instantie is daarbij geput uit
de rubrieken landinrichtingsprojecten en relatieriotatoepassing» maar ook aan
andere rubrieken is soms informatie ontleend.
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- Uit de leäencteblijkt de volgende score-toekennins aan de omvang en abstractieniveau.
- niets vermeld
0 geen beleidsuitspraken
1 weinig» globaal» beleid
2 veel? globaal»beleid
4 weinig» vrijconcreet» beleid
5 veel» vrij concreet» beleid
7 weinig» concreet» beleid
8 veel» concreet» beleid
Hieraan ligt het uitgangspunt ten grondslag om de streekplannen vooral te
beoordelen O Pmate van concreetheid« en in mindere mate ook OPomvang. Daarom
is het verschil tussen weinig en veel beleid van hetzelfde abstractieniveau
OP 1punt gesteld en het verschil tussen bijvoorbeeld globaal en vrijconcreet beleid OP3 punten.
- De 14 in beschouwing genomen factoren bij landinrichtingsprojecten <tabel B5>
zijn ten behoeve van de vergelijking tussen streekplannen gereduceerd tot 5
factoren;
» voorbereidingsschema»
• randvoorwaarden vanuit de landbouw»
• randvoorwaarden vanuit natuur en landschap»
. randvoorwaarden vanuit recreatie.
. relatienotatoepassing
Hierdoor was het noodzakelijk een gecombineerde score samen te stellen voer
de 3 factoren ten aanzien van voorbereidingsschema» 6 factoren ten aanzien
van de landbouw en 3 factoren ten aanzien van de relatienotatoepassirig, Dit
is gebeurd door*
»de hoogst voorkomende score te nemen» en
• deze met 1te verhogen indien voor meer dan 1factor beleid is aangegeven
(scores 1tot en met 8)en de hoogste score O Pweinig beleid slaat (score
1» 4en7 ) .
De definitie van veel beleid (zie tabellen B6 en B7)geeft namelijk
san dat hiervan sprake is zodra meer dan een randvoorwaarde of iets
dergelijks is genoemd» derhalve leiden 2 factoren automatisch tot de score
veel.
- De totaal score voor algemeen en voor specifieke landinrichtingsprojecten is
gecombineerd per streekplan» omdat ervan isuitgegaan dat datgene dat voor
het hele streekplangebied geldt» tevens van toepassing is voor de betreffende
landinrichtingsprojecten. Combinatie heeft plaatsgevonden door per factor n=
te gaan welke van de twee algemeen en specifiek het hoogst scoort en deze
hoogste waarden voor alle vier de factoren O Pte tellen (tabel B5).
Na bovenstaande toelichting O Pde tabel B5 volgt nu de bespreking van
de tabel.
Per factor bekeken geldt het volgende.
Moorwaarden voor plaatsing ven gebieden O Phet voorbereidingsschema komen
in 14 van de 17streekplannen voor bijalgemeen» daarnaast bij 1van de 15
streekplannen bijspecifiek (IJV over SW). NB van 2 van de 17streekplannen is
alleen algemeen beleid» voor het hele streekplangebied geinventariseerd»
(MDR en TW)omdat daar geen in dit onderzoek betrokken landinrichtingsprojecten liggen. In de meeste gevallen wordt volstaan met het noemen van de
gebieden die in voorbereiding en uitvoering zijn of zullen worden genomen
(score 0 ) .Uitzonderingen komen voor in Overijssel en Noord-Brabant» waar de
wenselijkheid van afstemming van het voorbereidingsschema O Phet streekplan
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wordt bepleit (score 1)» en in Friesland en Utrecht waar OP bssis vsn analyse
wordt aangegeven? welke gebieden de voorkeur dienen te kriJäen (scores 4 en5 ) .
De keuze tussen herinrichting en ruilverkaveling komt sen de orde voor 13
van de 15 streekplannen biJ eiseneen en/of specifiek (niet biJ UTO en NMLP). In
de meeste gevallen worden een of beide mogelijkheden aangegeven (score0 ) .
In6 streekplannen aast wen verder? de noodzaak voor ruilverkaveling of
herinrichting (score 1)wordt aangegeven (FR» ZWDR)? OPgrond van analyse
wordt een keuze voor ruilverkaveling of herinrichting gemaakt (score 4?
GR en IJV)en behalve de keuze wordt aanvullend instrumentarium aangegeven
(score 7? GR en TW>.
De blokbegrenzing komt in 9 van de 15 streekplannen aan de orde? O P2 uitzonderingen na isdit niet »eer dan het aangeven van de blokbeärenzinä OP
een (indicatieve) kaart (score 0 ) .De uitzonderingen betreffen de beide
steekplanuitwerkinäen (Waterland en het äebied tussen deMeiJe en de Oude
Rijn)? hier wordt? ëeniotiveerd? een keuze van de blokbeärenzinä gemaakt
(score 7>.
Randvoorwaarden voor de landinrichting vanuit landbouw? natuur en
landschap en recreatie worden vrijwel in alle streekplannen aanäeäeven
(uitzonderinä IJVÏ geen randvoorwaarden vanuit de landbouw? en MI'Rï geen
randvoorwaarden vanuit recreatie).
De randvoorwaarden vanuit de landbouw zijn daarbij? steeds gedifferentieerd naar verkaveling? waterbeheersing en ontsluiting? soms nog nader onderverdeeld in boerderijbouw en kavelinrichting en tuinbouwt Bijbeschouwing van
de gemiddelde scores voor de 6 landbouwfactoren blijkt datt
•boerderijbouw? waterbeheersing en tuinbouw relatief hoog? en
• ontsluiting? kavelinrichting en verkaveling relatief laag scoren»
Vergelijking van de gemiddelde scores voor landbouw? natuur en landschap«
en recreatie leert dat natuur en landschap relatief hoog scoort (6?D? terwijl
landbouw (4??)en recreatie (4?8)plusminus gelijk en lager scoren» Deze
verhouding is goed te begrijpen omdat het streekplan de te beschermen natuuren landschapswaarden kan signaleren (bestemmen)? terwijl concrete informatie
over inrichting (landinrichting en recreatie) pas bij de projectvoorbereidins
naar voren komt»
Een gebiedsaanduiding van de relatienotatoepassing komt voor in alle 17
streekplannen bij algemeen en/of specifiek, In slechts 1streekplan worden de
grenzen aangegeven O Pkaart? score 7 (ZWDR)» inde meeste gevallen wordt
volstaan met het aangeven van gebieden waar de Relatienota kan worden toegepast
(score 0)of wordt de wenselijkheid om grenzen vast te stellen uitgesproken.
In een iets kleiner aantal gevallen (7streekplannen) worden randvoorwaarden
voor het vaststellen aangegeven.
De oppervlakte komt aan de orde in 13 van de 17streekplannen» De uitzonderingen betreffen UTO, ZHZ (alleen ten aanzien van U M ) RIJ? HOPF:en NHL*.
Meestal (6streekplannen) worden randvoorwaarden voor de oppervlakte
aangegeven? soms wordt de wenselijkheid van een bepaalde oppervlakte aangegeven
en soms ook de eerder vastgestelde oppervlakte» In ZMDR wordt de oppervlakte
definitief vastgesteld.
De verdeling in beheers-en reservaatsgebieden komt in 15 van de 17
streekplannen aan de orde? uitzonderingen zijn TU (echter alleen het algemene
streekplanbeleid geanalyseerd) en RIJ» Vrijwel steeds houdt dit slechts indat
beide mogelijkheden genoemd worden. In 5 streekplannen gaat men iets verder
Dit maal wordt de wenselijkheid voor een of beide mogelijkheden aangegeven
(OGL? ZHZ? MZL)en 2maal worden de randvoorwaarden voor een of beide mogelijkheden aangegeven (GRH? WL/WL).
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De bespreking per factor van tabel P5 wijst uit dat verschillende factoren
gemiddeld genomen in verschillende omvang en concreetheid worden aangegeven
Bijvoorbeeld ten aanzien van landbouw scoren boerderijbouw.« waterbeheersing en
tuinbouw relatief hoos;in vergelijking met ontsluiting? kavelinrichting en
verkaveling. Deze informatie kan worden gebruikt als bron van ideeën over de
vormgeving van het streekplan« en om eventueel te ontwikkelen aanbevelingen
aan te geven voor welke streekplannen deze van toepassing ziJn (van belang voor
voorlopige onderzoeksvraag 1 ) .Voorts is bovenstaande informatie van belang
voor de typering van de streekplannen (zie paragraaf 2-1,6,)Per streekplan en bijbehorend landinrichtingsproject geldt het volgende:
De vijf factoren (voorbereidingsschema« landbouw« natuur« landschap« receratie«
relatienotatoepassing)komen bijvrijwel alle streekplannen voor« uitzondering
MDR (geen beleid voor recreatie)« IJV (opvallend* geen beleid voor landbouw)«
NMLB (opvallends Seen beleid ten aanzien van zoneringscategorieen)• TW en RIJ
(Seen beleid aangaande relatienotatoepassing« ten dele te verklaren door-dat
in TW alleen algemeen beleid is opgezocht). In paragraaf 2.1.6.zal bijde
typering nader O Pde verschillen tussen de streekplannen worden ingegaan,
Ad 2.Relatie tussen omvang en abstractieniveau en landinrichtingsproble^atiek
Als slot van deze paragraaf volgt een (beperkte) toetsing van het
onderzoekstechnische model (zie figuur 3 ) .Nagegaan is of er enig verband is
tussen de ernst van de landbouwkundige problematiek in de onderzochte landinrichtingsprojecten (volgens paragraaf 3.1.)en wet het streekplan daarover
zegt.
In tabel B13 is daartoe voor de verschillende streekplannen en
bijbehorende ruilverkavelingen aangegeven welke combinaties van landbouwkundige
verbeteringsbehoefte en omvang en abstractieniveau van streekplanbeleid er
voorkomen. Hierbij is ter bepaling van omvang en abstractieniveau van
streekplanuitspraken uitgegaan van tabel B5« voor verkaveling is de hoogste
score van verkaveling« boerderijbouw en kavelinrichting aangehouden als maat?
voor waterbeheersing en ontsluiting ken de score direct worden afgelezen uit
tabel B5.
Voor de interpretatie van tabel B13 is de äedachtengang gevolgd dat een
beperkte landbouwkundige problematiek aanleiding is tot relatief globaal
streekplanbeleid« en een ernstige landbouwkundige problematiek tot een relatief
concreet streekplanbeleid. In tabel 4 is aangegeven hoe met dit uitgangspuntde verschillende combinaties worden beoordeeld.

- lé
Tabel 4» Beoordeling probleemgerichtheid bij combinatie vsn ernst landbouwer,dise problematiek niet abstractieniveau streekplanbeleid.
Ernst van de landbouwkundige problematiek (verkaveling» waterbeheersing? ontsluiting)

Omvang en abstractieniveau streekplanbeleid
1
I 2
weinig Iveel
globaal Iglobaal

A
1 5
1 7
! 3
weinig Iveel
Iweinig !veel
vrij
Ivri.i
(concreet! concreet
concreet!concreet I
!

beperkt (-)

relatieve overeenstemming tussen
probleem en beleid

relatief veel
!relatief zeer veel'
beleid in relatie Ibeleid in relatie !
tot problematiek Itot problematiek I

vrij groot (—)

relatief weinig
beleid in relatie
tot problematiek

relatieve over- !relatief veel
!
eenstenminä tussen! beleid in relatie !
probleem en beleidl tot problematiek !

groot (— )

relatief zeer
weinig beleid in
relatie tot
problematiek

relatief weinig Irelatieve over- I
beleid in relatie !eenstemming tussen!
tot problematiek Iprobleem en beleid!

NB. De ernst van de landbouwkundige problematiek is afkomstig uit 3.1.
In tabel 5 is aangegeven hoe van de 15 streekplannen de probleemgerichtheid is uitgevallen (combinatie ven tabel 4 en tabel B13).
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Tabel 5. Beoordeling probleemgerichtheid streekplanbeleid ten aanzien van
inbreng landbouw voor onderzochte landinrichtingsprojecten,
beoordelins! Iverkaveling

Iwaterbeheersing

relatief
IIJv-riXSW)»NK<LH)»
zeer weinig IZHZ(IJr1>»RIJ(IJM>
beleid in
INMLB(BS)
relatie tot 1
problematiek1

IIJV-ÜXSW)

1
1
1
!

IGRH(SA)»FR(r10)»ZwTiR INK(LH)
relatief
weinig
K H A + RU)»0GL(B0)
1
beleid in
IZHZ<HW0>»M0BR<AR+S0)l
relatie tot 1
1
problematiek!
1

!ontsluiting
IZUDR<2XRU)f
IIJVKIXSU)

7

1
1
1
IZUBR<2XHA)>
!OGL(WW)»NK(LH>»
IZHZ(IJM)rRIJdJM).
IMOBR(AR)

10

1

relatieve
overeenstemming
tussen
probleem
en beleid

IGR(SA)»0GL(WIJ)»
IGRH<SA)»FR<Cfu)»ZWDRIGRH(SA>»FR(MQ)»uGL
IUTu(EL)»ZHO/MOR(BN) l(Rll)»OGL<Bu+WU>»
KBG)»UT0(EL)»ZH0
IMZL(YM)
IUTu(EL)»WL/wlU<WL) IM0R<BN)»ZHZ<HW0)
1ZHO/MOR(BN)»ZHZ(HW0|MOBR(SO)»NMLB(BS)
1
l+IJM)»RIJ(IJri)»
1
1
!
IMOBR(ARTSO)
1

relatief
veel beleid
in relatie
tot problematiek

IMZL(WA)
!

IGR(SA)»ZWBR(HA)i
IMZL<YM)fNKLB(BS)

IGR(SA>»WL/WLU(WL>»
IMZLCYM)

1
1
1

1
1
1

1
1
1

IMZL(WA)

IMZL(WA)

1
1
1
1

1

relatief
IUL/ULIHUL)
zeer veel
1
beleid in
1
relatie tot 1
problematiel'.1

Itotsei

!

1
1

•Cl>- IJV bevat in het geheel Seen streekplanuitspraken ten aanzien van de
landbouw« daarom ingedeeld biJ relatief zeer weinig beleid.
•C2>- in HA en RU Seen beleidsuitspraken* waardoor ingedeeld in "relatief
weinig beleid* (HA)en 'relatief zeer weinig beleid* (RU).

BiJ tabel 5 ziJn de voläende kantekeningen te maken!
- het spreekt niet van zelf dat in streekplannen uitspraken over alle aspecten
(verkaveling» waterbeheersing» ontsluiting) worden opgenomen» denkbaar is
bijvoorbeeld dat vooral aandacht wordt gegeven aan aspecten die van belans
ziJn voor de ruimtelijke mogelijkheden van natuur en landschap» en andere
belangen.
- de indeling omvang en abstractieniveau en de indeling van de landbouwkundige
knelpunten zijn beide O Pordinaire schaal. De beoordeling van de probleemgerichtheid volgens tabel 4 draagt daarom ook een sterk relatief karakter*
streekplannen kunnen onderling worden vergeleken» naar de absolute beoordeling» bijvoorbeeld door de categorie "relatieve overeenstemming tussen
probleem en beleid' als 'goed' te bestempelen is niet verantwoord.
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Met inachtneming van bovenstaande kanttekeningen ziJn de volgende conclusie;
»ogeliJk.
- Gemiddeld blijkt het beleid in 20 van de 45 gevallen relatief overeen te
stemmen met de problemen? terwijl het beleid voor het overige deel vaker
relatief (zeer)weinig is dan relatief (zeer)veel (17» respectievelijk 8
van de 45 gevallen).
Er kan derhalve worden constateerd dat er enig verband is tussen problematiek
en abstractieniveau streek.planbeleid? maar dat dit verband is niet ers ste^k
is.
- Streekplanuitspraken met betrekking tot de waterbeheersing zitten overwegend
in de categorie relatieve overeenstemming» het streek*lanbeleid met
betrekking tot verkaveling en ontsluiting is in hoofdzaak verdeeld over de
categorieën relatieve overeenstemming en relatief (zeer)weinig beleid.
Derhalve krijgt de waterbeheersing in veel gevallen veel aandacht? wellicht
omdat veranderingen inde waterbeheersing veelal grote gevolgen kunnen
hebben voor andere belangen.
Deze informatie is van belang voor voorlopige onderzoeksvraag 1» betreffende inhoud van het streekplan ten aanzien van voor landinrichtingsprojecten
relevante onderwerpen. Er blijkt namenlijk een nogal grote spreiding van wat
het streek.planbeleid inhoudt in relatie tot de landbouwkundige problematiek.
Tezamen »et de eerder gemaakte kanttekening dat het niet vanzelfsprekend is
dat in streekplannen uitspraken over alle aspecten worden opgenomen? leidt dit
tot een nadere toespitsing van voorlopige onderzoeksvraag 1.
a. over welke aspecten/knelpunten/problemen heeft het streekplan een duidelijk
te omschrijven taak? Bijvoorbeeld wel over de verbetering waterbeheersing
als dit ingrijpende consequenties heeft voor natuur en landschep.
b. hoe concreet dient inzicht te bestaan in de problematiek van landinrichtingsprojecten» bij de vormgeving van het streekplanbeleid? De problematicken van de onderzochte landinrichtingsprojecten zijn geanalyseerd met informatie uit rapporten uit diverse stadia van de landinrichtingsprocedure? net
name ook uit het schetsontwerp.Als het streekplan richting wil geven aan
het landinrichtingsproject» dient echter al eerder inzicht in de problematiek te bestaan» er dienen derhalve andere bronnen te worden gebruikt.
c. welke beleidsuitspraken dienen» gezien de problematiek» in het streekplan
te worden opgenomen?
2.1.4.3. Aard beleidsuitspraken» abstractieniveau en hardheid ten aanzien van
de zonerig landelijk gebied» relatie met landinrichtingsproblematieken
In deze paragraaf konen achtereenvolgens aan de ordeï
1. Het voorkomen van de verschillende zoneringscategorieen in relatie tot de
ernst van de problematiek in de verschillende landinrichtingsprojecten»
2. Abstractieniveau en hardheid van het zoneringsbeleid.

Ad 1.Het voorkomen van de verschillende zoneringscategorieen in relatie tot
de ernst van de problematiek in de verschillende landinrichtingsprojecten
In de tabel B14 is het oppervlakte-aandeel van de voorkomende zoneringscategorieen aangegeven voor de onderzochte landinrichtingsprojecten. Daarbij
zijn 4hoofdgroepen zoneringscategorieen gevormd?
I -Agrarisch gebied
II -Agrarisch gebied met landschappelijke? recreatieve en/of natuurwaarden
III -Agrarisch gebied met grote landschappelijke» recreatieve en/of
natuurwaarden
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IV -Natuurgebied
In tabel B14 istevens aangegeven hoe de veelsl afwijkende benamingen van
zoneringscategorieen in de verschillende streekplannen ziJn ingepast in deze
hoofdindeline.BiJ deze inpassing is voorsl de benaming maatgevend geweest» en
niet welke inhoudelijk beleid gevoerd wordt in de verschillende categorieën,
Uit onder andere tabel B2en B3 bliJkt dat in verschillende streekplannen
bijverschillende hoofdcategorieën soms meer? soms minder ingrijpende
maatregelen horen, Niettemin wordt aangenomen dat biJ de verschillende hoofdgroepen in grote lijnen een vergelijkbaar beleid hoort.
BiJ beschouwing van tabel B14 blijken de verschillende oppervlakteaandelen flink uiteen te lopenï onder andere het oppervlakte-aandeel van agrarisch
gebied varieert van 9% (RU) tot 91% (NK), Teneinde enig inzicht te krijgen in
de oorzaak van deze verschillen is een relatie gelesd »et de problematiek van
landinrichtingsprojecten» uitgedrukt in het aantal grote of vrij grote
knelpunten tussen landbouw en natuur en landschap (zie tabel B34).
In tsbel B15 ziJn per gebiedssoort de landinrichtingsprojecten
gerangschikt in volgorde van afnemend aantsl grote of vrij grote knelpunten!
Per landinrichtingsproject is vervolgens aangegevenî
- de overwegend voorkortende grootte van natuur- en landschapswaarden?(zie
tabel B32)
- of de afweging van de zonering heeft plaatsgevonden volgens de knelpunten- of
volgens de waardenbenadering (zie biJ methodiek Planontwikkeling zonering
landelijk gebied (paragraaf 2.2.), Dit is van belang omdat alleen bijde
afweging OPbasis van knelpunten een relatie verwacht kan worden tussen ernst
knelpunten en oppervlakte-percentage. BiJ de waardenbenadering» dienen de
aanwezige natuur- en landschapswaarden bepalend te ziJn, Om deze reden zijn
tevens de natuur- en landschapswaarden aangegeven» hoewel deze niet sterk
ziJn gedifferentieerd» bliJkt de rangschikking OPbasis van de natuur- en
landschapswaarden niet strijdig te ziJn »et de rangschikking O Pbasis van de
ernst van de knelpunten, Onverwacht resultaat van deze indeling isdat de
knelpuntenbenadering steeds voor bliJkt te komen biJ veen/klei gebieden» en
de waardenbenadering biJ de zandgebieden» terwijl in de overgangsgebieden
beide benaderingen voorkomen. De niet in de tabel betrokken streekplannenMDF:
en TW (beide zandgebieden) hebben echter beide de knelpuntenbenadering. Het
lijkt voor de hand ook verband te zoeken »et het tiJdsstip van vaststelling
van het streekplan omdat biJ recentere streekplannen de knelpuntenbenadering
vaker wordt toegepast dan biJ de wat gedateerde streekplannen» mate van
verstedelijking van het streekplangebied en provinciaal bepaalde factoren
als werkwijze van de verschillende planologische diensten.
BiJ de interpretatie van tabel B15 is uitgegaan van de gedachte dat
nsarnate de knelpunten tussen natuur en landschap ernstiger ziJn of doordat er
grotere natuur- of landschapswaarden ziJn» er een grotere oppervlakte
agrarisch gebied »et beperkingen voorkomt.
Kanttekening hierbij is dat ernstige knelpunten niet eltiJd over de gehele
oppervlakte van het landinrichtingsproject voorkomen. De ernstige knelpunten
ziJn veelal gelokaliseerd inde tot dan toe relatief extensief gebruikte
gebieden» extensief gebruikte gebieden komen voor in de veen/klei gebieden»
»aar ook in de zand en overgangsgebieden. In alle landinrichtingsprojecten
komen intensieve en extensieve gebieden voor» »aar uiteraard niet in gelijke
»ate. Het gevolg hiervan is dat landinrichtingsprojecten met veel ernstige
knelpunten in een klein deel van het blok bijvoorbeeld toch een relatief grote
oppervlakte puur agrarisch gebied kunnen hebben.
Beschouwen we nu tabel B15 dan bliJkt er biJ de veen/klei gebieden weliswaar geen verband te ziJn tussen de problematiek en het oppervlakte-aandeel

aärarisch äebied (hoofdäroep D « maar wel ten aanzien ven het voorkomen ven
aärarisch äebied met bepsslde waarden. Inde eerste 4 (van de 9) projecten
komen 'gewone'waarden (hoofdsroep II)vrijwel niet voor? een de orde ziJn
steeds ärote landscheppenjke« recreatieve en/of natuurwaarden (hoofdgroe*
III). Dit duidt O Phet duidelijk onderkend zijn van ernstige knelpunten.SA
als project met betrekkelijk geringe knelpunten valt binnen de veen/klei
gebieden O Pals het project met dekleinste oppervlakte puur eärarisch äebied
(verklarinä?).
Het aantal van de overäanäsäebieden iste klein on conclusies te kunnen
trekken.
Moor de zandäebieden äeldt dat de oppervlakte aärerisch äebied toenesrrt
naarmate de knelpunten met de landbouw minder worden (KU» UW« SO« AR^.BO is
hierbijuitzonderlijk doordat de ruilverkaveling al inveräevorderd stedium
was tijdens de streekplanvoorbereidinä. Voor de twee projecten (PS? HA)geldt
echter een omäekeerd verband (verklarinä?).
Samenvattend wordt äeconcludeerd det er een« weliswaar zwak verband is
tussen de ernst ven de knelpunten/ärootte ven de weerden en het oppervlektebesleä van de verschillende zonerinäscateäorieen. Drie projecten vellen sterk
uit de toon» zonder det zich een duidelijke verklarinä aandient»
Deze informatie isvan belanä voor voorlopiäe onderzoeksvreeä 1» betreffende de inhoud van het streekplan ten aanzien ven voor landinrichtingsprojecten relevante onderwerpen. Het noäal onduidelijke verbend tussen
oppervlakte-aendeel en problemetiek leidt tot een nadere toespitsing ven
voorlopiäe onderzoeksvraaä 1.
- ishet äewenst dat deoppervlakte verdelinä ven de ruilverkevelinäen met verschillende ernstiäe en minder ernstiäe knelpunten gekoppeld wordt aen de
oppervlakteverdeling van de zonerinäscateäorieen? Voorweerden daarvoor zouden
onder andere zijn dat tijdiä voldoende concreet inzicht bestaat inde sard en
deernst van deknelpunten» en det er zinvol beleid te formuleren isvoor de
verschillende zonerinäscateäorieen.

Ad 2.Abstractieniveau en hardheid van het zoneringsbeleid.
In tabel B8 en P9 zijn respectieveliwik de voorkomende abstractieniveaus en
hardheden weeräeäeven ten aanzien van presentatie zonering en beleid inde
zonerinäscategorieen.Deze informatie is afkomstig uit tabel Blé.O Pgrond van
de streekplannen zijn de abstractieniveaus en hardheden bepaald» weerne deze
nog zijn gecontroleerd en zodanig aangevuld door medewerkers van de
planologische diensten (zieook parafreef 2.2.2.).
Hierbijzijn devoläende beäripsomschrijvinäen äehenteerd.
Abstrectieniveeu ven de presentatie ven de zonering OPkaart
-älobeal.onduidelijke ondergrond» en/of grove aanduiding van de zoneärenzen
(grove arcering» vlekken)«
-exact 5duidelijke ondergrond» en exacte aanduiding zoneärenzen (fijne
arcerinä» vlakken).
Abstractieniveau van het beleid inde zonerinäscateäorieen
-älobael Îäeen concretemaatregelen/randvoorwaarden voor maatreäelen« bijvoorbeeld "het scheppen van voorwaarden voor"» "het bevorderen van'
en globale voorwearden bijtoepessinä«
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-concreet? «concrete (randvoorwaarden voor)maatregelen» bijvoorbeeld
boerderiJverplaatsing» al dan niet globale voorwaarden biJ
toepassing» of
.geen concrete (randvoorwaarden voor)maatregelen» maar duidelijkheid over toepassing» ook de concrete formulerins van te behouden
en te ontwikkelen waarden enhet al dan niet toelaten van
activiteiten en ingrepen vallen hieronder.
Hoewel de omschrijvingen van het abstractieniveau van het beleid inde
zoneringscategorieen iets anders gericht ziJn dan die van het beleid ten
aanzien van landinrichtingsprojecten en relatienotatoepassing (accentO P
abstractieniveau als zodanig» versus accent OPuitvoeringsgerichtheid)» iser
niettemin een redelijke overeenkomst tussen beidet abstractieniveaus globaal
komen overeen» en het niveau concreet (zonerinäscateäorieerO komt overeen met
de niveaus vrijconcreet en concreet (landinrichtingsprojecten en relatienotatoepassing)«
Hardheidsgraden
-hard
•streekplanherziening vereist
-minder hard l afwijkings bevoegdheid van GS (artikel 4 lid 8URO)?
dit komt neer O P Ï - advies van dePPC»
- advies van de Statencommissies uit PS
- advies van PS
- mededeling aan PS
Met welke inde streekplannen gehanteerde categorieën deze hardheidsgraden
worden aangeduid» isvermeld in tabel Blé.
Ten aanzien van de abstractieniveaus geldt dat de presentatie van de
zonering iets vaker globaal isdan exact» terwijl het beleid in de zoneringscstegorieen iets vaker concreet isdan globaal (net omgekeerd).
Ten aanzien van de hardheden geldt dat de presentatie (toedeling) van de
zoneringscategorieen O Pkaart altijd minder hard is.Vrijvaak zijn hardheidsgraden niet aangegeven,
Het beleid in de zoneringscategorieen kent binnen een streekplan veelal
verschillende hardheidsgraden. Minder hard en hard komen beide veel voor» ook
hier een vrijgrote groep streekplannen waar de hardheid niet is aangegeven,
Bovenstaande informatie is van belang voor de vormgeving van de inhoud van
het streekplan (voorlopige onderzoeksvraag 1). Voor de vormgeving van de inhoud
is van belang dat bekend is welke abstractieniveaus en tendele ook
hardheidsgraden inde typerende streekplannen door de provincies worden
gehanteerd. Hierop zal moeten worden aangesloten bijhet doen van aanbevelingen
in de richting van bepaalde provincies/streekplannen? dan wel zal hier
gemotiveerd van worden afgeweken,
2.1.5.Samenvattende conclusies met betrekking tot overige OPschrift gesteld
provinciaal ruimtelijk beleid en het provinciaal ruimtelijk beleid al=
geheel.
Het overige OPschrift gestelde provinciale ruimtelijke beleid betreft!
- nota's inzake het provinciaal ruimtelijk beleid uitgezonderd het streekplan?
waaronder richtliJnennota's voor bestemmingsplannen buitengebied (tabel BIO)?
- nota's of brieven en dergelijke waarin procedureregels over de afstemming
ruilverkaveling en streek-en bestemmingsplannen (tabel Bil).

In de verkenningsfase van METAPLAN is in hoofdzaak volstaan met het
inventariseren van de nota's die van belang zijnî OPbasis van de gesprekken en
literatuur zijn 2 voorlopige lijsten opgesteld welke vervolgens door medewerkers van de LD en PPD's zijn gecontroleerd en aangevuld. De indruk bestest
dat de liJst nos niet geheel compleet is» zo wordt bijvoorbeeld een afvalstoffenplan niet steeds genoemd» terwijl dit toch in alle provincies speelt«
Daarnaast isvoor de richtlijnen aangaande betstemmingsplannen buitengebied gevraagd hoe sterk de richtlijnen worden gehanteerd ten aanzien van 5
onderwerpen (tabelB12).
Uit de nota's of brieven en dergelijke wet betrekking tot de afstemming is
de provinciale voorkeur voor de volgorde van ruilverkavelingsplanvoritiing en
bestemmingsplanvoorbereiding gedestilleerd (zie bijconclusies proJectanalïses
»et betrekking tot afstemming» hoofdstuk 4en tabel B51).
Behalve het streekplan blijken in alle provincies en Rijnmond nog heel wat
nota's en dergelijke uiting te Seven aan het provinciaal ruimtelijk beleid<
Ten dele ishet in de nota's verwoorde beleid verwerkt in een later gehaakte
streekplan» echter ten dele bevatten de nota's ruimtelijk beleid dat (nes)
niet inhet streekplan verwoord is» Om een compleet beeld te krijgen van het
provinciaal ruimtelijk beleid dient daarom in principe kennis te worden genomen
van alle genoemde nota's*
Het streekplanbeleid over voor landinrichting relevante onderwerpen is te
vinden in hoofdstukken en paragrafen van het streekplan (kaart/zonering?
landbouw» recreatie» natuur» landschap» landelijke gebieden» instrumentarium/
beleidsprogramma» landinrichtingsprojecten» relatienotatoepassing» beleid in
de zoneringscategorieen» beleid per deelgebied)» streekplanuitwerking
betreffende landinrichtingsprojecten of relatienotatoepassins of partiele
streekplanherzieningen.
Overig provinciaal ruimtelijkbeleid kan nos voorkomen in andere nota's
(bijvoorbeeld fietspadenplannen en richtliJnennota's voor bestemmingsplannen
buitengebieden)» en nota's of brieven en dergelijke waarin procedureregels over
de afstemming landinrichting en streek- en bestemmingsplannen zijn opgenomen»
Het blijkt dat OPeen indrukwekkend aantal plaatsen gezocht moet worden
als »en het provinciaal ruimtelijk beleid ten aanzien van voor landinrichting
relevante onderwerpen wil kennen.
Deze constatering leidt tot 2 aanbevelingen?
Aanbeveling 1* Streven naar een duidelijker en toegankelijke presentatie van
het provinciaal ruimtelijk beleid. Een mogelijkheid hiervoor is
onder andere het formuleren van al het concrete beleid per
deelgebied» het algemene beleid» dat mede grondslag is voor het
concrete beleid per deelgebied» kan in onderscheiden
hoofdstukken/paragrafen blijven staan. Een tweede mogelijkheid
is het samenstellen van een inde* voor elk streekplan» waarin
bijvoorbeeld voor landinrichtingsprojecten de bladziJnummers
zijn aangegeven waarin relevant beleid te vinden is.
Aanbeveling 25 Het samenstellen van een planologische informatienota per
landinrichtingsproject» waarin per landinrichtingsproject het
vigerende ruimtelijke beleid wordt beschreven,
Beide aanbevelingen sluiten rechtstreeks aan bijvoorlopige onderzoeksvraag Z
over de inbreng van planologisch beleid inde planvorming van landinrichtingsprojecten. Als het beleid duidelijk en toegankelijk isgepresenteerd» biedt dat
goede Mogelijkheden voor het richtinggeven aan de Planvorming in
landinrichtingsverband.
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De presentatie kan tevens gezien worden 3I5 aandachtspunt bijde beantwoording van voorlopige onderzoeksvraag 1over de vormgeving van het
streekplan.
Ten aanzien van het hanteren van de nota's richtlijnen bestemmingsplannen
buitengebied geldt dat de richtlijnen overwegend vallen in de catégorie 'aanbevolen*. HierbijziJn afwijkingen mogelijk» mits goed gemotiveerd (zie tabel
B12). Voorts geldt dat in de meeste provincies de richtlijnen voor alle
onderwerpen ongeveer gelijk worden gehanteerd»
- vooral vrijblijvend/dienstverlenend in FR,
- combinatie van vrijblijvend en aanbevolen inRIJ»
- vooral aanbevolen inGR» OV» ZH> NPR (naherziening van de richtlijnen)»
- combinatie van vrijblijvend of aanbevolen en dringend aanbevolen in GL» UT»
NH» LB»
- vooral dringend aanbevolen in NBR (echter voor de herziening van de richtlijnen)en in ZL (echter maar voor 1onderwerp richtlijnen).
In DR worden richtlijnen niet (meer) als een juist toetsingskader gezien?
men streeft er naar alle beleid in dit opzicht in de streekplannen O Pte nenen.
Recente streekplannen geven daarom ook een beter beeld van deze richtlijnen dan
de richtlijnen zelf.Om een goed beeld van de richtlijnen te krijgen is uiteraard een verdere analyse van de richtlijnen nodig. Bovenstaande informatie
geeft een beperkte indruk van de houding van de provincies ten opzichte van
de gemeenten.
Deze informatie is van belang voor voorlopige onderzoeksvraag 1» betreffende de inhoud van bestemmingsplarmen. Inzicht in de richtlijnen en de wijze
waarop deze gehanteerd worden geeft
- ideeën ten aanzien van de vormgeving van het bestemmingsplan» en
- de mogelijkheid van O Pte stellen aanbevelingen aan te geven of doorvoering
daarvan welke tot een aanpassing van de richtlijnen zou leiden.
Deze informatie isvoorts van belang voor voorlopige onderzoeksvraag 11.
Voor de afstemming tussen ruimtelijke ordening en landinrichting is immers ook
de houding van de provincies ten opzichte van de gemeenten van belang voor de
feitelijke werking van de verschillende afstemmingsmanieren. Als vanuit de
provincies bijvoorbeeld sterk wordt aangedrongen O Phet hanteren van de
concrete richtlijnen over het bestemmingsplan» dan zal er een grotere
consistentie zijn in het ruimtelijke ordeningsbeleid. Indien de afstemming met
het streekplan soed verlopen is» zal de afstemming met het bestemmingsplan
minder problemen geven.
Voor de tapering van de provincies kan bovenstaande informatie nog niet
gebruikt worden omdat nog geen analyse is gemaakt van de inhoud van de richtlijnen.Het maakt nogal verschil uit of zeer globale richtlijnen dringend
worden aanbevolen» of heel concrete richtlijnen dringend worden aanbevolen.
Pas uit de combinatie van inhoud en abstractieniveau en de hardheid inhet
hanteren» kan en zekere typering van de provincies worden afgeleid ten aanzien
van de houding van de provincies ten opzichte van de gemeenten. In de
onderzoeksfase van METAPLAN ishet alsnog van belang om deze typering samen te
stellen.
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2«1.6. Afstemmingsmanieren van streekplannen ten aanzien van de inhoud van het
beleid over landinrichting
Hiervoor is gebruik gemaakt van tabel B5» waarin omvang en abstractieniveau van beleidsuitspraken over landinrichtingsprojecten en relatienotatoepassing ziJn vernield.Voor de omschrijving van de afstemmingsmanieren ziJn de
randvoorwaarden net betrekkina tot landbouw en tot natuur en landschap van belang geacht» verder aan te duiden als 'landbouw' en 'natuur en landschap".
Voor de omschrijving van de afstemmingsmanieren is alleen gebruik gemaakt van
de aanduiding van het abstractieniveau.
Het abstractieniveau kan variëren van concreet» via vriJ concreet tot aiobaal» of zelfs Seen beleid» per onderwerp ziJn derhalve 4mogelijkheden. In
totaal ziJn er door combinatie van de 2 onderwerpen 16mogelijkheden.BiJ de
onderzochte projecten blijken 6 van de 16 mogelijkheden voor tekoeten.
Teneinde de streekplannen in te delen naar afstemroingsnianiererien ze
tevens te rangschikken naar volgorde abstractieniveau« ziJn de volgende uitgangspunten gehanteerd?
- de voläorde van belangrijkheid van onderwerpen» namelijk eerst landbouw«
dan natuur en landschap. Landbouw is als eerst onderscheidende factor gehanteerd oiidathiermee het meest direct wordt inäeäaan OPde maatregelen van
het landinrichtingsplan» zodat actief richting kan worden gegeven. Natuur en
landschap is als tweede in volgorde van belangrijkheid aangemerkt» omdat hier
richting kan worden gegeven via de meer defensieve (verbods-) benadering.
- Het voorkomen van concreet» respectievelijk vrijconcreet beleid. BiJ concreet beleid worden zeer duidelijke uitspraken gedaan» daarbij iser noä
enige ruimte over voor uitwerking in landinrichtingskader.BiJ vrijconcreet
beleid wordt wel enigermate richting gegeven» maar is er niettemin speelruimte voor inrichting in landinrichtingskader. BiJ het in volgorde plaatsen
zal daarom eerst gelet worden O Pconcreet beleid» en dan O PvriJ concreet
beleid.
Met deze uitgangspunten isde rangschikking van de streekplannen van
tabel 6 gereedgekomen.
Tabel 6. Volgorde van streekplannen in afnemend abstractieniveau ten aanzien
van beleid voor landbouw en voor natuur en landschap
landbouw
concreet
vriJ concreet
globaal
geen beleid
vriJ concreet
globaal

natuur en landschap
concreet
concreet
concreet
concreet
vriJ concreet
vriJ concreet

streekplannen
TW*» UTO» Wl/ULU» ZHO/MOR» ZHZ« MZL
GR» RIJ» NMLB
GRH» NK
IJV
FR» ZWDR» MDR*» OGL(UU)» MOBR
OGL(BO)

* MDR en TU hebben geen bijbehorend in het streekplangebied liggend landinrichtingsplan» dat in METAPLAN is onderzocht.
BiJ de beschouwing van tabel 6 velt OPdat het beleid voor natuur en landschap steeds concreter of even concreet is als dat voor landbouw. Uit de tabel
worden de volgende afstemmingsmanieren afgeleid(1)*
1.Concreet voor landbouw en natuur en landschap,
De landinrichting moet zich daarbijvoegen binnen de duidelijke richtlijnen.
2. Concreet voor natuur en landschap.
Concreet beleid voor natuur en landschap» vriJ concreet» globaal of geen
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beleid voor landbouw. Voor het behoud vsn natuur en landschep gelden duidelijke richtlijnen»
- terwijl er voor de de uitwerking in maatregelen voor de landbouw aanwijzingen worden gegeven» die enige speelruimte over laten (bij landbouw
vrijconcreet)» of
- terwijl de uitwerking in maatregelen geheel of bijna geheel wordt overgelaten san de landinrichting (bij landbouw globaal of geen beleid).
3. Vrijconcreet voor landbouw en natuur en landschep.
De landinrichting krijgt hierbij aanwijzingen vanuit het streekplan» iiser
heeft daarbiJ speelruimte voor de uitwerking in inrichtingsmaatregelen.
(1)De combinatie globaal voor landbouw» vrijconcreet voor natuur en landschs?
wordt niet als afstemmingsmanier aangegeven» omdat dit niet kenir-erkend is
voor het streekplan OGL. BiJ het ontwikkelen van het streekplan was het
landinrichtingsplan al ineen dusdanig ver stadium» det het opstellen ven
een specifiek beleid voor de gewenste landbouwkundige verbeteringen niet
»eer zinvol was.

2.2« Methodiek planontwikkeling streekplanzonering landelijk Sebied
2.2.1. Begripsomschrijving
Met 'methodiek' wordt bedoeld; alle bewerking ven informatie over het
plangebied teneinde te komen tot een plan wet de gewenste inhoud. PasrbiJ ziJr
te onderscheidenS
- de werkwijze in hoofdlijnen? het eventueel maken van een plan in hoofdlijnen
waarop biJ latere uitwerkingen kan worden teruggekoppeld» het eventueel
hanteren van alternatieven» de inbreng van verschillende deelbelangen en de
wiJze van integratie»
- de feitelijke methodiek van planontwikkeling» de concrete» stapsgewijze»
werkwijze waarin gegevens en wensen worden verwerkt in een of meer planaiternatieven. Daarbij spelen ook afwegingsprincipes een rol.
Hier betreft het dan de zonering van het landeliwik gebied. BiJ de aanduiding van abstractieniveau en hardheid van de methodiek van die zonering» niet
name in tabel B16» ziJn de in tabel 7 genoemde afkortingen en begrippen
gebruikt.

Tabel 7.Gebruikte afkortingen en begripsomschrijving van abstractieniveaus
en hardheid
Abs.ond. Îabstractieniveau van de onderbouwing van de toedeling (plaatsbepaling O Pkaart)
globaal '-niet aan de hand van deelgebieden» of
- relatief globale kennis over deelgebieden met een
gemiddelde grootte van meer dan 5000 ha (de oppervlakte van een klein ruilverkavelingsblok)
concreet '- relatief gedetailleerde kennis over deelgebieden
»et een gemiddelde grootte van meer dan 5000 ha» of
- relatief globale kermis over deelgebieden met een
gemiddelde grootte van kleiner dan 5000 ha
zeer
concreet *- relatief gedetailleerde kennis over deelgebieden met
een gemiddelde oppervlakte kleiner dan 5000 ha
Abs.pres. 'abstractieniveau van de presentatie van de zonering O Pkaart
globaal '-onduidelijke ondergrond» en/of grove aanduiding van d?
zonegrenzen (grove arcering» vlakken)
exact
;-duidelijke ondergrond» en exacte aanduiding zonegrenzen (fiJne arcering» vlakken)
Abs.bel. *abstractieniveau van het beleid in de zoneringscategorieen
globaal *-geen concrete maatregelen/randvoorwaarden voor maatregelen» bijvoorbeeld 'het scheppen van voorwaarden
voor» het bevorderen van' en globale voorwaarden biJ
toepassing
concreet 5-concrete (randvoorwaarden voor)maatregelen» bijvoorbeeld boerderijverplaatsing» meer globale voorwaarden
biJ toepassing» of
- geen concrete (randvoorwaarden voor) maatregelen» meer
duidelijkheid over toepassing» ook de concrete
formulering van de te behouden en te ontwikkelen
waarden en al dan niet toelaatbare activiteiten en
ingrepen valt hieronder
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Hardheidsgrsden i -hsrd Îstreekplanherziening vereist»
- minder •afwijkinkingsbevoegdheid vsn GS (art.4 lid 8URO)?
hard
dit komt neerO P '
- advies van dePPC»
- sdvies vsn de Statencommissies uit PS»
- sdvies vanPS»
- mededelins aanPS.

Met welke inde streekplannen gehanteerde categorieën deze hardheidsgraden
worden aangeduid» isvermeld in tabel B16.
2.2.2. Toelichting OPverzamelde informatie
Voor 21 streekplannen/ streekplanuitwerkingen is de stapsgewijze werkwijze
voor de planontwikkelins opgesteld. Daarbij is tevens aangegeven welke hoofdstappen er zijn» welke gegevens zijn gebruikt en het abstractieniveau en de
hardheid van de zonering (tabel B16). De informatie isverkregen uit diverse
rapporten en gesprekken en isgecontroleerd door medewerkers van PPD's» Dienst
ROV en Dienst Landbouw en Landinrichting Gelderland en Openbaar Lichaam
Rijnmond.
In aanvulling O Pde stapsgewijze werkwijze is schriftelijk gevraagd naar
de betekenis vsn de verschillende plsnstadia voor de zonering. Hierdoor isnu
bekend of ten aanzien van de zonering'
- het voorontwerp streekplan voortbouwt OP»gelijk isaan of een
(gedeeltelijke)nieuwe opzet/ inhoud heeft in vergelijking met het plan
inhoofdlijnen» voorzover dat aanwezig is.
- het ontwerp-streekplan voortbouwt OP»gelijk is aan of (gedeeltelijk) nieuwe
opzet/ inhoud heeft in vergelijking net het voorontwerp streekplan,
Inhet rechter gedeelte van tabel B17 isdeze informatie weergegeven. Daarnaast
is in tabel B17nog informatie uit de projectanalyses met betrekking tot de
streekplanorganen (tabel B25)en de lsndinrichtingsorganen (tabel B4é> weergegeven» die vsn belang worden geacht voor de bepaling van het maatschappelijk
draagvlak van de zonering landelijk gebied.
O P basis vsn deze informatie en met informatie uit andere projectanalyses
zijn de volgende overzichten opgesteld'.
- Hoofdstappen van de methodiek voor 21 zoneringen landelijk gebied (tabel BI?«
afgeleid vsn tsbel B16)»
- Aard en bronnen gegevens per streekplan (tabel B20» afgeleid uit tabel B16)»
- In de sfweging vsn de zonering expliciet betrokken deelbelangen en de gegevensverzameling ten aanzien van de deelbelangen (tabel B18» afgeleid uit
tsbel B20)»
- Asnpak van de afweging in methodische zin bijde toedeling zoneringscategorieen (tsbel B21» afgeleid uit tabel Blé)»
- Bijde toedeling genoemde overwegingen (tabel B22» afgeleid uit tabel Bló)»
- Voorkomende abstractieniveaus en hardheidsgreden van toedeling en beleid
zoneringscategorieen» in relatie tot het abstractieniveau van de onderbouwing
(tabel B23» afgeleid uit tabelB16).

-Â82.2.3. Samenvattende conclusies »et betrekkina tot de werkwijze inhoofdlijnen
ten aanzien van de zonering landelijk gebied.
Achtereenvolgens zullen san de orde konen«
1.methodische aspecten met betrekking tot het maatschappelijk draagvlak
van de zonering landelijk gebied
2« de in de zoneringsmethodiek betrokken deelbelangen
3« twee hoofdtypen* de waarden- en knelpuntenbenaderirig»
4. si dan niet doorgevoerde stricte scheiding van inrichting en beheer?
5. het herhaald doorlopen van stappen«
6. de aanwezigheid van een concretisering in de werkwijze en de aard dserv5n>
Ad 1.Methodische aspecten met betrekking tot het maatschappelijk draagvlak
van de zonering landelijk gebied
De volgende aspecten worden van belang geacht (tabel B18)ï
- De aanwezigheid van de verantwoordelijkheid voor (en de functies van? enkels
voor de zonering belangrijke planstadia (met name wensen deelbelangen« Plan
in hoofdlijnen« voorontwerp streekplan en streekplan).
- De betrokkenheid van landinrichtingsorganen bijhet opstellen van sector- of
facetstudies.
- De deelname (intern en extern) aan sector- of facetwerk.groepen voor het
streekplan« of de streekplanprojectgroep.
- De relatie met betrekking tot de zonering landelijk gebied tussen plan in
hoofdlijnen en voorontwerp streekplan« en tussen voorontwerp streekplan en
ontwerp-streekplan.
In tabel 618 zijn bovenstaande gegevens samengevat.
De wensen van de deelbelangen als apart planstadium komen in 7van de
onderzochte projecten voor (alle 7 typerende projecten*.HGR» FR» TU» ZHO« MZL»
MOBR» NMLB). De verantwoordelijkheid berust vrijwel steeds bijeen provinciaal
orgaan (GS» PS» PPIO» uitzondering MZL (Stuurgroep met daarin onder andere
provincie» IRO» ETIZ en Stichting Zeeland).
Standaard functie van het planstadium is gegevensverzameling (zie tabel BI?)?
daarnaast isoverleg als functie genoemd biJ FR» MOB en NMLB. Gesteld kan
worden dat hiermee een bredere maatschappelijk draagvlak voor de wensennota's
wordt bereikt doordat in het overleg de wensennota's van commentaar worden
voorzien.
De wensen van de deelbelangen kunnen» behalve als apert stadium ook aan de
orde komen als onderdeel van andere planstadia» bijvoorbeeld plan in
hoofdlijnen of voorontwerp streekplan» daartoe kunnen ook sector- of
facetnota's worden samengesteld. De betrokkenheid van landinrichtingsorganen
bijhet opstellen van deze sector- of facetnota's iseveneens weergegeven in
tabel B26.Tenminste in 8 projecten (GR» ZWDR» MDR« IJV, TU» OGL» MOBR« NMLB)
ziJn deze instanties inderdaad hierbij betrokken.
Een derde manier om het maatschappelijk draagvlak te verbreden isdat
behalve provinciale organen ook externen deelnemen aan een sector- of
facetwerkgroep. Dit komt voor in 8projecten« zeer brede samenstelling komt
voor in U V » TW» UTO en MOBR» een niet nader gespecificeerde externe samenstelling is genoemd biJ HGR» ZWDR en OGL.

29Samenvattend geldt dat OPdrie manieren wordt bijgedragen aan een breed
maatschappelijk draagvlak van de geformuleerde wensen van dedeelbelangen',
- behandelinä als apart planstadium met als functie onder andere overleg (3
projecten)»
- betrokkenheid van landinrichtingsorganen biJ het opstellen van sector-of
facetnota's (8projecten)»
- externe deelname aan een sector-of facetwerkgroep (8projecten).
Wanneer de overlappingen inbeschouwing worden genomen gaat het in totaal om
12van de 14streekplannen <GR» •GRH1» 'FR'» ZWDR» 'MBR*» IJV» "TU".OGL»
'UT0'» MZL'» 'MOBR* en 'NMLB')waarvan 8 typerende (tussenaanhalingstekens),
(NB. 14streekplannen omdat vantol»NK enRIJ niet allebovengenoen.de gegevens
bekend waren). Derhalve geldt dat in vrijwel alle streekplannen de wensen van
de deelbelangen» welke debasis vormen voor de integrale zonering» een redelijk
tot breed maatschappelijk draagvlak hebben.Hierbijbetreft het echter overwegend provinciale of hoger niveau.
Het draagvlak van de zonering zelf kan eveneens OPverschillende manieren
tot stand worden gebracht (zie tabelB17).
Landinrichtingsorganen (HID/LD» SBB)waren betrokken biJ 10van de 15
streekplannen (geen gegevens bekend van NK en RIJ)» wat betreft de formulering
van het beleid voor het landelijk,gebied (GR» GRH» FR» ZUDR» TW» OGL» WL» MZL»
MOBR en NMLB)» verwacht mag worden dat na de recente reorganisatie biJ het
Ministerie van Landbouw inde toekomst deze taak vooral door de directeuren LK
en LAVO zullen worden vervuld.
Externe deelname in de streekplanproJectgroep komt voor in5 van de 16
streekplannen (geen gegevens bekend van WL)}FR» ZWDR» OGL» NK en NMLBInhet plan inhoofdlijnen komt een zonering voor in5 (van de 6
projecten met een zelfstandig plan inhoofdlijnen) streekplannen (FR» ZWBR?
IJV» TW en NMLB). GS of PS ziJn meestal verantwoordelijk voor dit plan» terwijl
functies ervan ziJn inspraak» overleg» essentielle keuze en» in mindere mate»
gegevens verzameling. Aldus iser dus derhalve ruim gelegenheid voor
becommentariëring van de zonering» alleen inFR blijkt dit tot een andere
zonering te leiden inhet voorontwerp streekplan. Inhet voorontwerp streekplan
komt sltiJd een zonering voor» ziJ het inZHZ slechts voor een deel van het
streekplangebied. VriJwel steeds isGS verantwoordelijk» terwiJl de
belangrijkste functies inspraak en overleg ziJn» daarnaast ziJn als functies
genoemd? gegevensverzameling» essentiële keuzen en toetsing door GS ofPS.
Ook hier isderhalve wel gelegenheid voor bespreking van de zonering» dit
blijkt overigens nooit te leiden tot ingrijpende wijziging van de zonering in
het ontwerpstreekplan.Overigens blijkt inde praktijk het effect van inspraak
OP streek.planbeieid niet erg groot te zijn» overleg speelt veelal wel een
belangrijke rol.
Samenvattend geldt voor de zonering dat in alle projecten sprake isvan
redelijk,tot breed maatschappelijk draagvlak.Echter ook hier geldt dat het
provinciaal ofhoger niveau overheerst» waardoor er toch een vriJ grote
afstand istot de bewoners (gebruikers)van het landelijk gebied.
Ad 2. Inde zoneringsmethodiek betrokken deelbelangen (tabel B18)
Landbouw» natuur en landschap/ cultuurhistorie (apart of als onderdeel van
het landschap)worden betrokken invrijwel alle zoneringen, Uitzonderingen ziJn
FR (landschap pas betrokken biJ de concretisering zonering)en NMLB (landbouw
en recreatie pas betrokken bijdeconcretisering zonering). Recreatie wordt in
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het merendeel van de gevallen eveneens betrokken biJ de zonering» echter niet
in GR» ZWDRf MDR» IJV» TW» OGL en ZHO. In Overijssel wordt overigens wel een
aparte recreatieve zonering samengesteld. Milieuhygiëne wordt alleen in het
streekplan ZHO en de bijbehorende streekplanuitwerkingen expliciet meebetrokken
in de afweging. Incidenteel komen verder voort delfstoffenwinning» ontgrondingen» wonen» economie» verzorging» nutsvoorzieningen en technische infrastructuur» verkeer en vervoer» wegaanleg.
BiJ de concretisering van de zonering wordt in 3streekplannen (Uv"> TW
en MZL) alleen aandacht geschonken aan natuur en landschap» biJ de concretisering van FR en NMLB korten de deelbelangen landbouw» recreatie» natuur en
landschap alle aan de orde.
Samenvattend kan gesteld worden dat drie van de vier deelbelangen die biJ
landinrichtingsprojecten aan de orde zijn (landbouw» recreatie» natuur en
landschap) ook in de streekplsnzonering worden betrokken» de recreatie komt ook
vriJ vaak voor. Aanvullend worden sonismilieuhygiëne en enkele overige deelbelangen betrokken, Er isderhalve een redelijke overeenstemming wst dit betreft
tussen landinrichtingsprojecten en streekplanzonering» of anders gezeäd de
streekplanzonering geeft vrijwel steeds beleid aan voor de landinrichtingsprojecten relevante deelbelangen.
Ad 3. Twee hoofdtypen!waardenbenadering en knelpuntenbenaderinä (tabel BI?)
Er komen twee duidelijk verschillende werkwiJzes in hoofdlijnen voorï
1.Waardenbenadering!de zonering landelijk gebied wordt verkregen O Pbasis
van de aanwezige waarden van landbouw» recreatie en/of natuur en landschap» OP
basis van deze waarden vindt een afweging plaats. Streekplannen waar deze werkwijze is gevolgd ziJn te herkennen doordat de waarden/ functies worden geinventariseerd (stap lb)en door het ontbreken van een knelpuntensignalering (zie
tabel B19). Het betreft 5 streekplannen} FR» ZWDR» OGL» MOER» NMLB.
Hoofdstappen ziJn achtereenvolgens'
- inventarisatie waarden/ meting voorkomen primaire functies»
- opstellen» toedeling en beleidsformulering zoneringscategorieen in verschillende volgordes.
2. Knelpuntenbenadering'de zonering landelijk gebied wordt samengesteld aan
de hand van de knelpunten tussen de wensen/ randvoorwaarden ten aanzien van de
verschillende deelbelangen» aan de hand van deze knelpunten vindt een afweging
plaats» Kenmerkend isderhalve onder meer de aanwezigheid van een knelpuntensignalering (tabel B19). Het betreft de overige 16 streekplannen. Hoofdstappen
achtereenvolgens ziJnï
- formulering wensen/ randvoorwaarden per deelbelang»
- knelpuntensignalering (alleen inTW» KW en RIJ gevolgd door een knelpuntenanalyse)»
- opstelling» toedeling en beleidsformulering zoneringscategorieen in
verschillende mogelijke volgordes.
Samenvattend geldt dat de knelpuntenbenadering het meest voorkomt» terwijl
bovendien de werkwijze van streekplannen OGL en ZWDR inmiddels ziJn opgevolgd
door een andere werkwijze volgens de knelpuntenbenadering. Van de in totaal 14
streekplannen die typerend ziJn genoemd ten aanzien van de werkwijze» (in alle
provincies een streekplan» met uitzondering van Zuid-Holland (ZHO» KW» ZHZ)en
RIJ) volgen er 11 deknelpunten benadering.
De concretisering van de zonering betreffen in hoofdzaak de signalering
van natuur en landschapswaarden (FR» IJV» TW» MZL» NMLB)» zod3t ook als inde
hoofdzonering de knelpunten benadering wordt gevolgd» toch in de concretisering
meestal sprake is ven de waardenbenadering.
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Ad 4. Al dan niet doorgevoerde stricte scheiding ven bestemming? inrichting en
beheer
Het si d3n niet doorvoeren vsn een stricte scheiding vsn bestemming- inrichting en beheer» is te achterdelen uit de volgorde vsn beleidsformulerins!
en toedeling zoneringscategorieen» en het voorkomen vsn of de waardenbenaderins
of de knelpuntenbenadering (tsbel B19).
Incombinatie met het opstellen ven de zoneringscategorieen kon.en5
mogelijke volgordes voor» welke zijn teherleiden tot 3» indien alleen gelet
wordt O Pbeleidsformulering en toedeling <zie tsbel B19).
- toedeling voor beleidsformulering -opstelling» dan toedeling» dan
beleidsformulering (4e)
- beleidsformulering voor toedeling -opstelling» dan beleidsformulering» dan
toedeling (4b)
- opstelling en beleidsformulering geliik»
dsn toedeling (4d)
- gelijk
-opstelling» dan beleidsformulering en
toedeling gelijk <4c)
- opstelling» beleidsformulering en
toedeling gelijk (4e)
Toedeling voor beleidsformulering vindt plaats bijde hoofdwerkwijze van 4
streekplannen (GR» OGL» MZL» NMLB)en bijconcretisering zonering in 1streekplan (UV)» beleidsfonriulering voor toedeling kont voor bijde hoofdwerkwiJze
ir.8streekplannen (MPR» ZWI'R» IJV» TW» UTO» ZHO» KW» MOBR)en biJ de
concretisering zonering in2 streekplannen (FR» TW)» gelijktijdige toedeling en
beleidsformulering komt voor in de hoofdwerkwijze van 9 streekplannen (GRH> FR»
V» WL» NK» RW» HOR» ZHZ» RIJ)enbijde concretisering zonering in1
streekplan (NMLB).
Indien de toedeling vooraf gaat 33n debeleidsformulering» kan uiteraard
nog geen rekening worden gehouden met debeperkingen/ randvoorwaarden die voor
de zoneringscategorieen gaangelden.Bijdewaardenbenadering betekent dit dat
eerst onafhankelijk wordt vastgesteld welke functies een gebied krijgt OPgrond
van de asnwezige waarden» endat aansluitend het beleid wordt geformuleerd wat
het voortbestaan van deze waarden moet bewerkstelligen, Deze aanpak kan
beschouwd worden als een tapische bestemmingsbenadering• waarbij bestemming
wordt gebruikt in de zin van de WR0Î er isgeen stricte scheiding tussen
bestemming enerzijds en inrichting en beheer anderzijds.Bijde knelpunten
benadering betekent deze volgorde (eerst toedeling dan beleidsformulering)dat
eerst onafhankelijk aan de hand van de gesignaleerde knelpunten wordt afgewogen» waarna het beleid wordt opgesteld dat er toe moet leiden dat de gekozen
oplossing ten aanzien van de knelpunten wordt bereikt (bijvoorbeeld bij
mogelijke aantasting van belangrijke natuurwaarden door verbetering van de
waterbeheersing» keuze voor natuur of landbouw» waarna ingrepen inde
waterbeheersing wel of niet toegestaan). Hierbij isderhalve niet so'n stricte
scheiding tussen bestemming en inrichting en beheer.
Indien de beleidsformulering vooraf gaat aan de toedeling of daarmee
gelijk O Pgaat» dan kan bijde toedeling al rekening worden gehouden met het in
de verschillende categorieën te voeren beleid. Ook dan dus geen stricte
scheiding tussen bestemming en inrichting enbeheer.Hierbijiseen
onderscheid tussen waardenbenadering en knelpuntenbenadering niet van belang,
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Samenvattend geldt dat een stricte scheiding tussen bestemming enerzijds
en inrichting en beheer anderzijds alleen voorkomt bijde hoofdwerkwijzes van
de streekplannen OGL en NMLB (enwaardenbenadering» en toedeling voor beleidsformulering)» waarbijde werkwijze van OGL inmiddels verlaten is.Ven de 14
typerende werkwijzes wordt derhalve in 13Seen stricte scheiding gehanteerd
tussen bestemming enerzijds en inrichting en beheer anderzijds
Ad 5. Het herhaald doorlopen van stappen
Bijnadere beschouwing van de hoofdstappen van de zonering (tabel BI?)
blijkt dat onderscheid gemaakt is ineen hoofdwerkwijze voor de zonering en
een» niet altijd aanwezige? werkwijze voor een concretisering van de zonering
(FRi U V » TU» MZL» NMLB).
Binnen de hoofdwerkwijze blijken verschillende hoofdstappen vaak meer dan
eens te worden doorlopen» om verschillende redenen?
- Nadere gegevensverzameling ten behoeve van de inventarisaties van waarden of
wensen/randvoorwaarden per deelbelang (stappen la en lb)5 GR »NMLB
- Intweede instantie worden zoneringscategorieen toegevoegd (OGL).
- Inde twee deelgebieden worden verschillende methodieken gevolgd (ZH2).
- Een bewuste gefaseerde methodiek» waarbijeerst de zones voor gebieden
zonder knelpunten worden toegedeeld» waarna nadere inventarisaties volgen
voor gebieden met knelpunten. Hierdoor kunnen weer een aantal gebieden
worden ingedeeld» waarna de exercitie nog eens wordt herhaald voor gebieden
»et moeilijke knelpunten (TW). Voordeel van deze werkwijze isdat met
relatief weinig moeite (inventarisaties) de gebieden met knelpunten veel
aandacht krijgen.
- Een bewust gefaseerde methodiek waarbijeerst per deelbelang afzonderlijk de
wensen/ randvoorwaarden worden geformuleerd» waarna vervolgens nadere uitwerking van dewensen plaatsvindt waarbijzo mogelijk rekening wordt
gehouden met de wensen van andere deelbelangen (RU> MOR).Voordeel hiervan
is dat er niet onnodig knelpunten worden gecreëerd.
Samenvattend geldt dat de eerste drie redenen inhoofdzaak zijn OPte
vatten alsmethodische onvolkomenheden» het zijn beslist geen essentiële
kenmerken van dewerkwijzes.Beide laatste zijn wel methodisch van belang,
Zowel de methodiek van Twente alsvan beide Zuid-Hollandse streekplanuitwerkingen zijn interessante verfijningen van de werkwijze inhoofdlijnen.
Ad 6. De aanwezigheid van een concretisering in dewerkwijze en de aard
daarvan
Een ofmeer concretiseringen van de zonering landelijk gebied komen voor
in5 streekplannen (FR» U V » TU» MZL» NMLB) (tabel B19). Het betreft?
1. landschapsstrategie'. landschap primair en richtinggevend» of de functies
primair enhet landschap rsndvoorwaardenstellend (FR)»
2. verwevingsstrategie' scheiding of verweving tussen landbouw en natuur of
recreatie» en tussen natuur en recreatie (FR)»
3« tabel gebiedskenmerken voor deelgebieden welke een deel van het streekplangebied betreffen» inde tabel worden per deelgebied de aanwezige en te
behouden waardebepalende kenmerken van natuur en landschap aangegeven (UV)»
4. tabel gebiedskenmerken voor het hele streekplangebied» als bij IJsselvellei
(TU)»
5. specifieke benadering landschap* aangeven van landschappelijke waarden die
moeten worden ontzien bijde opstelling van het bestemiriirigsplan buitengebied
(MZL)»
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6. specifieke benadering natuur* els bijspecifieke benadering landschap (HZD?
7. inpasbaarheidsmatrix! aangeven vande inpasbaarheid (wel» niet en moeilijk
inpasbaar) van ingrepen of gebruiksvormen» «et het oog OPde draagkracht
van het landschap (NMLB)»
B. functionele ruimtelijke indeling* een tweede concretere zonering» gebaseerd
OP de inpasbaarheidsmatrix (NMLB).
Samenvattend geldt dat de laatste vorm van concretisering anders ven sard
is dan de 7eerst genoemde» het betreft hier namelijk een volwaardige zonering»
welke methodisch gezien» het sluitstuk van de hoofdwerkwiJze is.De andere
concretiseringen ziJn alle O Pte vatten als interessante verfijningen van de
hoofdstappen van de methodiek.
Voor al deze voorbeelden geldt dat de te behouden waarden van natuur en
landschap» en of de daarbij te volgen strategie» expliciet worden aangegeven
in aanvulling O Pde zonering. De hardheid van het beleid van de concretisering
isdaarbij in het algemeen minder dan die van de zonering of niet aangegeven«
Bovenbeschreven informatie is van belang» met neme voor de voorlopige
onderzoeksvragen 3 en 4» betreffende de methodiek van Planontwikkeling van het
streekplan.
In de eerste plaats isde beschrijving van de methodiek van planontwikkeling in hoofdstappen van belang omdat deze de basis vormt voor de
beschrijving van een te volgen werkwijze (voorlopige onderzoeksvraag 3)en
omdat kan worden aangegeven inwelke hoofdstappen de inhoud en basisgegevens
van ruilverkavelingsplan en plan van toedeling kunnen worden ingebracht
(voorlopige onderzoeksvraag4 ) .
In de tweede plaats biedt het onderscheiden ven hoofdstappen de mogelijkheid van vergelijking van de streekPlanwerkwiJze met die van de landinrichtingsplanvorming.Hieruit kan duidelijk worden hoe concreet de problematiek
dient te worden onderzocht voor een doeltreffende behandeling van knelpunten
(namelijk volgens de landinrichtingsplanvorming).Afhankelijk van de gewenste
inhoud» abstractieniveau en hardheid van het streekplan» en met informatie
over de complexiteit van de problematiek kan nu dewerkwijze voor het streekplan worden vormgegeven (voorlopige onderzoeksvraag3 ) .
Inde derde plaats worden» (impliciet)» suggesties verkregen over de opzet
van een zoneringsmethodiek*
- verfijning van de methodiek van planontwikkeling in de vorm van een bewust
gefaseerde methodiek» waarin bepaalde stappen herhaald voorkomen» vooral TW
en de Zuid-Hollandse streekplanuitwerkingen (zie ad5 ) .
- verfijning van de methodiek van Planontwikkeling door het toevoegen van een
concretisering van de zonering (zie ad 6 ) .
Tenslotte zijn er twee randvoorwaarden te stellen san dewerkwijze in
hoofdlijnen.
- voor de onderbouwing van de wensen van de deelbelangen en het zoneringsbeleid
zelf» dient gestreefd te worden naar een breed maatschappelijk draagvlak» dit
kan OPverschillende manieren worden bevorderd.
- alle voor de landinrichtingsprojecten relevante deelbelangen voor zover relevant voor het provinciaal ruimtelijk beleid» dienen voor zover nodig» inhet
streekplanbeleid te worden verwerkt. In de zoneringen komen niet steeds alle
deelbelangen aan de orde» terwijl recreatie toch vrijwel steeds van belang
is» al ishet meer in de vorm van recreatief medegebruik.
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2.2.4t Samenvattende conclusies met betrekkina tot de gedetailleerde werkwijze
Achtereenvolgens zullen aan de orde komen*
1.de inventarisaties voor de verschillende deelbelangen»
2. debenadering van de afweging biJ de toedeling zoneringscategorieen»
3.de aard van voorkomende varianten en alternatievenf
4. de methodische consistentie van de werkwijze?
5. interessante methodische elementen.
Ad 1.De inventarisaties voor de verschillende deelbelangen
BiJ de gegevensverzameling wordt gebruik gemaakt van bestaande gegevens.
of er worden tevens nieuwe verzameld (tabel B18 en B20)
Gegevens ten aanzien van de landbouw betreffen overwegend sociaaleconomische gegevens? externe produktie omstandigheden? veelal ontleend san
bestaande bronnen. In6van de 20werkwiüzes van Planontwikkeling streekplanzonering (voor HL geen gegevens over gegevensverzameling) wordt de verzameling
van nieuwe gegevens genoemd (GR? GRH? IJV? MOR? ZHZ? RIJ).De gegevens zijn
afkomstig uit uiteenlopende bronnen? wel vrijwel alle uit de overheidssfeer?
uitzondering iseen rapport van de drie Hollandse Landbouworganisaties biJ de
streekplanuitwerking MOR van streekplan ZHO.
Voor de recreatie worden» ook als deze wel bijde zonering van het
landelijk gebied verwerkt worden (15streekplannen)niet steeds gegevens verzameld? indie gevallen wordt de recreatie ingebracht via het landschap.De
gegevens met betrekking tot de recreatie betreffen onder meer structuur watersport» economische betekenis watersport» recreatiebalans» beleving van het
landschap door recreanten» recreatief medegebruik? capaciteit van diverse
vormen van recreatie? vraag- en aanbod-analyse.Nieuwe gegevensverzameling
wordt slechts genoemd in6 streekplannen (FR? U V » UTO? NK? ZHZ» RIJ)? deze
worden vooral door PPD's zelf verzameld.
Gegevens »et betrekking tot natuur en landschap betreffen onder meer flora
en avifauna? weidevogels? ecologische natuurterreinen? landschapsbeeld»
cultuurhistorie? geobotanie? geomorfologie? beleving van het landschap?
bodemkaart? mate van bemesting? hydrobiologie» gradientsituaties. In7 van de
20 werkwiJzes wordt alleen het gebruik van bestaande gegevens vermeld (ZWDR? V?
ZHO? ZHZ? RIJ» MZL en MOBR). Inafnemende mate van voorkomen worden de nieuwe
gegevens verzameld door PPD's» universiteiten/ onderzoeksinstituten en
partikulierebureaus.
Samenvattend geldt dat aan de verzameling van nieuwe gegevens voor natuur
en landschap veel aandacht wordt besteed» invergelijking met die voor landbouw
en voor recreatie.Kanttekening hierbij isdat de recreatie niet in alle
zoneringen betrokken is» zodat wat minder aandacht begrijpelijk is.Voor de
landbouw geldt dit echter niet.Een verklaring ten aanzien van de landbouw kan
zijn» dat bestaande gegevens reeds voldoende informatie bieden? dit isechter
niet reëel te achten doordat*
- LEI-gegevens veelal niet beschikbaar zijn voor de deelgebieden zoals die biJ
de zoneringsmethodiek gebruikt zijn?
- gegevens van onder »eer het Structuurschema voor deLandinrichting erg
globaal zijn.
Welk detailleringsniveau gewenst isten aanzien van de gegevensverzameling
voor alle deelbelangen? hangt uiteraard af van het gewenste abstractieniveau
en de onderbouwing van demethodiek (zie ad 4)
Het ismogelijk dat het noemen van de verzameling van nieuwe gegevens als
indicatie wordt gebruikt voor een gedetailleerde gegevensverzameling. Indat
geval geldt dan:

35-

- 6 methodieken gebruiken gedetailleerde landbouwgegevens (GR» GRH» IJV» MOR»
ZHZ en RIJ)
- 6methoden gebruiken gedetailleerde gegevens ten aanzien van recreatie (FR?
IJV» UTO» NK» ZHZ» RIJ)
- 13methoden gebruiken gedetailleerde äeäevens ten aanzien van natuur»
landschap» cultuurhistorie (GR» GRH» FR» MUR» IJV» TW» OGL» UTO» NK» RW» MOR»
KU» NMLB)
- 4 methoden gebruiken gedetailleerde gegevens ten aanzien van landbouw en
natuur» cultuurhistorie en landschap (GR» GRH» IJV» MOR)
Ad 2.De benadering van de afweging biJ de toedeling zoneringscategorieen
De benadering van de afweging wordt besproken aan de hand van
- de aanpak van de afweging inmethodische zin (tabel B21)en
- de biJ de afweging gehanteerde overwegingen» deze ziJn niet voor elle werkwiJzes bekend (tabelB22).
Voor de hoofdzonering kan de aanpak van de afweging slechts in ? van de21
streekplannen als methodisch worden gekwalificeerd (GR» FR» TW» OGL» UTO» ZHZ
en NMLB)» biJ de concretisering van de zonering isde aanpak in3 van de5
streekplannen met een concretisering» methodisch aan te »erken (IJV» TW» NHLB).
Methodisch houdt daarbij indat tenminste de argumenten en overwegingen die
gebruikt ziJn overzichtelijk en expliciet worden ingebracht.Waar de aanpak
als niet-methodisch isgekarakteriseerd isvrijwel steeds sprake van bespreking
in werkgroepsverband» ook in deze besprekingen zullen uiteraard vele argumenten
worden aangevoerd» echter een controle OPde werkwijze door anderen wordt
hierdoor vrijwel onmogelijk*
Voor 15van de 21 streekplannen worden expliciet overwegingen aangegeven
die gebruikt ziJn bijde afweging» biJ ad 3» paragraaf 2.2.3. is daarnaast
aangegeven of sprake isvan een waarden- of knelpuntenbenadering.De in tabel
B22 gegeven opsomming isO Pte vatten als een liJst van suggesties voor te
hanteren overwegingen» In de laatste kolom van tabel B22 ziJn deze suggesties
analytisch benoemd» als verschillende mogelijkheden ziJn nu aan te gevenï
1. aanwezige waarden van natuur en landschap (IJV» TW» beide concretisering
zonering)»
2. kwetsbaarheid natuur en landschap (NMLB» hoofdzonering)»
3« oppervlakte beslag hoofdfuncties (FR» hoofdzonering)»
4» landbouwkundige geschiktheid» in relatie tot aanwezige natuur- en
landschapswaarden (ZUDR» OGL)
5» kwetsbaarheid natuur en landschap» in relatie tot toelaatbaarheid/
inpasbaarheid ingrepen (GR» HGR» NMLB concretisering zonering)»
6« kwetsbaarheid natuur en landschap» in relatie tot wenselijke ingrepen (MDR»
V)en mogelijkheden voor landschapsbouw (IJV hoofdzonering)»
7. kwetsbaarheid natuur en landschap» in relatie tot wenselijkheid en realiserinäsmogeliJkheden en landbouwkundige ingrepen (TW hoofdzonering)»
8. het bieden van gelijke mogelijkheden voor het realiseren van de doelstellingen van landbouw en die van natuur (RW enMOR).
BiJ 1t/m 4 is in hoofdzaak sprake van de waardenbenadering van paragraaf
2.2.3. ad 3» terwijl bij5 t/m 8 de knelpuntenbenadering aan de orde is.BiJ5»
6» 7 en 8 wordt daarbij intoenemende mate aandacht gegeven aan de conflicten
tussen landbouw en natuur en landschap. BiJ 5 wordt de toelaatbaarheid van d?
landbouwkundige ingrepen vanuit een afweging met natuur en landschap centraal
gesteld» biJ 6 wordt uitgegaan van dewenselijkheid van de ingrepen» terwijl
biJ 7die wenselijkheid nog nader isgetest door ook de kosten van verbeteringsmaatregelen inbeschouwing tenemen.BiJ 6en 7 beide wordt rekening gehouden met de gevolgen van beperkingen voor de landbouw en met de nadelen van
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ingrepen voor het landschap, BiJ 8wordt het conflict tussen landbouw en natuur
O P een geheel andere wiJze benaderd. Zonder dat consequenties van beperkingen
voor de landbouw in acht worden genomen» wordt uitgeäaan van het bieden van
äeliJke mogelijkheden voor de realisering van de doelstellingen voor landbouw
en die van natuur«
Samenvattend geldt dat de» in verband met controleerbaarheid» gewenste
methodische aanpak van de zonering in beperkte mate voorkont. Interessante
methodieken in dit opzicht ziJn die van GR» FR» TU» OGL» UTO» ZHZ en NMLB
(hoofdzonerinä)en U V » TW en NMLB (concretisering zonerinä).
Voor de gehanteerde overwegingen ten aanzien van de afweging geldt voor
de hoofdzonerinä dat de waarden- en knelpuntenbenaderinä kunnen voorkoken» biJ
de concretisering zonering komt overwegend alleen de waardenbenaderinä voor.
Indien knelpuntenbenaderinä wordt äehanteerd» ishet wenselijk om in de
afweäinä te betrekken!de kwetsbaarheid van natuur en landschap» en de
wenselijkheid en de realiserinäsmoäeliJkheid van landbouwkundige ingrepen
(alleen in TW äedaan). Aldus wordt rekening gehouden met de
- effecten van ingrepen O Pnatuur en landschap»
- de effecten van beperkingen aan de landbouw» en
- de realiteitswaarde van de gewenste landbouwkundige ingrepen.
Gesteld wordt dat het inzicht in de effecten van de beperkingen aan de
landbouw een essentieel gegeven is» biJ het tot stand brengen van een
doordachte en realistische zonering voor het landelijk gebied. Recent LEIonderzoek (Van der Linden 8Beumer» 1983)wiJst uit dat beperkingen aan de
landbouw tot aanmerkelijk nadeel voor de arbeidsopbrengst leidt.
Ad 3. De aard van de voorkomende varianten en alternatieven
Varianten en alternatieven ziJn niet bepaald een standaard-element van de
werkwijze voor de zonering (zie tabel B16)» blijkbaar worden de keuze
mogelijkheden ten aanzien van het landelijk gebied niet als erg groot ervaren,
Uitzonderingen welke in tabel 8 worden gegeven» komen niettemin voor biJ 6
streekplanzoneringen:TW» OGL» UTO» RW» MOR en KW,
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Tabel 8.Aard van voorkomende varianten of alternatieven biJ de methodiek
planontwikkeling streekplanzonering landelijk gebied
Varianten !TW 1gewenste ontwikkeling landbouw (landbouw-» trendmodel» en
1
1model compensatie voor natuur en landschap)
1
1

1benodigde inrichtingsmaatregelen biJ deze drie modellen»
1voor 16probleemgebieden

1RW 1keuze mogelijkheden ten aanzien van naatregelen ten behoeve
!
1van landbouw en landschap (boerderijbouwstroken» ontsluiting»
1
1peilverleging
1MORI als RU
Alterna- 1TW 1alternatieve zoneringen ten aanzien van deprobleemgebieden'
tieve
1
1indeling inde categorieën 2 (accent O Plandbouw) of 3
zoneringen 1
1(accent OPnatuur)
1OGLI alternatieve zoneringen met behulp van 3 alternatieve
1
1sleutelmatrices voor de afweging van de aanwezige waarden ven
1
1landbouw en natuur« landbouw-» natuur-en neutraal
1
1alternatief
1UTOI alternatieve zoneringen naar aanleiding van 3tapen keuzen
1
1inzake knelpunten' landbouw-» natuur en landschap-en tussen1
1model
1KW 1alternatieve zoneringen naar aanleiding van 2 tapen keuzen
1
1inzake knelpunten tussen landbouw en natuur'scheidings-en
1
1verwevingsalternatief

Uit tabel 8blijkt dat dekeuzemogeliJheden betrekking kunnen hebben OP*
- ontwikkeling ten aanzien van de landbouw (TW)»
- inrichtingsmaatregelen ten aanzien van de landbouw biJ verschillende
mogelijke ontwikkelingen (TW)»
- inrichtingsmaatregelen OPzichzelf (RW» MOR)»
- verschillende zoneringen als gevolg van keuzen ten aanzien van knelpunten
(TW» OGL» UTO»KW).
Hiermee ziJn enkele suggesties gegeven voor het onderscheiden van varianten
en alternatieven» voor het geval dit gewenst/ reëel wordt geacht.
Ad 4.Demethodische consistentie van de werkwijze
De methodische consistentie van de werkwijze voor de zonering isnageässn
door nadere analyse van de abstractieniveaus en hardheid ven de zonering» in
relatie tot het abstractieniveau van de onderbouwing. Daarbij isde gedachtenäang gevolgd» dat bijvoorbeeld een concreet en hard beleid alleen methodisch
juist isbijeen zeer concrete onderbouwing, In tabel 9 is aangegeven welke
combinaties alsmethodisch Juist of alsmethodisch niet juist ziJn aangemerkt.
Aangenomen isdat het abstractieniveau van de onderbouwing van de toedeling
tevens van belang is als onderbouwing ven het beleid. NB.De gehanteerde
definities van abstractieniveau en hardheid zijn te vinden in2.2.1,
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Tabel 9. Methodische juistheid bijcombinaties van abstractieniveau onderbouwing» »et abstractieniveau en hardheid beleid
IBeleid inde zonerings\ Abstractieniveau! Toedelinszonerings\ en hardheid Icategorieën (presentatie)
! cateâorieen
Ab- \van toede- I
strac-\ ling
I Globaal
I Exact
I Globaal
I Exact
tieni- \en be- I
veau on- \ leid IMinderIHard IMinderIHard IMinderIHard IMinder!Hard
derbouwing \
Ihard I
Ihard I
Ihard I
Ihard !
\ I
I I
I
I
I I
I
1

+

1 - 1

Concreet

1

+

1+2)1

Zeer concreet

1 + 3)

+ 1

+ 1)1
+ 1
+ 3)1

1
- 2)1
•+•

Globaal

+

1 - 1

+

+ 2)1

+ 3)

+ 1

+ 1)1
+ 1
+ 3)1

+ »ethodisch juist
- »ethodisch niet juist
1)Bijeen Globale onderbouwing en bv.een exacte presentatie en minder hard
beleid» wordt inhet kaartbeeld een 3rote detaillering gesuggereerd» welke
echter door de hardheidsgraad wordt gerelativeerd. Bit isniet bevorderlijk
voor een duidelijke presentatie» methodisch ishet echter niet onjuist.
2)Een concrete onderbouwing en een hard beleid wordt bijeen globaal
beleid nog net aanvaardbaar geacht» »aar bijeen exact beleid niet«
3)Als bijeen zeer concrete onderbouwing het beleid als globaal en/ofBlinder
hard wordt gepresenteerd» isdit »ethodisch wel verantwoord» »aar is er in
feite overbodig werk verricht» de »ethodische consistentie is derhalve
beperkt.
In tabel B23 zijn de voorkomende abstractieniveaus en hardheidsärsden vsn
toedeling en beleid zoneringscategorieen weergegeven» in relatie tot het
abstractieniveau van deonderbouwing. Indikke lijnen isvervolgens aangegeven
welke combinaties niet toelaatbaar zijn» volgens tabel 9.
Het abstractieniveau van de onderbouwing is in33 (delen van de)
zoneringsmethodieken 13keer globaal» 5keer concreet en 15keer zeer concreet.
Interessant isde aanpak van TW »et een globale onderbouwing voor het hele
streekplangebied» en een gerichte verdere onderbouwing voor gebieden »et
knelpunten.
Een duidelijk verband tussen abstractieniveau van de onderbouwing en
abstractieniveau en hardheid van toedeling en beleid zoneringscategorieen» kan
in tabel B23 niet worden gesignaleerd. Enig verband iswel aan te geven tussen
het abstractieniveau van de onderbouwing en de abstractieniveaus van zowel de
toedeling als het beleid, de vakken »et de combinaties globaal-globaal en zeer
concreet-exact/concreet zijn relatief goed gevuld. Opvallend isdat de hardheidsgraad hard bijde bijde toedeling inhet geheel niet voorkomt.
Voor de toedeling van de zoneringscategorieen zijn alle werkwijzes als
»ethodisch juist aan te»erken. (Echter van 8 globale werkwijzes zijn gegevens
over de hardheid niet bekend» zodat niet beoordeeld kan worden of deze methodisch Juist zijn).
Bijhet beleid inde zoneringscategorieen worden wel enkele »ethodische
onjuistheden gesignaleerd» echter het betreft in alle gevallen delen van methodieken of een gedeelte van de beleidsuitspraken» nader inhoudelijk onderzoek

-
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zou moeten uitwijzen of inderdaad sprake is van methodische onjuistheid. De
voorlopig gesignaleerde onjuistheden betreffen (delen van)werkwijzes vanZUI'R«
MDR» OGL» ZHO» MZL en NMLB.Voor METAPLAN iseen nadere beoordeling van de
methodische juistheid van deze werkwijzes OP zichzelf niet zo van belang? veeleer Saat het erom dat eventuele aanbevelingen aangaande bijvoorbeeld de
zoneringsmethodiek aan dit criterium voldoen, Dat dit punt aandacht behoeft
blijkt in elk geval wel uit het (waarschijnlijk)voorkomen van methodische
onjuistheden in deonderzochte werkwijze«.
Ad 5. Interessante methodische elementen
In tabel 10zijn» afgeleid uit de zoneringsmethodiek zoals beschreven in
tabel B16 enkele interessante methodische stappen weergegeven.
Tabel 10. Interessante methodische stappen
Streekplan Interessante methodische stappen/methodieken
GR
GRH
IJV
TW
TW

TU
OGL
UTO

UTO
KW
RIJ
NMLB

Afwegingsstaat'overzicht van de voor de afweging relevante
gegevens intabel» tevens vermelden van resultaat van de afweging.
LEI-Segevens per homogeen en gemeenschappelijk deelgebied (voor
landbouw enlandschapsecologie).
Tabel Sebiedskenmerken» voor een overzichtelijke weergave vant<?
behouden natuur-en landschapswaarden» per deelgebied.
Idem tabel gebiedskenmerken.
Indeling knelpunten naar aard (ontwatering» afwatering»
percelering of beide).
Indeling knelpunten naar aard (20of 10tot 15cm grondwaterstandsdaling gewenst» combinatie met perceleringsproblemen» relatie met
bos» natuur).
Benadering van de natuurwaarden vanuit het begrip ecologische
infrastructuur.
Sleutelmatricesvoor de afweging van natuur en landbouw,
Beoordeling realiteit van landbouwkundig gewenste verbeteringen»
aan de hand van actuele kwaliteit» investerinäseffect en actuele
Produktie-omvang.
Dreiipelkaarten die harde randvoorwaarden aangeven als basis voor
de toedeling.
Presentatie van het beleid in de zoneringscategorieen intabelvorm
(1 pagina)
Knelpuntenanalyse teneinde vast te stellen of bepaalde knelpunten
opgelost kunnen worden middels inrichting en beheer.
Knelpuntenanalyse door onderhandeling tussen ambtenaren over het
terugbrengen van de oorspronkelijke claims per deelbelang,
Inpasbaarheidsmatrix* per legends-eenheid wordt in tabelvorm
aangegeven welke concrete activiteiten wel of niet toelaatbaar
ziJn,

Bovenstaande informatie isvan belang voor met name de voorlopige
onderzoeksvragen 3en4» betreffende de methodiek van planontwikkeling van het
streekplan.
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Er worden suggesties verkregen voor de vormgeving van een zoneringsmethodiek!
- eventueel te onderscheiden varianten en alternatieven (zie ad3 ) .
- efficiente aanpak Twente ten aanzien van onderbouwing! met behulp van globale
onderbouwing worden moeilijker gebieden gesignaleerd? welke vervolgens een
concrete onderbouwing kunnen krijgen (ziead4 ) .
- interessante methodische elementen (zie ad5 ) .
Vervolgens komen aldus een aantal aan de methodieken te stellen
randvoorwaarden naar voren!
- voorzover een evenwichtige belangenafweging van alle relevant te achten deelbelangen gewenst wordt geacht» iseen evenwichtige en voor de betreffende
deelbelangen voldoende gedetailleerde gegevensverzameling gewenst? het gewenste detailleringsniveau wordt bepaald aan de hand van het gewenste abstractieniveau voor de onderbouwing. In de onderzochte projecten blijkt lang niet
altiJd sprake te ziJn van een evenwichtige gegevensverzameling (zie ad1 ) .
- in verband met controleerbaarheid iseen methodische aanpak van de afweging
gewenst» deze isoverwegend niet aanwezig (zie ad1 ) .
- in de methodiek dienen» in het geval van knelpuntenbenadering»naast de
effecten van landbouwkundige ingrepen O Pnatuur en landschap» ook de effecten
van aan de landbouw te stellen beperkingen te worden berekend» alsmede de
realiteitswaarde van de landbouwkundige inrichtingswensen. Alleen dan ishet
»ogeliJk een doordachte en realistische zonering landelijk gebied tot stand
te brengen (zie ad2 ) .
- methodisch Juiste relatie abstractieniveau onderbouwing en abstractieniveau
en hardheid van toedeling en beleid zoneringscategorieen» dat dit punt aandacht behoeft blijkt uit het (waarschijnlijk) voorkomen van methodische
onjuistheden in de onderzochte werkwiJzes (zie ad4 ) .
2.2.5.Typering methodiek planontwikkeling streekplanzonering landelijk gebied
De typering van de methodiek heeft Plaatsgevonden aan de hand van
abstractieniveau onderbouwing (zietabel 623)» wel of niet methodische aanpak
van de afweging (zie tabel B21)> en de aanwezigheid van de waarden- of
knelpuntenbenadering (zietabel B19). In tabel 11 isvoor de onderzochte
zoneringsmethodieken aangegeven welke kenmerken ze vertonen.
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Tabel 11.Voordetyperinä relevante kenmerken vande21zonerinäsmethodieken
1
1
Knelpunten-methodische!
benaderinä 1afweäinä
1
I
I
1
1

Abstractieniveau onderbouwinä
Globaal

! Concreet

1 Zeer concreet

1

1 'TW
*ZHZ'

1 GR» 'UTO'

1
1

I

1

INiet1 •MDRMJVf'V'f 1
1methodische! WL(50)f'NKV
lafweäinä
1 •ZHOV'RIJ'»
1
1
1 'HZL*
Waardenmethodische!
benaderinä lafweäinä
1
I
l
I
I

1 OGLf'NMLB'

1
1

1 'GRHSWLOO^RW» 1
MORf'KW
1
1
1
1
! 'FR*

l

INiet1 ZWDR» 'MOBR'
Imethodischel
lafweäinä
I
I
1
1

1

1
!
1
1

1

1

1

1
1

TW îinäedeeld biJ concreet» omdat waar ditnodiä is» deonderbouwinä inderdaad
zover äaat (overiäens älobaal).
ZHZÎ ingedeeld biJconcreet« methodisch inverband metärootste deel
streekplan äebied (alleen buitendijkse äronden)zeer concreet.
WL Îinäedeeld biJälobaal enzeer concreet inverband metverschillende
benaderinä voor standaard zonering landelijk äebied enhetNationaal
Landschap

OP ärond vantabel 11ziJndevoläende3typen onderscheiden*
<de3dikomlijnde vakken)
- effectieve knelpunten benaderinä'
concrete totzeer concrete enmethodische knelpuntenbenaderinä» waarbijhet
ontbreken vandemethodische afweäinä äecompenseerd maä worden meteenzeer
concrete onderbouwinä.
De knelpuntenbenaderinä sluit aanbiJdeproblemen inhetlandelijk äebied
(voortkomend uitdewenselijkheid vaninärepen voor landbouw ofrecreatie»die
nadeliä kunnen ziJn voor natuur-enlandschapswaarden)» terwijl deconcrete
en methodische aanpak eendoordachte afweäinä moäeliJk maken» hierdoor wordt
de benaderinä effectief.
- effectieve waardenbenaderinaï
concrete totzeer concrete enmethodische waardenbenaderinä? waarbijhetontbreken vandemethodische afweäinä äecompenseerd maä worden meteenzeer concrete onderbouwinä.
De waardenbenaderinä moet omeffectief tekunnen ziJndeaanweziäe waarden
concreet inventariseren.O Pbasis hiervan kaneenconserverend beleid worden
äevoerd tenaanzien vanzowel landbouw alsnatuur enlandschap» dewaardenbenaderinä sluit niet aanO Pconcrete inrichtinäsvraaästukken.

1
1
1

- bestuurlijke benadering'
globale tot concrete waarden- of knelpuntenbenadering» waarbijhet ontbreken
van methodische afweging (vervanging door bestuurlijke besluitvorming)kenmerkend is.Alsmethodische afweging al voor zou komen» is dat in combinatie
met hoogstens älobsle onderbouwins.
2.2.6. Afstemmingsmanieren van streekplannen ten aanzien van inhoud en
methodiek van het beleid over voor landinrichting relevante onderwerpen
De afstemminäsmanieren bijstreekplannen zullen worden gedefinieerd net
behulp vant
- abstractieniveau en methodiek zonering landelijk gebied»
- omvang en abstractieniveau streekplanbeleid ten aanzien van landinrichting.
Gewenst is inprincipe om ook de methodiek van beleidsformulering voor
landinrichtingsprojecten mee in beschouwing te nemen. Tot nog toe is hierover
in de verkenninSsfase echter weinig aan het licht gekomen. De indruk bestaat
dst deze methodiek vooralsnog beperkt ontwikkeld is.Bijvoorbeeld ten aanzien
van relatienotagebieden wordt wel steeds rekening gehouden met de aanwezige
waarden van natuur en landschap» maar slechts in zeer beperkte mate met andere
relevante factoren zoals onder andere waterhuishoudkundige beheersmogelijkheid
en de houding van de boeren. Nader onderzoek moet uitwijzen of deze indruk
gerechtvaardigd is.Bijhet definieren van de afstemcingsmanieren is vooralsnog
uitgegaan van de beperktheid van de methodiek voor alle projecten» hierdoor is
het niet noodzakelijk om de methodiek te betrekken bijhet definieren van de
afstemmingsmanieren.
In tabel 12 ishet abstractieniveau van het beleid in de zoneringscategorieen van 17streekplannen/streekplanuitwerkingen weergegeven in relatie
tot de methodiek waarmee de zonering issamengesteld. Bijde abstractieniveaus
is onderscheid gemaakt in globaal beleid en in een verzamelgroep met inelk
geval (vrij)concreet beleid» al den niet in combinatie met globaal beleid?
deze tweede groep wordt aangeduid »et (ten dele) (vrij)concreet beleid.
Tabel 12.Abstractieniveau beleid zoneringcategorieen in relatie tot
typering methodiek
\
Abstractieniveaus
Type-\
beleid
1
ring
\
zoneringsmethodiek
\ categozonering
\ rieen
Efficiente knelpunten
benadering

Efficiente waarden
benadering

Bestuurlijke benadering

(Ten dele) (vrij)
concreet beleid

Globaal
beleid

UTO

GR

ULU)

GRH
TW

..

ZHO/MOR
ZHZ

FR
OGL
NMLB

1 MBR
UL 1)
1 NK

RIJ
MOBR

1 ZUBR

IJV
1 MZL

1)Verschillende methodieken voor standaardzonering landelijke gebieden en
voor aanduiding inhet Nationaal Landschap.

!
1

1
1
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Uit tabel 12kunnen direct 5verschillende afstemmingsmaniereri worden
afgelezen? effectieve knelpuntenbenadering in combinatie met globaal beleid*
idem inconbiantie »et (ten dele) (vrij)concreet beleid etc.
Omdat Seen methodiek bekend isvan beleid inzake landinrichtingsprojecten»
wordt tenslotte nagegaan of de zoneringsmethodiek gebruikt kan worden als indicatie van de»ethodische onderbouwing voor het beleid ten aanzien van landinrichtingsprojecten.
In figuur 5 zijn daartoe de 3 typen zoneringsmethodieken gecombineerdn.e+.
de 3 afstemmingmanieren O Pbasis van omvang en abstractieniveau van het beleid
inzake landinrichtingsprojecten.

(Ten dele)(vriJ)

GR
GRH

concreet beleid»
effectieve knelpuntenbenadering

TW*
ZHO/MOR
ZHZ

Globaal beleid»
effectieve knelpuntenbenadering
(Ten dele)(vrij)
concreet beleid»
effectieve waardenbenadering
(Ten deleMvriJ)
concreet beleid
bestuurlijke
benadering
Globaal beleid
bestuurlijke
benadering

I
Afstemmings«anierenOP
basis van
zonering

UTO

1
1

FR
OGKWW)

NMLB

1

ZUUR

IJV

1
1

MDR*
MOBR

RIJ

Vrijconcreet
voor landbouw
en voor natuur
en landschap

Concreet voor
natuur en
landschap

MZL

Concreet voor
landbouw en
voor natuur
en landschap

->Afstemmingsmanieren O Pbasis van omvang
en abstractieniveau beleid inzakp
landinrichtingsprojecten

# Sgeen specifieke ruilverkaveling
NP.- OGL(BO) isniet opgenomen in de figuur.
- UI en WLU zijn niet opgenomen in de figuur omdat tabel 12alleen voor UL
geldt» en afstemmingsmanieren O Pbasis van omvang en abstractieniveau
beleid inzake landinrichtingsprojecten alleen voor WLU is onderzocht.
Figuur 5.Afstemmingsffianieren O Pbasis van zonering in relatie tot omvang en
abstractieniveau streekplenbeleid ten aanzien van landinrichtingsprojecten en relatienotatoepassing
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BiJ de beschouwing van fiäuur 5 kan geconcludeerd worden dat er een zekere
samenhang istussen de zonerinSsmethodiek en de afstennriingsitienierenO Pbasis
vsn omvang en abstractieniveau beleid inzake landinrichtingsprojecten.
Daarbij kunnen bijbeoordeling de vollende combinaties geldenï
- knelpuntenbenadering in principe voldoende voor onderbouwing van
1. vriJ concreet voor landbouw en voor natuur en landschap»
2. concreet voor natuur en landschapr
3. concreet voor landbouw en voor natuur en landschap?
- waardenbenadering in principe voldoende voor onderbouwing van
1.vriJ concreet voor landbouw en voor natuur en landschap?
2. concreet voor natuur en landschap?
- bestuurlijke benadering in principe voldoende voor onderbouwing van
1.vriJ concreet voor landbouw en voor natuur en landschap.
Geconcludeerd kan worden dat de zoneringsmethodiek een redelijke indicatie
geeft van de methodische onderbouwing van de omvang en abstractieniveau van het
beleid inzake landinrichtingsprojecten.
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2.3. Samenstelling en taken provinciale organen
2.3.1. Begripsomschrijving
Met de term 'organisatie'wordt de bestuurlijke en organisatorische
context aangeduid? hiermee wordt bedoeld!
- Welke taken en inbreng hebben de bestuurlijke en ambtelijke functionarissen
en belanghebbenden bijhet planningsproces7
- Hoe isde samenstelling en de werkwijze van de diverse oräanen waarin ze
formeel zitting hebben.
2.3.2. Toelichting OPverzamelde informatie
Van 17streekplannen ziJn de provinciale organen? etuasamenstelling en
taken? geinventeriseerd O Phet moment van vaststelling van het betreffende
streekplan. Naast de bekende organen als Gedeputeerde Staten (GS)f Provinciale
Staten <F'S)> Provinciale Planologische Commissie (PPC)en Provinciale Planologische Dienst (PPD)? betreft het ook allerhande groepen en commissies die bij
de voorbereiding van het streekplan betrokken zijn geweest. De laatsten hebben
in de verschillende provincies dikwijls zeer uiteenlopende benamingen» om een
vergelijkbaar overzicht te kunnen samenstellen zijn gemeenschappelijk te
gebruiken benamingen en taakomschrijvingen opgesteld? waarna de in de provincie gehanteerde benamingen hiermee inverband zijn gebracht» dit alles ister
controle voorgelegd aan de provincies (tabel B24). De taken van de provinciale
griffie zijn indit onderzoek niet geinventariseerd.
Vervolgens zijn per provincie detaken ven een aantal provinciale organen
inzake het streekplanwerk geanalyseerd. Van GS? PS en haar Statencommissies?
PPC en haar subcommissies? Inspecteur Ruimtelijke Ordening (IRO)en PPD zijn de
wettelijke taken en verdere taken weergegeven (tabel B25).
Tenslotte zijn van bovengenoemde provinciale organen ook de wettelijke en
verdere taken inzake landinrichtingsprojecten weergegeven (tabelB26).
De informatie isverkregen uit gesprekken met medewerkers van planologische diensten» diverse rapporten en RPD-jaarverslagen.Door middel van de
schriftelijke ennuete isdit later door medewerkers van Planologische diensten
weer geverifieerd en aangevuld.
2.2.3. Samenvattende conclusies over de verkregen informatie »et betrekking
tot algemene taken en samenstelling provinciale organen (tabel B24)
Dagelijks bestuur (GS)
Gedeputeerde Staten zijn belast met het voorbereiden en uitvoeren van de
besluiten van de volksvertegenwoordiging. Verschillend per provincie bestaat GS
uit 5 tot 8 leden» waarvan een Gedeputeerde met ruimtelijke ordeningszeken is
belast? alleen inZuid-Holland zijn hiervoor 2 gedeputeerden in aangewezen.
Gemiddeld bestaat de samenstelling ven GS ten tijde van de vaststelling
van het streekplan? voor 42X uit leden afkomstig van de Partij van de Arbeid?
33X ven het CDA en 24%van de VVD? daarnaast iser 1% lid van een overige
politieke groepering.Echter de Gedeputeerde die met de ruimtelijke ordening is
belast? isvoor 38% van VVD huize? en voor 31% van zowel dePvdA als CDA
afkomstig (NB.deze cijfers zijn berekend zonder dat die van Waterland
gebruikt zijn? wel isRijnmond als provincie aangemerkt).Omdat streekplannen
vaak met name gericht zijn O Pdebescherming van natuur en landschap? is
nagegaan of er enig verband ismet de politieke samenstelling van GS.Politieke
partijen zijn derhalve ingedeeld inmilieupartijen (PvdA? D'66? klein links)en
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overige partiJen (CDA» W D » klein rechts). Alleen inGroningen en Rijnmond
blijken milieupartijen de overhand te hebben» terwijl in Drenthe» Gelderland
en Zuid-Holland de verdeling ongeveer gelijk is» echter met een licht overwicht
van deoverige partijen.Er is Seen ver-bandtussen samenstelling van het
provinciale bstuur en depolitieke kleur van de gedeputeerde diemet
ruimtelijke ordeninSszaken isbelast»
Volksvertegenwoordiging (PS)
De Provinciale Staten ishet algemeen bestuur van de provincie met els
algemene taak het vaststellen van provinciale verordeningen en het medewerken
aan de uitvoering van wetten en algemene maatregelen van bestuur.
Tijdens de vaststelling van alle streekplannen (dusover verschillende
jaren)bestond PS voor 34%uit leden van het CDA» 32»2% uit dePertijvan de
Arbeid» 19»2%uit de VVD» 5»4%uit D66» 4»4%uit klein links en 4»0%uit klein
rechts» 1%was van overige incidenteel voorkomende partijen. In vergelijking
met het College ven GS blijkt het aandeel van dePartijvan de Arbeid en W D
kleiner te zijn.Alleen inGroningen en inRijnmond iser een (klein)overwicht
van de milieupartijen. Provincies met een licht overwicht van de overige
partijen zijn Drenthe en Zuid-Holland (ten tijde van vaststelling van ZHO).
Planologische adviescommissie (PPC)
De Provinciale Planologische Commisssie heeft als taak het adviseren van
PS of GS.Heestal iseen lid van GS of de Commissaris van de Koningin
voorzitter en voert dePPD het secretariaat.Een veelheid van vertegenwoordigers van provinciale en rijksdiensten nemen zitting inde PPC. (Nagenoeg)
altijd zijnvertegenwoordigd'.
- GS»
- de provinciale planologische diensten» economisch-technologische instituten
(ETI's)» Provinciale Griffie (PG)enProvinciale Waterstaat (PWS)»
- de Hoofdingenieurs Directeuren van arbeidsvoorzieningen» Rijks Waterstaat
(RWS)» Landinrichting» grond en bosbeheer (LAGROBO) (nade reorganisatie bij
het Ministerie van Landbouw en Visserijzitten inplaats van de HID LAGROBO
de Directeuren Landelijke gebieden en Kwaliteitszorg (DLK)en Landbouw en
Voedselvoorziening (DLAVO) inde PPC» terwijl de Inspecteur Landinrichting
(IL)als adviseur kan optreden)en Volkshuisvesting (VHV)»
- de Inspecteurs Ruimtelijke Ordening (IRO)en Volksgezondheid» belast met
toezicht O Phet Milieu (VOMIL)»
- de Consulenten Openlucht Recreatie (COR)en Handel Ambacht enDiensten (HAP)»
- defensie.
Minder freauent zijn er vertegenwoordigers van maatschappelijke en
welzijnorganisaties (in66%van de gevallen)» de HID Bedrijfsontwikkeling
(33%)» en de Inspecteur Verkeer (25%). Van de semi- en niet ambtelijke
organisaties ziJn veelal (50-60%)de Kamer van Koophandel» Vereniging
Nederlandse Gemeenten» Waterschapsbond en Landbouwschap vertegenwoordigd.
Daarnaast hebben tal van overige organisaties (o.a.NS» ANWB» partikulieren)
incidenteel zitting inde PPC. Samenvattend kan gesteld worden dat de vele
verschillende maatschappelijke stromingen inalle provincies vertegenwoordigd
zijn indePPC.
Stuurgroep
Een stuurgroep begeleidt en/of stuurt het streekplanwerk O Pinhoudelijk
en organisatorisch gebied. Bij 11 van de 16 (WL niet ingevuld)streekplannen is
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of was een stuurgroep aanwezig (niet biJî MDR» ZWDR» IJV» UTO» R U ) . Meestal
hadden PPDf GS enPG zitting daarin» minder vssk weren ook PUS» ETI en IRO
lid van de stuurgroep. Veelal ziJ dit dus de provinciale ambtelijke diensten.
I>enaam van de stuuräroep varieert nogal per provincie.
Toetsinäsäroep
De toetsinäsäroep bewaakt de inhoudelijke kwaliteit van streekplannen
(bijvoorbeeld door het toetsen en goedkeuren van concept-streekplanteksten)en
de maatschappelijke aanvaardbaarheid (bijvoorbeeld door overleg). BiJ 12van
de 16 streekplannen (uitzonderins W D functioneert of heeft zo'n toetsingsgroep gefunctioneerd (niet biJ5 FR» ZWDR» OGL» MZL).Moor de helft nemen GS en
PPD deel aan deze groep. In een kleiner aantal gevallen zijn ook waterschappen«
betrokken gemeenten en verschillende ambtelijke deskundigen in de toetsingsgroep vertegenwoordigd. BiJ NH is zowel een ambtelijke als en bestuurlijke
toetsinäsäroep actief.
Projectgroep
De projectgroep coördineert de dageliJk.sewerkzaamheden'bereidt de werkzaamheden van de sector- en facetsroepen voor« integreert deelbiJdragsn» levert
deelbiJdraäen en stelt concept-streekplanteksten O P .Deze projectgroep isde
kern van het inhoudelijke streekplanwerk en komt dan ook biJ alle streekplannen
voor. (BiJna)altiJd zijn respectievelijk PPD en PG daarin vertegenwoordigd?
veelal is ook dePUS als lid van deze groep aanwezig. Voor ZWDR isde samenstelling sterk afwijkend» omdat hier vele deelbelangen ook vertegenwoordigd
zijn in de projectgroep (Commissie Zuidwest Drenthe).
Sector- of facetwerkgroep
Deze groepen leveren deelbiJdragen over een bepaalde sector of een bepaald
facet. BiJ 11 streekplannen treedt een dergelijke groep O P .Niet biJ5 GR» MDR»
NK» ZHO» NMLB.Meestal ziJn PPD en PG daarin vertegenwoordigd. Toch iser een
grote verscheidenheid van opzet» isereen splitsing van groepen met verschillende deelbelangen» dan isde samenstelling soms zeer breed» de landinrichting
(HID» LD en/of SBB) isdan ook vertegenwoordigd (in ZWDR» IJV» OGL en MOBR
»et de HID/LD» inZWDR» OGL» UTO er.MZL met hetSBB).
Overleggroep
Een overleggroep iser voor om inhoudelijke knelpunten OPte lossen. Deze
komt biJ 4 streekplannen voor. In Drenthe komt deze voor als de 'kleine
commissie' met veel leden. In IJV heeft de overleggroep gefunctioneerd ten
behoeve van de nieuwe opzet van het streekplanwerk. InNoord-Holland heeft deze
tevens een functie overeenkomstig die van de projectgroep.
Inspraakcommissie
De inspraakcommissie verzorgt of coördineert de inspraak. InbiJna alle
gevallen (uitzondering UTO) iser sprake van een inspraakcommissie. Veelal ziJn
maatschappelijke organisaties» deskundige burgers soms gesteund of begeleid
door PPD» PG of GS» vertegenwoordigd indeze inspraakcommissie. InNoordKennemerland was tiJdens de voorbereiding de Commissie van Onderzoek werkzaam. Deze commissie heeft tijdens de hele voorbereiding van het streekplan
gefunctioneerd en zorggedragen voor intensief contact met de bevolking. BiJ
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de door het Instituut voor ondersteuning en ontwikkeling ven demografische
planning (IODP)georganiseerde inspraak functioneerde de Commissie van
Onderzoek onder andere inde hoorzittingen.
Overige voorkokende organen
InGroningen iseen stijlgroep grafische vormgeving actief» alsmede de
werkgroep instrumentarium.
Ten aanzien van het voorkomen van de provinciale organen biJ de verschillende streekplannen geldt het volgende.
BiJ alle streekplannen komen voorï GS» PS» PPC en projectgroep? de inspraakcommissie komt alleen niet voor biJ UTO. Verschillen zijn er ten aanzien van
het voorkomen van stuurgroep» toetsingsgroep» sector- of facetwerkgroepen en
overleggroep. BiJ de meeste streekplannen komen 2 van deze 4organen voor
(wisselende combinaties» of stuurgroep of toetsingsäroep komt niet voor).
Stuurgroep en toetsingsgroep blijken elkaar te vervangen» alleen in ZWPR komen
beide niet voor.Overige organen ziJn alleen in Groningen genoemd (destijlgroep vormgeving en werkgroep instrumentarium).
De verschillen inorganisatie vloeien voort uit diverse oorzaken» zoals
verschillende problematieken» en waarschijnlijk belangrijker de zelfstandige
ontwikkeling inde provincies.
2.3.4.Samenvattende conclusies met betrekking tot taken van provinciale
organen inzake streekplanwerk (tabel B25)
Gedeputeerde Staten (GS)
De wettelijke taken van GS inzake het streekplanwerk ziJn voorbereiden»
overleg» ter visie leggen» uitwerken» uitvoeren» geven van aanwijzingen en het
vaststellen van afwijkingen van het streekplan. Als aanvullende taak isin
biJna alle provincies het vaststellen van het ontwerp-streekplan en het
verzorgen van de voortgangsrapportage genoemd. In dehelft van het aantal
provincies zit GS de stuurgroep voor. Daarnaast ziJn er afhankelijk van de
provincie nog verschillende andere aanvullende taken (voorzitten van andere
streekplanorganen» vaststellen wensen deelbelangen» vaststellen plan in
hoofdlijnen en of programma).
Provinciale Staten (PS)
De provinciale staten hebben als wettelijke taak het vaststellen van het
streekplan en het behandelen van de bezwaren. In de meeste gevallen (8)behandelen PS ook de voortgangsrapportage. Voor de helft van het aantal
provincies keurt PS ook de afwijkingen goed en stelt het plan in hoofliJnen
vast. Incidenteel worden genoemd het goedkeuren van aanwijzingen» aanvullingen;
wiJzingen» en uitwerken en vaststellen van concept-plan inhoofdlijnen» programma of voorontwerp (zieoverigens ook de conclusies fasering streekplanproces),
Statencommissies
Inelke provincie en inRijnmond iser vanuit PS of de RiJnmondraad» een
commissie voor ruimtelijke ordening. Soms isdeze gecombineerd met andere
zaken als agrarische» recreatieve» volkshuisvesting en bestuurlijke organisatie.

4?
De taken van deze commissie varieert per provincie.Meestal betreft het
het adviseren van GS over streekplanafwiJkingen (5*)» ontwerpstreekplan (4*)?
en in mindere mate uitwerkingsplannen» plan inhoofdlijnen <2#>.Voorts
incidenteel het behandelen van voortgangsrapportages (2t) en andere note's die
in het kader van het streekplanwerk worden vastgesteld.
Andere Statencommissies
Andere Statencommissies met taken over het streekplanwerk ziJn genoemd in
7 provincies (onder andere Commissie culturele zaken en natuurbescherming»
Commissie openbaarheid» openheid en inspraak? Commissie landbouw en landinrichting. Vooral in Utrecht ziJn zeer vele Statencommissies bijhet
streekplanwerk betrokken).
Provinciale Planologische Commissie (PPC)
De wettelijke taken van de PPC ziJn het adviseren biJ de voorbereiding van
streekplannen en het adviseren bijhet Seven van aanwijzingen. In bijna alle
gevallen adviseert de PPC GS over bepaalde afwijkingen» in de helft van de
provincies ook over het ontwerp-streekplan.Hinder vaak worden GS door PPC
geadviseerd over uitwerkingen (3*)» voortgangsrapportage (3#)» plan in
hoofdlijnen (2*)en andere streekplannota's.
Subcommissies uit de PPC
In de provincies GR» OV» UT» ZH> ZL en LB ziJn subcommissies uit de PPC of
daarmee vergelijkbare commissies genoemd» met taken betreffende het streekplan» bestemmingsplannen buitengebied en agrarische bouwaanvragen.
Inspecteur voor de Ruimtelijke Ordening (IRO)
De IRO is lid van de PPC en moet toezicht houden O Pde naleving van voorschriften WRO. Daarnaast isde inspecteur in verschillende provincies ook
wel eens lid van een toetsingscommissie (2*)» stuurgroep (2*)en werkgroepen
(2*). In Rijnmond isde IRO ook lid van de Planologische Commissie Rijnmond.
Provinciale Planologische Dienst (PPD)
De PPD isbelast met het coördineren van de ambtelijke voorbereiding en
het leveren van inhoudelijke- en deelbiJdragen. In 2provincies wordt ook het
bewaken van de voortgangsrapportage van de streekplanvoorbereiding als taak
van de PPD gezien.
Provinciale Griffie (PG)
Naast de PPD isde Griffie een belangrijk provinciaal ambtelijk orgaan.
Echter taken van deze dienst met betrekking tot het streekplan werk ziJn niet
geinventariseerd in de verkermingsfase van METAPLAN.
De verschillen vloeien inhoofdzaak waarschijnlijk voort uit de zelfstandige ontwikkeling in de provincies.
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2.3.5. Samenvattende conclusies met betrekking tot teken ven provinciale
organen inzake landinrichtingsprojecten (tabel B26)
Gedeputeerde Staten (GS)
In het landinrichtingsgebeuren speelt GS een belangrijke rol.Dewettelijke taken van GSf welke inde Ruilverkavelingswet 1954 zijn opgenomen» zijnî
- goedkeuren advies ex artikel 32»
- goedkeuren advies ex artikel 34» en het voeren van bijbehorende bezwarenprocedure»
- het benoemen van dePlaatselijke Commissie»
- het definitief vaststellen van het Plan van wegen en waterlopen?
- het benoemen van de Rechter-Commissaris.
Daarnaast worden er» inverschillende provincies» aanvullende taken
äenoemd.Tweemaal wordt het goedkeuren van het peilbesluit genoemd en 2#het
lid zijn vande VC/PC/LC. InUtrecht en inFriesland is er een maandelijks
overleg nietde Inspecteur Landinrichting. InNoord-Holland wordt incidenteel
overleg gepleegd met de VC. Daarnaast worden nog becommentarieeren voorontwerp
en sturen van brief van GS naar CCC over voorbereidingsschema genoemd.
Specifiek voor RIJ ishet adviseren van GS Zuid-Holland over zaken uit het
Rijnmond gebied.
Het het inwerking treden van de nieuwe Landinrichtingswet worden de taken
van GS uitgebreid en verzwaard.
Provinciale Staten (PS)
De Provinciale Staten hebben zelf geen taken inzake landinrichtingsasngelegenheden» maar de verschillende Statencommissies hebben soms wel taken
inzake landinrichtingsprojecten. Inde 7 provincies waar taken van de Statencommissies zijn genoemd» hebben deze dan een taak als adviseur van GS over het
advies ex artikel 32» voorontwerp» het advies ex artikel 34 en/of het voorbereidingsschema. Soms wordt geen advies gegeven» maar vindt alleen
behandeling plaats van het advies ex artikel 34» voorontwerp» schetsontwerp
of voorbereidingsschema.
Ook dePS krijgen andere taken na inwerkingtreding van de
Landinrichtingswet.
Provinciale Planologische Commissie (PPC)
De PPC heeft als taak de advisering over het advies ex artikel 32»
voorontwerp en advies ex artikel 34 in respectievelijk 3» 4 en 8provincies.
Eenmaal wordt genoemd het adviseren van de HID-Lagrobo over voorontwerp en
voorbereidingsschema (Overijssel).
De subcommissies van de PPC» voorzover betrokken bijhet landinrichtingswet.» bereiden het PPC-advies voor (ZH)ofhebben zelf taken inzake de advisering aan GSover landinrichtingszeken (advies ex artikel 32» voorontwerp?
advies ex artikel34).
Provinciale Planologische Dienst (PPD)
In alle gevallen isde PPD als ambtelijk deskundige adviserend lid van de
Voorbereidingscommissie of Plaatselijke Commissie. Daarnaast wordt incidenteel
als taak genoemd het adviseren van GS over landinrichtingseangelegenheden of
het voorbereiden van het advies van GS of PPC
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Provinciale Griffie (PG)
De taken van de Griffie ziJn ook OPdit punt niet geinventariseerd.
Wellicht ziJn er taken O Phet gebied van advisering van GS over landinrichtingsaangelegenheden,

Ten aanzien van het voorkoken van de taken inde verschillende provincies«
geldt het vollende. De wettelijke taken van GS ziJn voor alle provincies van
belang» alleen inRijnmond worden deze behartigd door GS van ZH» welke OPhaar
beurt weer door het Dagelijks Bestuur van het Openbaar Lichsam Rijnmond wordt
geadviseerd. Ook het adviseren van VC/PC komt overal voor? ook in RIJ,
De andere genoemde taken komen vriJ weinig voor» en vaak nog in
combinaties« bijvoorbeeld alsStatencommissies GS adviseren over het
voorontwerp» gebeurt dit ook door de PPC. InNH en RIJ worden inhet geheel
geen andere taken genoemd. Provincies met relatief veel aanvullende taken
ziJn: DR. GL.UT» ZH» ZL» NBR.
Ook hier âeldt dat naast de verschillende problematieken de zelfstandige
ontwikkeling van provincies waarschijnlijk het meest bepalend isvoor de verschillende taken ten aanzien van landinrichtingsprojecten.
2.3.6. Betekenis voor de onderzoeksvragen.
Inde paragraaf 2.3.3.verkregen informatie over de samenstelling en
algemene taken van provinciale organen welke betrokken ziJn met het streekplanwerk» isvan belang voor voorlopige onderzoeksvraag 6» over organisatie van
de planvorming van streek- en bestemmingsplannen inzake landinrichtingsonderwerpen.Met name isvan belang of de verschillende organen wel zodanig
ziJn samengesteld dat een goede behandeling van de inhet gebied voorkomende
problematiek verzekerd kan ziJn.Het blijkt dat biJ de streekplanvoorbereiding
betrokken groepen niet overal voorkomen en dat de samenstelling ook nos
varieert.
Uit paragraaf 2.3.4, blijkt ook dat de aanvullende taken van GS» PS en PPC
per provincie nogal variëren.Ook dit isom de zelfde reden ven belang voor
voorlopige onderzoeksvraag 6.Door de verschillen tussen deprovincies inzake
aanwezige organen» samenstelling en taken ziJn tevens suggesties verkregen»
voor aanpassingen van de organisatie van het streekplanwerk OPdeze punten,
Voor voorlopige onderzoeksvraag 7» over doorwerking van de ruimtelijke
ordening inde voorbereiding en uitvoering van ruilverkavelingsproJecten» is
de verkregen informatie uit paragraaf 2.3,5. van belang. De bemoeienis van
bijvoorbeeld streekplanorganen met de landinrichtingsplanning dient zodanig te
ziJn dat de doorwerking van de inhoud van het streek.planbeleid» onder andere
via de methodiek van planontwikkeling plaatsvindt. Met de voor de provincies
nogal verschillende mogelijke taken uit tabel B26 ziJn tegelijk suggesties
verkregen om dit organisatorische aspect van de afstemming te verbeteren» Uit
de taken van PS en GS biJ de inwerking treding van de Landinrichtingswet zal
bliJken welke wettelijke mogelijkheden voor afstemming er in de nabiJe toekomst
zullen ziJn.
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2.4t Fasering planstadia
2.4.1. Begripsomschrijving
Met 'fasering'wordt bedoeld deopeenvolging van stappen gedurende het
planningsproces.Met name deze faserinä kan dienen als gemeenschappelijk kader
voor de afstemming van verschillende planningsprocessen.Er wordt onderscheid
gemaakt tussen'
- Planstadia? demate waarin een plan zijn definitieve vorm isgenaderd of el
heeft bereikt (bijvoorbeeld biJ een streekplan! doelstellingennota; voorontwerp? ontwerpi etcetera). Elk Planstadium heeft een of »eer functies» kent
meewerkende en verantwoordelijke organen» en neemt een zekere tijd in beslag.
- Fasen? de (methodische)deelbewerkingen die binnen een planstadium voorkomen
(bijvoorbeeld verkenningen» opstelling alternatieven» evaluatie» etcetera).
2.4.2. Toelichting O Pde verzamelde informatie
Voor 18streekplannen zijn in tabel B27de titels en data vermeld van
rapportages» welke inde I O O P van het streekplanproces zijn/worden geproduceerd. De rapportages zijn gekoppeld aan een voor alle streekplannen bruikbare
uniforme lijst van planstadia» waardoor onderlinge vergelijking mogelijk wordtt
De omschrijving van de planstadia isweergegeven in tabel B28.In tabel B28
zijn tevens voor de 18streekplannen de aanwezigheid van planstadia» de
overwegend verantwoordelijke organen» en de functies van de planstadia weergegeven.
In tabel B29 zijn voor enkele planstadia uit het streekplanproces de data
en de proceduretijden vermeld» de informatie is afgeleid uit tabel B27,
Deze informatie isverkregen uit diverse bronnen? de in 1983met medewerkers van planologische diensten gevoerde gesprekken» streekplannen en de
enetuetedie door medewerkers van planologische diensten is ingevuld.

2.4.3. Samenvattende conclusies met betrekking tot de opzet van de
streekplanprocessen
De opzet van het streekplanproces wordt omschreven door.
- de geleding van het proces» anders gezegd de voorkomende planstadia»
- deverantwoordelijke organen»
- defuncties van de planstadia en
- debeschikbare tijdsduur van planstadia.
In het navolgende zullen achtereenvolgens worden behandeld?
1.Aanwezigheid planstadia» overwegend voorkomende organen enfuncties.
2. Beschikbare tijdsduur van planstadia.
Ad 1.Aanwezigheid planstadia met overwegend verantwoordelijke organen
en functies
Uit het overzicht intabel B27wordt duidelijk welke nota's de
onderscheiden planstadia in deverschillende streekplannen vullen.
Indeeerste plaats valt OPdat ten behoeve van de planvorming voor ieder
streekplan een veelheid van nota's wordt geproduceerd» terwijl na vaststelling
er opnieuw nota's»et voortgangsrapportages en evaluaties verschijnen.De kroon
in dit opzicht spant Twente» waarvoor 47 rapportages worden genoemd» met behulp
hiervan ishet ontwerp-streek.plannu gereedgekomen. Door dekoppeling van
rapportages aan deplanstadia ishet betrekkelijk eenvoudig om een beeld te
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krijgen van de opzet vsn de verschillende streek.planprocessen» en ziJn ze
tevens onderling vergelijkbaar geworden.
Deomschrijving van de planstadia iste vinden in de tweede kolom van
tabel B28.Daarnaast ishet voorkomen vsn planstedia inde streekplannen
aangegeven.Per onderscheiden Planstadium geldt het vollende.
Aanloop
BiJ alle streekplannen iser een voorzet voor de planvorming? de
zogenaamde aanloop. Meestal betreft dit een nota? biJ NK» ZHZen RIJ betreft
dit diverse nota's die samen inhoud geven aan dit planstadium. Het
verantwoordelijke orgaan ismeestal PS» en in mindere mate PPD enGS.
Voor circa de helft van de gevallen is tevens gegevensverzameling een
functie.
Programma
Een programma» hetgeen de integrale doelstelling ven het streekplan omvat»
komt biJ 2/3 van de streekplannen voor, Meestal isGS of PS het verantwoordelijke orgaan.
In circa dehelft van de gevallen worden meerdere functies genoemd
nsmeliJkï inspraak» overleg» gegevensverzameling en het maken van essentiële
keuzen.
Wensen deelbelangen
De uitgangspunten en doelstellingen voor de deelbelangen apart worden
slechts voor 1/3 van het aantal streekplannen gegeven. De PPD is daarvoor het
verantwoordelijke orgaan.
Gegevensverzameling» en inmindere mate overleg» worden als functies
genoemd.
Plan inhoofdlijnen
Een spart plan inhoofdlijnen» meestal voorafgegaan door een of »eer
concept plannen» komt voor biJ minder dan de helft van het aantal
streekplannen. IsbiJ het Ieconcept plan inhoofdlijnen dePPDnog meestal het
verantwoordelijke orgaan» biJ het vastgestelde plan ismeestal PS of GS het
verantwoordelijke orgaan.
Vrijwel steeds worden inspraak» overleg en het maken van essentiële keuzen
en voor circa de helft äegevensverzamelen als functies genoemd.
NB. de planstadia van plan inhoofdlijnen en het voorontwerp worden gecombineerd biJ 3 streekplannen» namelijk NK» RIJ en MOBR.
Voorontwerp
Een vastgesteld voorontwerp komt biJ alle streekplannen voor» en GS isdsn
vriJwel steeds het verantwoordelijke orgaan. In de helft van de gevallen
wordt het vastgestelde voorontwerp voorafgegaan door een of meer concept-voorontwerpen» waarvoor de PPD of GS verantwoordelijk ziJn.
Inspraak en overleg worden vriJwel steeds genoemd els functies van dit
planstadium (voorontwerp). Voor de helft van de gevallen ziJn gegevensverzameling» essentiële keuzen maken en toetsing door GS/PS ook als functies
genoemd.
NB. biJ NK» RIJ en MOBR komen geen officiële voorontwerpen voor maar nota's
die een combinatie ziJn van het plan inhoofdlijnen en het voorontwerp,
(Ontwerp)streekplan
Voor het ontwerp streekplen isGS eltiJd het verantwoordelijke orgaan,Het
streekplan wordt vastgesteld door PS.
Functie van devaststelling vanhet ontwerp-streekplan is altiJd
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bezwarenbehandeling» inde helft van de gevallen worden ook overleg en het
»aken van essentiële keuzen alsfuncties genoegd.
Uitwerking/beleidsprogramma
Een uitwerking van het streekplan of een beleidsprogramma komt voor biJ
circa 1/3 van de streekplannen. De uitwerking kan O Pverschillende zaken
betrekking hebben namelijk relatienotagebieden» landinrichtingsprojecten»
dagrecreatief opvangpunt of een specifiek gebied. Voor de vastgestelde
uitwerking isGS het verantwoordelijke orgaan.
Overleg iseen vrijwel steeds genoemde functie* gegevensverzameling is in
circa de helft van de gevallen genoemd.
Uitvoering
De uitvoering beslaat deperiode na vaststelling van het streekplan/de
streekplanuitwerking» waarin het streekplan onder andere wordt gehanteerd als
integratiekader en toetsingsbasis.
Evaluatie
Voor circa 2/3 van de streekplannen is ofwordt een evaluatie achteraf
uitgevoerd. Inenkele gevallen wordt de evaluatie voorafgegaan door een
voortgangsrapportage. De PPD of GS ishet verantwoordelijke orgaan voor de
evaluatie.
Incirca de helft van de gevallen zijn overleg en gegevensverzameling
genoemd alsfuncties.
Partiele herziening
Voor minder dan 1/3 van de streekplannen iseen partiele herziening
voorgenomen of gerealiseerd.
De uiteindelijkeverantwoordelijkheid daarvan ligt bijPS.

De 10onderscheiden planstadia (met onderverdelingen) komen niet bijalle
streekplannen voor.
Beschouwd naar de voorkomende planstadia kunnen 4tapen van opzet van het
planvormingsproces worden onderkend. De differentiërende planstadia indit
verband zijn programma» wensen deelbelangen en plan in hoofdlijnen.
- opzet 1.Programma en plan inhoofdlijnen? uitgaande van doelstellingen wordt
al dan niet OPbasis van expliciet behandelde wensen van deelbelangen (FR»
TW» MOBR» NMLB)» een plan inhoofdlijnen gemaakt
NB.Niet inalle plannen inhoofdlijnen worden ten aanzien van het landelijk
gebied essentiële keuzen behandeld.
(behalve inFR» TU» MOBR en NMLB ook inZWDR» U V » ZHO enRIJ).
- opzet 2.Programma» geen plan inhoofdlijnenï uitgaande van de doelstellingen
wordt direct» al dan niet OPbasis van expliciet behandelde deelbelangen
(GRH» M Z U » een (concept-)voorontwerp gemaakt.
- opzet 3. Plan inhoofdlijnen» geen programma. Direct wordt een plan in hoofdlijnen opgesteld. Hierin ziün uiteraard ook doelstellingen en wensen
deelbelangen verwerkt» maar niet via expliciete planstadia (UT» WL» NK).
NB. Niet inalle Plannen inhoofdlijnen worden ten aanzien van het landelijk
gebied essentiëlekeuzen behandeld.
- opzet 4.Geen tussenstadia tussen aanloop en het (concept-)voorontwerp (ME'R?
ZHZ). Impliciet» zullen veelal toch de tussenstadia programma» wensen deelbelangen en voorontwerp worden doorlopen.MDR en ZHZ zijn juist de enige
streekplannen» waarin bijhet voorontwerp meer dan 2 substadia zijn» dit
duidt er O Pdat er toch een behoefte isom diverse planstadia te onderscheiden bijhet samenstellen van het voorontwerp.
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Ad 2. Beschikbare tijdsduur van Planstadia
Voor debepaling van de beschikbare tijdsduren van planstadia inde
voorbereiding van streekplannen? ziJn enkele algemeen voorkomende Planstadis
aangehouden« Algemeen voorkomende planstadia zijn aanloop» vastgesteld plan in
hoofdlijnen» voorontwerp» ontwerp- erïstreekplan» indien de procedure al zover
is« Intabel B29zijn debetreffende data en tijdsduren van deplanstadia
weergegeven«
Uit tabel B29blijkt dat de gemiddelde tijdsduur van voorbereiding van de
onderzochte streekplannen tenminste een kleine éJaar bedraagt. Voornamelijk
de tijdsduur van aanloop tot vastgesteld plan inhoofdlijnen is lang« namelijk
gemiddeld meer dan 5jaar. Daarbij is tussen de streekplannen nog een grote
variatie.De dan volgende steppen tussen respectievelijk vastgesteld plan in
hoofdlijnen» vastgesteld voorontwerp» ontwerp streekplan en vastgesteld streekplan nemen af vanmeer dan 15maanden tot meer den 7maanden.Ook de variatie
intijdsduur tussen de verschillende streekplannen wordt dan minder.
Volgens Vrooaink (1984)» geldt voor streekplannen waarvoor het besluit tot
voorbereiding coherziening na 1-1-1970 isgenomen» een gemiddelde tijdsduur»
tussen dat besluit en devaststelling» van 5»3 jaar. Inhet METAPLAN-onderzoek
betreft het» O PWL na» ook allemaal streekplannen waarvan het besluit tot voorbereiding co herziening na 1-1-1970 isgenomen.Echter hiervan zijn de tiJdsduren tussen aanloop en vaststelling bnerekend O Ptenminste een kleine 6 Jsar,
Hoewel de proceduretijdstippen niet geheel vergelijkbaar zijn» mag toch worden
geconcludeerd dat deonderzochte streekplannen niet sterk afwijken van het
landelijke beeld.
2,4.4« Betekenis voor de voorlopige onderzoeksvragen
Voorgaande informatie omtrent de planstadia» hun functies en verantwoordelijke organen en tijdsduur van de planstadia is van belang voor voorlopige
onderzoeksvragen 3» 8 en9 en voor dekeuze van nader te onderzoeken projecten.
Inverband met voorlopige onderzoeksvraag 3 isvan belang dat inzicht is
ontstaan inde opzet van het proces van streekplanvoorbereiding (ad 1.van
2.4.3.)» deopzet van de typerende streekplannen kan nu ineerste instantie als
richtsnoer worden gebruikt voor het doen van voorstellen aangaande de methodiek
van planontwikkeling. Inhet oorspronkelijke onderzoeksvoorstel ven METAPLAN is
immers aangegeven dat aanbevelingen inprincipe dienen te passen binnen de
huidige richtlijnen.Ook de opzet kan als onderdeel ven de richtlijnen worden
opgevat. Ook het verkregen inzicht inde (gemiddelde)proceduretijden van de
planstadia isvanbelang voor voorlopige onderzoeksvraag 3» hiermee worden
immers de beschikbare tijden globaal aangegeven. Voorzover O Pgrond van onder
•eer dewensom het streekplan binnen 1statenperiode af te ronden» ende te
formuleren inhoud van het streekplan toch een andere opzet wenselijk wordt
geacht» kan worden aangegeven tot welke aanpassingen van de gebruikelijke gang
van zaken dit zou leiden.
Voor voorlopige onderzoeksvraag 8 isdeze informatie van belang doordat
enerzijds vele suggesties zijn verkregen voor eventueel wenselijk te achten
aanpassingen van defasering» terwijl voorts van aanbevelingen kan worden aangegeven inhoeverre deze leiden tot veranderingen inde tot dan toe gebruikelijke gang van zaken,
Voor voorlopige onderzoeksvraag 9» over degewenste fasering van
streekplanproces ten aanzien van landinrichtingsproces» isde informatie over
de proceduretijden eveneens van belang.Voor het geval dat ten tijde van de
start van het landinrichtingsproject (advies e>;artikel 32Ruilverkavelingswet
1954/ voorbereidindsschemaex artikel 20Landinrichtingswet)geen actueel
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streekplan beschikbaar is» heeft de provincie 2 1/2 -3 1/2 Jaar beschikbaar
(deeladviezenstadium)om te voorzien ineen ruimtelijk kader voor het
vaststellen van het schetsontwerp.Wanneer we er van uitgaan dat een
voorontwerp-streekplan al voldoende houvast kan bieden» dan bliJkt een periode
van 9 - 144Kaanden (gemiddeld meer dan 4 Jaar)nodig te ziJn.Een andere
oplossing kan ziJn het maken van een streekplanuitwerking voor het betreffende
landinrichtingsproject» of het samenstellen van een Nota Planologische
Uitgangspunten (Friesland).
Voorts isde informatie van belang voor voorlopige onderzoeksvraag 9omdat
voorbeelden van afstemming van de fasering ziJn gegeven?
b.v.-Door wensen deelbelangen als apart planstadium teonderscheiden» met
daaraan dan ook nog gekoppeld de functie overleg» worden de inhet
geding ziJnde belangen zorgvuldig inde planvorming betrokken.Het maatschappelijk draagvlak wordt hierdoor vergroot» evenals de mogelijkheden
voor afstemming.
- Ook het onderscheiden van de planstadia programma» of plan in hoofdlijnen» weer gekoppeld aan functies als overleg» het maken van essentiëlekeuzen of inspraak» kan leiden tot betere afstemming.
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3. PROJECTANALYSES MET BETREKKING TOT LANDINRICHTINGSPROJECTEN EN
LANMNRICHTINGSORGANEN
3 . 1 . Problematiek per landinrichtinSSProJect
3.1.1. BeSriPSomschriJvinS
Onderdelenvandeproblematiek inlandinrichtinSsSebieden ziJnt
- sebreken inlandbouwkundige enrecreatieve omstandisheden?
-deachteruitsans (indeautonome ontwikkelins)vanlandschappelijkeen
natuurwetenschappelijke kwaliteiten*
-deknelpunten dieontstaan alsSevolSvandewenselijke verbeterinSsmsatreSelen voor landbouw enrecreatie endeinvloed daarvan OP nosaanwezise
natuur-enlandschapswaarden?
- conflicten diezich voordoen biJdeplanvorming.
BiJ debeschriJvinS iseenzodanisdetaillerinssniveau Sewenst datde
knelpunten tussen landbouw ennatuur enlandschap tenminste naar aard enernst
kunnen worden aanseduid. MedeO Pbasis vaninzicht ineenaldus onschre^en
problematiek» kunnen bijvoorbeeld richtinSSevende uitspraken instreekplanverband worden opsesteld.
3.1.2.ToelichtinsO Pdeverzamelde informatie
De verbale problematiek beschriJvinSen (samenvattinSentoelichtins)
(tabel B30)bieden eenkort overzicht vandevoorkomende problematieken biJde
18onderzochte landinrichtinSsproJecten.Aandeorde komenï
-dewensen tenaanzien vanverbeterinS voordelandbouw»
-dewensen tenaanzien vanverbeterinS voor de recreatie»
- waardebepalende kenmerken vannatuur en landschap»
- knelpunten metnatuur enlandschap biJvèrbeterinsen voordelandbouw?
- omvans relatienotatoepassinS
De beschriJvinSen ven deproblematieken ziJn samensesteld OPbasis vande
eerste Sesprekkenronde» ruilverkavelinssrapporten (advies ex artikel 32? deeladviezen» schetsontwerp? voorontwerp enrapport exartikel 34)endeenpuete.
Doordat inditmateriaal niet verSeliJkbare kensetallen voorkomen? ziJnde
problematiekbeschriJvinSen indeze vorm ookniet verSeliJkbaar? deproblematieken ziJn daardoor ookniet Soedtetyperen.Welsevenzeeenbeeld vande
aard vanhetSebied? debelanSendieerspelen? endeknelpunten tussendie
belansen.
De problematiekbeschriJvins volsensdetabellen B31totenmetB34is
OPSezet teneinde deproblematieken weltekunnen verseliJken entyperen. DaarbijisSebruik Semaakt vandeonder andere tabel B30.UitdeCultuurtechnische
Inventarisaties enbodemkundiSe rapporten vandebetrokken ruilverkavelinSen
ziJn nadere ennosontbrekende SeSevens Seinventariseerd.
AchtereenvolSens komen aandeorde?
»Landbouwkundise verbeterinssbehoefte perlandinrichtinSsproJect (tabelB31)
. Uaardebepalendekenmerken vannatuur enlandschap (tabelB32)
•Demate waarin dewaardebepalende kenmerken vannatuur enlandschap zouden
worden aansetast doordelandbouwkundise Sewenste maatreSelen (tabelB33)
. Aard enernst vandeknelpunten tussen landbouw ennatuur enlanschap
(tabel B34)
De problematiek tenaanzien vanderecreatie isvooralsnos niet inde
typerinS verwerkt.
IndebenaderinS ziJn diverse subjectieve elementen teonderscheiden;
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onder »eer de keuze van de indicatoren voor de landbouwkundige verbeteringsbehoefte en voor de natuur- en landschapswaarden? het bepalen van de scores en
het bepalen van de ernst van de knelpunten. De aldus samengeste]de typeringen
van de problematiek kunnen eventueel nog worden gecompleteerd »et uitvoerigere
inventarisaties? niettemin wordt gesteld dat de kwaliteit vooralsnog voldoende
isvoorï
- de keuze van nader te onderzoeken projecten»
- het aangeven van onderwerpen van een ruilverkavelingsproject waarover een
het streekplan en bestemmingsplan een uitspraak zou kunnen doen (van belang
voor voorlopige onderzoeksvraag 1en2)»
De problematiek van een gebied bepaalt samen met functies welke gesteld
worden aan een plan» hoe de inhoud van een plan moet zijn» bijvoorbeeld
streekplan» landinrichtingsplan» bestemmingsplan.
3*1»3» Samenvattende conclusies ten aanzien van landbouwkundige verbeteringsbehoefte
Ten aanzien van de landbouwkundige verbeterinäsbehoefte worden drie
inrichtingsfactoren onderscheiden namelijk (tabel B 3 D Î
1. verkaveling
2. waterbeheersing
3. ontsluiting
Deze bepalen gezameliJk de landbouwkundige verbeteringsbehoefte» welke aan het
eind van deze paragraaf wordt besproken.
In tabel 13 is aangegeven welke biJ de inrichtingsfactoren behorende
inrichtingscriteria inbeschouwing ziJn genomen» en met welke inrichtingsmaatregelen deze inbelangrijke mate samenhangen. Echter niet alle inrichtingscriteria (bijvoorbeeld percentage opbrengstdepressie als gevolg van te droge
omstandigheden)konden biJ de beoordeling meegenomen worden als gevolg van d?
beschikbaarheid van de gegevens.De beoordeling isdaardoor beperkt.
Tabel 13. Inrichtingsfactoren met bijbehorende inrichtingscriteria en daarmee
samenhangende inrichtingsmaatregelen.
inrichtingsfactoren

inrichtingscriteria

inrichtingsmaatregelen

1. verkaveling

.aantal bedriJfskavels per
bedrijf (met correctie diepte
huisbedriJfskavel > 1200 m)
.percentage huisbedriJfskavel
(»et correctie voor diepte
huisbedriJfskavel > 1200 m)

herverkaveling»
kavelinrichtingsmaatregelen» en
boerderiJverplaatsinä

2. waterbeheersing

.percentage opbrengstdepressie
als gevolg van te natte omstandigheden (biJ akker-en weidebouw)

verbetering waterbeheersing (o.a.door
peilverlaging» aanleg'
verbetering slotenstelsel» drainage)

3. ontsluiting

«percentage grond OPafstand
tot verharde weg
.percentage bedrijven »et het
bedrijfsgebouw OP»eer dan 50m
van de verharde weg
.kwaliteit wegen in relatie tot
de functie van deweg

aanleg en
verharden van wegen»
verbeteren van
verharde wegen

5?

Voor de beoordeling van de Instewaarin verbeteringen voor de landbouw
gewenst ziJn? isvoorzover dit moSeliJk was? de huidig? situatie vergeleken met
een norm? waarna de verschillen ten opzichte van de norm ziJn gehanteerd els
maatstaf voor verbeteringsbehoefte? hierbijziJn steeds 3klassen onderscheiden (ordinale schaal)?
- beperkt
Jaan te duiden als - vriJ groot
Îaan teduiden als —
- sroot
'aan teduiden als
—
De gehanteerde normen ziJn ten dele landelijk geldend? ten dele gebiedsspecifiek? dit laatste doordat deuitgangssituatie bepalend kan ziJn voor de
te realiseren verbeteringen. Onderstaand zullen de intabel B31 gehanteerde
kengetallen en normen alsmede de äekozen klasseärenzen nader worden toegelicht.
Voor zover Seen normen/ gegevens beschikbaar waren? is aangegeven hoe de
beoordeling uit de problematiekbeschriJvinäen (tabel B30)ziJn ondergebracht
in de genoemde klassen "beperkt*f 'vriJ äroot*» en 'äroot'.
Voor zover met normen kan worden äewerkt äeldt dat de beoordeling van de
verbeterinäsbehoefte inde verschillende gebieden inprincipe vergelijkbaar is?
voor debeoordelinä uit (äeheel of gedeeltelijk)de problematiekbeschriJvinäen
äeldt dit in principe niet.
Ad 1,Verkavelinä (tabel B31)
Hier iseen onderverdeling gemaakt in volgende criteria?
- aantal bedriJfskavels per bedrijf
- percentage huisbedriJfsksvel
De normen ziJn ontleend aan het Studierapport met betrekking tot het
Structuurschema voor de Landinrichting (1981)» specifiek voor de verschillende
gebieden.De overwegingen die aan deze normen ten grondslag liggen ziJn dst de
praktijk van de landinrichting aantoont dat het inrichtingsniveau van gebied
tot gebied varieert. De maatregelen en voorzieningen moeten plaatsvinden binnen
de bestaande hoofdinfrastructuur en ziJn inbelangrijke mate gebonden aan
topografische? landschappelijke en economische randvoorwaarden? waardoor biJ
gelijkwaardige knelpunten verschillende verbeteringsmogelijkheden ontstaan. De
schatting van het mogelijke verbeteringsniveau isgebaseerd OPgereedgekomen
ruilverkavelingen. Dit houdt tevens indat dit verbeterinäsniveau globaal tegen
een aanvaardbaar kostenniveau bereikbaar moet worden geacht.
- Aantal bedriJfskavels per bedrijf
De gegevens ziJn ontleend aan de verbale problematiekbeschriJvinäen (tabel
B30)en de beschikbare Cultuurtechnische Inventarisaties van de betrokken
landinrichtingsprojecten, Voor 6van de 18projecten ziJn geen Cl gegevens
beschikbaar? zodat debeoordeling alleen heeft plaatsgevonden OPbasis van de
beschrijvingen in tabel B30.
De normen voor dit inrichtinäscriterium variëren van 1?2tot 2?1
bedriJfskavels per bedrijf? afhankelijk van de gebiedssoort.
De afwijking ten opzichte van de norm inde 18onderzochte landinrichtingsprojecten blijken uiteen te lopen van 0?4 tot 7?9 bedriJfskavels per
bedrijf.Hiervan uitgaande ziJn als klassen ten aanzien van de verbeterinäsbehoefte onderscheiden?
- beperkt
!0 < afwijking norm =< 2?5 ?
- vriJ groot J2?5 < afwijking norm =< 5
Î
- Sroot
*5 < afwijking norm
*
—

60- Percentage huisbedrijfskavel
Hiermee wordt bedoeld de oppervlakte (%>» die in gebruik isBis
huisbedrijfskavel.
De gegevens zijn ontleend aan deverbsle problematiek beschrijvingen
(tabel B30)en de beschikbare Cultuurtechnische Inventarisaties van de
betrokken landinrichtingsprojecten» alleen voor Borculo (oud project)en
Yerseke Moer (overwegend tuinbouw en akkerbouw) isdit gegeven niet beschikbaar
Voor deze projecten isOPgrond van de projectbeschrijvingen alleen de typering
aangegeven«
De n o m voor deze landinrichtingsprojecten varieert» afhankelijk per
gebied van 60%tot 95%huisbedrijfskavel.
De afwijkingen ten aanzien van de nor» in de 18 ruilverkavelingsprojecten
blijken uiteen te lopen van 10tot 62'/., Als klassen ten aanzien van verbeteringsbehoefte zijn daarom gehanteerd*
- beperkt
i 0% < afwijking norm -< 20% 5
- vrijgroot Î20%< afwijking norm =< 40%
t
- groot
î40%< afwijking norm
\
—
De beoordeling van de verbeteringsbehoefte ten aanzien van verkaveling
als geheel wordt bepaald door combinatie van verbeterinbgsbehoefte als gevols
van aantal bedrijfskavels per bedrijf en verbeterinäsbehoefte als gevolg van
het percentage huisbedrijfskavel.De combinatie geschiedt door de grootste
verbeteringsbehoefte aan te houden.
Ad 2.Waterbeheersing (tabel B31)
Bijdebeoordeling van de waterbeheersing speelt de opbrengstdepressie ten
gevolge van zowel tenatte sis tedroge omstandigheden en rol.Omdat de eerst
genoemde meestal debelangrijkste isen omdat oplossing van tenatte omstandigheden de meeste knelpunten met andere belangen oplevert isde waterbeheersing
alleen OPdit punt beoordeeld.
- Percentage opbrengstdepressie als gevolg van te natte omstandigheden (bij
akker-en weidebouw)
De opbrengstdepressies zijn bepaald met behulp van tabel 20 uit BijlageI
van het Studierapport »et betrekking tot het Structuurschema voor de Landinrichting (1981)en Bijlage 6 van het rapport van deWerkgroep Herziening
Evaluatie Landinrichtingsplannen (2.d»>.De gegevens zijn ontleend san de
rapporten van de Stiboka over de bodemgesteldheid van de verschillende ruilverkavelingen» hierin ishet oppervlakte beslag (inha en in percentages)
berekend van de verschillende combinaties van bodemtype en grondwatertrap.
Als norm is aangehouden een gewogen gemiddelde van de in een ruilverkpve-lingsblok voorkomende oppervlakten met verschillende opbrengstdepressieklassen«
daarbijheeft en grote opbrengstdepressie een zwaarder gewicht gekregen» dan
een lage opbrengstdepressie.
Onderscheiden zijn de opbrengstdepressieklassen 0 _ =< 5%» 5 _=< 20%en
> 20%per ha» met als gewichten respectievelijk 0» 1en 2.Als ineen landinrichtingsproject de drie opbrengstdepressieklassen in gelijt-emate voorkoken<
wordt de gewogen opbrengstdepressie (1/3*0)+(l/3 * l)+(l/3 *2)=1» minimaal
isde opbrengstdepressie 0 (hele gebied inklasse 0_ =< 5%)» maximaal 2
(hele gebied inklasse >20%).
Anders dan bijde verkaveling ishier geen rekening gehouden met het feit
of een bepaalde opbrengstdepressie tegen redelijke kosten kan worden opgeheven?
derhalve kunnen de reële inrichtingswensen vanuit de landbouw lager zijn,
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Met de äewoäen opbrenästdepressies zijn alsklassen ten aanzien van
verbeterinäsbehoefte onderscheiden;
- beperkt
*0
< äewoäen opbrenästdepressies =< 0»66
- vriJ äroot î0»66 < äewoäen opbrenästdepressies =•<1f33
- äroot
î1»33< äewoäen opbrenästdepressies
Voor 8projecten weren äeen Stiboka-rapporten beschikbaar» zodat deze
werkwijze niet äevoläd kon worden.Hier is volstaan »et een interpretatie van
de beoordelinä omtrent ontwaterinä uit deproblematiekbeschrijvinäen ven tabel
B30. Bijde interpretatie zijn hierbij als reäels toeaepastï
- beperkte verbeterinäsbehoefte
Îals sprake isvan plaatselijk of deels
(-)
slecht» of onvoldoende» gebrekkig« niet
optimaal» te klein,
- vrijärote verbeterinäsbehoefte
îbijof detailontwaterinä» of peilen» of
(—)
slootafmetinäen slecht» of meer aläemeer!
bijproblemen in een äroot deel van het
ruilverkavelinäsblok,
- ärote verbeterinäsbehoefte
Îbijen peilen te hooä en slechte deteil<—)
ontwaterinä of volle sloten,
Veräeleken net deberekende verbeterinäsbehoeften voor de ruilverkavelinäsprojecten waarvan wel äeäevensbeschikbaar waren» blijkt een redelijke mate
van overeenstemminä» echter »et een lichte afwijking* inenkele projecten
âeven de interpretaties een wat äerinäere verbeterinäsbehoefte.
De beoordelinä van de verbeterinäsbehoefte ten aanzien van de opbrenästdepressie» wordt voorzover nodiä bepaald door combinatie van de verbeterinäsbehoefte voor de akkerbouw en de weidebouw, De combinatie äeschiedt door na te
gaan wat de »eest reële schattinä is van de verbeterinäsbehoefte äezien het
oppervlakte aandeel van akkerbouw en weidebouw, In St-Oedenrode is dit 23%
respectievelijk 73X» om die reden wordt de verbeterinäsbehoefte voor de weidebouw als indicatief voor het hele blok äehanteerd,
Ad 3, Ontsluitinä (tabel 631)
Bijde beoordelinä van de ontsluitinä spelen drie aspecten een rol*
- percentaäe cultuurgrond OP»eer dan 700m van de verharde weä»
- percentaäe bedrijven »et het bedrijfsäebouw OP»eer dan 50 m van de
verharde weä»
- kwaliteit weäen in relatie tot de functie van die weäen.
De äeäevens zijn ontleend aan tabel B30en aan de beschikbare Cultuurtechnische Inventarisaties. Van de eerste twee genoemde criteria waren voor
6 van de 18projecten äeen äeäevens uit de Cultuurtechnische Inventarisaties
beschikbaar» zodat de beoordelinä alleen heeft plaatsäevonden OPbasis van de
beschrijvinäen intabel B30,
- Percentaäe cultuurärond OPmeer dan 700m van de verharde weä.
Als nor» is aanäehouden een äewoäen gemiddelde van de inhet ruilverkavelinäsblok voorkomende oppervlakten »et verschillende kavelafstanden tot de
verharde weä (inclusief 1/2 D>» daarbijheeft een ärote afstand een zwaarder äewicht gekregen dan een korte afstand tot de verharde weä, (äewoäen
gebreken ontsluitinäsäraad)
Onderscheiden zijn de afstandklassen (tot de verharde weä» incusief
1/2 ID4,0 A _ <200 »» 200 m _=< 700 »» > 700 »» »et als äewichten respectievelijk 0» 1en 2,Als bijvoorbeeld in een landinrichtingsproject de drie
afstandklassen inäeliJke»ate voorkomen» wordt de äewoäen afstand (1/3 # 0)+
(1/3 * l)+(l/3 *2)=1» minimaal isde uitkomst 0» »aximaal isde uitkomst 2,
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Anders dan biJ de verkavelirigsnormen is hier Seen rekening gehouden met
het feit ofeen bepaalde wegverdichting (door middel van wegaanleg)tegen
redelijke kosten kan worden gerealiseerd.
Met de gewogen gebreken ontsluitingsSraad ziJn als klassen ten
sansien van de verbeteringsbehoefte onderscheiden;
- bemerkt
Î0
< gewogen gebreken ontsluitingsgraad =< 0»66 . - vrijSroot Î0»66 < gewogen gebreken ontsl'jitingsgraad =< 1»33 * —
- Sroot
t1»33 < gewogen gebreken ontsluitingsgraad
{ —
- Percentage bedrijven met het bedrijfsgebouw OF-»eer dan 50n ven de
verharde weg.
Het percentage bedrijven waarvan het bedrijfsgebouw O P»eer dan 50mvan
de verharde weg is gelegen is bepaald.
Als norm wordt een afstand van kleiner dan 50*aangehouden voor 100%ven
de bedrijven.
De afwijkingen ten opzichte van de norm lopen inde onderzochte
projecten uiteen van 2>0 tot 48»2% van het aanlal bedrijven» Hiervan uitgaande
zijn als klassen ten aanzien van de verbeteringsbehoefte onderscheiden5
- beperkt
î0 < afwijking norm =< 16
5
- vrijgroot '16< afwijking norm =< 32
Î
- groot
*32< afwijking »orm
'
—
- Kwaliteit wegen in relatie tot de functie van die wegen
Gegevens over wegconstructie» wegbreedte en derSeHJk waren onvoldoende
voorhanden» zodat debeoordeling van de verbeteringsbehoefte isgebaseerdO P
de problematiekbeschrijvingen (tabel B30). Hiertoe zijn de omschreven
verbeteringsbehoefte getypeerd» waarbijde volgende regels ziJntoegepast*.
- beperkte verbeteringsbehoefte
Îals sprake is van beperkt plaatselijk»
<-)
onvoldoende» tonen van gebreken» matig of
niet optimaal ten aanzien van tesitialle
wegen of berstenof verharding.
- vrijgrote verbeteringsbehoefte *bijproblemen/knelpunten ineen groot
(—)
deel van het ruilverkavelingsblok» of
slechte kwaliteit en/of te smalle wegen.
- grote verbeteringsbehoefte
5bijbijzonder ongunstig.

(— )
De beoordeling van de verbeteringsbehoefte ten aanzien van de ontsluiting
als geheel wordt bepaald door combinatie van de verbeteringsbehoefte als gevolg
van het percentage cultuurgrond met bepaalde afstand tot de verharde weg» het
percentage bedrijven met het bedrijfsgebouw O Pmeer dan 50 mvan de verharde
weg en de verbeteringsbehoefte OPbasis van de kwaliteit van de wegen in
relatie tot hun functie.De combinatie geschiedt door de grootste verbeteringsbehoefte aan te houden.

Totaalbeeld verbeteringsbehoefte landbouw inde onderzochte projecten
(tabel B31)
De verbeteringsbehoefte ten aanzien van verkaveling is in2van de3
onderzochte projecten 'groot'» bijde waterbeheersing en de ontsluiting isde
verbeteringsbehoefte overwegend 'beperkt'of "vrijgroot' (zie tabel14).
Vooral ten aanzien van de verkaveling zijderhalve verbeteringen nodig.
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Tabel14.Aantalprojectenietbepaaldelandbouwkundige
verbeteringsbehoefte.
inrichtingsfactoren Iverbeteringsbehoefte
Ibeperkt Ivrijgroot IgrootI
verkaveling
waterbeheersins
omsluiting

l i
1 8
l o

l

5
1

i

7
8

I

I 12 I
1 3 1
1 4 1

3.1.4.Samenvattendeconclusiestenaanzienvenwaardebepalendekenmerkenvan
natuurenlandschapenderelatienotatoepassing
Intabel 15isaangegevenwelkewaerdebepalendekenmerkenvennatuuren
landschap inbeschouwing zijngenomen»Bijdekeuzevandezekenmerken iser
voorgezorgddatzemeteenofmeervandevanuitlandbouwgewenstemeatreäelen»verbandhouden.
Tabel 15.Inbeschouwinggenomenwaardebepalendekenmerkenvannatuur
enlandschap
landschapspatrooon(inclusiefverkavelingspatroon)
landschappelijkeopenheid
landschapselementen (houtsingels» houtwallen»kleinebosjes)
weidevogels/ganzen (endaarmeesamenvoorkomendesloot-en
weidevegetaties)
differentiatiemilieutapen (envegetatiestengevolgevanafwisseling
nat-droog)

Voordebeoordelingvandebetekenisvandenatuur-enlandschapswaarden
isuitgegaanvandeproblematiekbeschrijvinsen(tabelB30)» OPbasishiervanis
debetekenisaangegeven indrierangordeklassenï "beperkt*» 'vrijgroot*»
'srote'betekenis (tabelB32).
Bijdeinterpretatiezijnalsreaelstoegepast.
-beperkte .alssprakeisvan.gebrekaankarakteristiekeelementen»
betekenis ongunstigestedelijkeinvloed» ofweinig restennatuurgebied

(+)
- vrijgrote*bij(knelpunten/conflicten/problemenmet» mogelijkverliesaan»
betekenis bedreigingvan.)waardevol» gaaf» duidelijkherkenbaar» belang(++)
rijkewaarden» ofkarakteristiek voorwaardevollezaken.Ofgrote
waardenineenkleindeelvanderuilverkaveling
-grote
*bij(belangrijkknelpunt/mogelijkverliesvan»)zeldzame
betekenis waarden» hogeweidevogelwasrde» zeerwaardevol» zeergaaf»hoge
(+++)
waarden» grotewaarden» karakteristiek voorzeerwaardevolle
zaken» ofdeelvanproefgebiedNationaalLandschap» ofGrote
LandschapsEenheid.
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Totaalbeeld waardebepalende kenmerken van natuur en landschap inde onderzochte projecten (tabel B32)
De aanwezige waardebepalende kennerken van natuur en landschap zijn in
het algemeen 'vrijSroot* tot 'groot'. Inslechts 1project komen 'beperkte'
waarde bepalende kenmerken voor» namelijk ten aanzien van en landschapspat^oon
en landschapselementen.
Voor zover aanwezig? ziJn de waarden verder 'vrijgroot' of 'groot'?
daarbijkomt 'vrijäroot' iets vaker voor dan 'äroot' (zie tabel16).
Tabel 16.Aantal projecten met bepaalde waardebepalende kenmerken
van natuur en landschap
waardebepalende kenmerken
-landschapspatroon
-landschappelijke openheid
-landschapselementen
-weidevoäels/ganzen
-differentiatie milieutapen

Iniet aanweziä !beperkt Ivrijäroot Iäroot

1
1
1
1
1

0
10
6
8
10

1
0
1
0
0

10
5
7
5
3

7
3
A
5
5

Voor de aanweziäheid van verschillende kenmerken per project äeldt het
volâendeî
. landschapspatroon komt in alle projecten voor?
. veel voorkomende combinaties daarmee zijnï
landschapselementen en differentiatie milieutspenï
Indeze combinaties tekent zich het onderscheid af van projecten inde
zandgebieden* met vooral landschapselementen en differentiatie milieutypen (en
landschapspatroon)» en inde veen-/ kleiäebieden met vooral waarden inweidevogels/ Sanzen en landschappelijke openheid (en landschapspatroon)
De omvanä van de relatienotatoepassinä (in percentage cultuurgrond)blijkt
in de onderzochte projecten te variëren van 0f7% tot 35-2 X. Intabel B34 zijn
de onderzochte landinrichtingsprojecten naar afnemend oppervlakte-aandeel relatienotatoePBSsinä.Het blijkt dat er een redelijke mate van overeenstemming is :
3.1.5. Samenvattende conclusies ten aanzien van aard en omvang van de
knelpunten tussen landbouw en natuuur en landschap
Aard en omvang knelpunten tussen waardebepalende kenmerken van natuur en
landschap en inrichtingsmaatregelen (tabelB33).
Met het inzicht inde verbeteringsbehoefte vanuit de landbouw en de
betekenis van de waardebepalende kenmerken van natuur en landschap kunnen per
maatregel de aard en ernst van deknelpunten worden aangegeven.
Daartoe wordt per maatregel nagegaan welke verbeterinäsbehoefte conflicteert met bepaalde waardebepalende kenmerken van natuur en landschap.In
tabel 17zijn de relaties tussen inrichtingsfactoren en inrichtingsmaatregelenen waardebepalende kenmerken ven natuur- en landschapswaarden aangegeven.
Tabel 17 isgevormd door combinatie van tabel 13 en tabel 15.

Tabel 17.Per inrichtingsfactor en bijbehorende landbouwkundige verbeterins;maatregel» welke waardebepalende kenmerken van natuur- en
landschap worden beinvloed
waardebepalende
kenmerken van natuur
en landschap

landschapspatroon

landbouwkundige verbetering*maatregelen per
inrichtingsfactor
ontsluiting

verkaveling

waterbeheersing

.herverkaveling
.kavelinrichtingsmaetrege-

.verbetering
waterbeheersing

.aanleg van wegen

»verbetering
waterbeheersing

»verharden van
wegen
.verbeteren van
verharde wegen

.verbetering
waterbeheersing

.aanleg van wegen

len
.boerderiJverplaatsing
landschappelijke
openheid

.boerderijver—
plaatsing

landschapselementen

.kavelinrichtingsmaatrege-

len
weidevogels/ ganzen

•herverkaveling
.boerderiJverplsatsing
.kavelinrichtingsmaatrege-

len
differentiatie
milieutypen

.kavelinrichtingsmaatregelen

»verbetering
waterbeheersing

BiJ het bepalen van de ernst van de knelpunten is de redenering gevolgd?
dat een knelpunt niet groter kan ziJn dan de kleinste ven de twee bouwstenen
die het knelpunt vormen (landbouwkundige verbeteringsbehoefte en waardebepalende kenmerken van natuur-en landschap) (tabel B33). Bijvoorbeeld een
grote verbeterinâsbehoeftefgecombineerd met grote waardebepalende kenmerken
van natuur en landschap leidt tot een groot knelpunt? echter inhet geval van
een grote verbeteringsbehoefte bijbijvoorbeeld beperkte waardebepalende kenmerken van natuur en landschap iser slechts een beperkt knelpunt. Hierbijzijn
derhalve de »et de verkaveling? waterbeheersing en ontsluiting samenhangende
knelpunten alle even zwaar gewogen. Denkbaar is om de knelpunten O Phet terrein
van de waterbeheersing zwaarder te laten wegen.Dit zou bijvoorbeeld uitgevoerd kunnen worden door al deze knelpunten een rangordeklasse hoger te
plaatsen» beperkt wordt dan vriJ groot? vriJ groot wordt groot» en groot wordt
zeer groot.
Van de 30 tapen knelpunten blijken er 18voor te komen.
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Inatuur- en landschapswaarden
I
I
I
I
+
I
++ I +++
landbouwkundiâe
verbeteringsbehoefte

-

I

*

*

I *

*

—

I

*

**

f **

** vrij groot knelpunt

**

! ***

***groot knelpunt

*

bemerkt knelpunt

De informatie uit tabel B33 is van belans om te kunnen bepalen welke onderdelen van het landinrichtingsplan ven belang ziJn voor streek- en bestemmingsplan (voorlopige onderzoeksvragen 1en2 ) .
Aard en ernst knelpunten tussen waardebepalende kenmerken van natuur en landschap en inrichtingsfactoren (tabel B34)
Tenslotte is«et behulp van bovenstaande indeling een typering ven de
problematiek opgesteld» dit is gebeurt door tabel B33 samen te vatten.
Hiertoe is nodig dat de ernst van de knelpunten die ontstaan door combinatie
van de drie maatregelen ter verbetering van de verkaveling worden samengevoegd»
deze samenvoeging vindt plaats door per kenmerk van natuur en landschap de
grootste ernst aan te houden. Als bijvoorbeeld herverkaveling en kavelinrichtingswerken leiden tot een beperkt» respectievelijk een groot knelpunt ten
aanzien vsn het landschapspatroon» dan wordt het knelpunt verkavelinglandschapspatroon als groot aangemerkt.O Pde zelfde manier ziJn de knelpunten
gecombineerd die ontstaan door de twee maatregelen ter verbetering van de
ontsluiting.
In tabel B34 kunnen nu de aard en de ernst van de knelpunten tussen
waardebepalende kenmerken van natuur en landschap en verbeteringswensen ten
aanzien van verkaveling» waterbeheersing en ontsluiting worden aangegeven. Van
de 15 mogelijke tapen knelpunten blijken er 12 inderdaad voor te komen» ontbrekende combinaties zijnï landschappelijke openheid in combinatie met waterbeheersing en ontsluiting» en differentiatie milieutypen met ontsluiting.
Knelpunten tussen waardebepalende kenmerken van natuur- en landschap en
de aspecten verkaveling» waterbeheersing en ontsluiting komen in alle projecten
voor.
Door vergelijking van tabel 18met tabel 14blijkt dat de relatief 'grote'
verbeteringsbehoefte ten aanzien van de verkaveling toch slechts leidt tot
overwegend 'vrijgrote'knelpunten dat komt doordat de ermre samenhangende
waardebepalende kenmerken van natuur- en landschep beperkter zijn (zie tabel
18). De omvang van de verbeteringsbehoefte ten aanzien van waterbeheersing en
ontsluiting correspondeert in grote lijnen wel met de omvang van de knelpunten.
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Tabel 18.Aantel projecten met knelpunten els gevold ven verkaveling- weterbeheersins en ontsluiting met natuur en landschep
Ibeperkt Ioverwegend Ioverwegend
I
IvriJ sroot Isroot
knelpunten -verkavelins
1 2
als SevolS -waterbeheersiris 1 8
van ver-ontsluitins
1 7
beterins
I

1
1
1

12
6
?
!

!

4
1

I

4
2

!

3*1.6» Tapering problemetieken« in reletie tot bodemkundiS-landscheppeliJke
Sebiedssoort
Ten aanzien van de aerd van de knelpunten kan onderscheid worden gemaakt
in zandgebieden•veen-/klei gebieden en overgangsgebieden (dit zijn gebieden
»et en kenmerken van de zend- en kenmerken ven de veen-/ kleisebieden)•
Geconstateerd is el (zie 3:1.4.)dat inde veen-/kleisebieden vooral lendschepspatroon» landscheppenJke openheid en weidevogels deweerdebepslende
kenmerken ziJn? in de zendgebieden zijn dit voorel lendschepspetroon« landschapselementen en differentiatie milieutapen.
Omdat bijde gevolgde werkwijze altiJd knelpunten geconstateerd worden
biJ de eenwezigheid ven weardebepelende kenmerken van natuur en lendschep(doordat ten aenzien van verkaveling« ontsluiting en waterbeheersing in alle
projecten verbeterinSsbehoefte geconstateerd is)» volgen de knelpunten eveneens
de indeling bodemkundis-landscheppeliJke gebiedssoorten.
Ten aenzien van de ernst ven de knelpunten is geen differentiatie OPeer;
bepaald kenmerk geconstateerd.
In totaal ziJn 12tapen knelpunten onderscheiden» met els moeilijkheidsgraden "beperkt"• "vriJ groot" en 'groot' (tabel B34 ) .In tabel 20ziJn de
projecten gerangschikt neer ligging inzendgebied» veen-/kleigebied of
overgangsgebied» en naar ernst van de problematiek.
BiJ het bepalen ven de volgorde is het voorkomen van enkele 'grote'
knelpunten ernstiger gevonden den het voorkomen ven veel "vriJ grote" knelpunten (bijvoorbeeld volgorde Weterlend- Limmen Heiloo). O Pgrond ven endere
criterie zou een ietsandere volsordemoSeliJk ziJn (bijvoorbeeld door ook het
aantal knelpunten in beschouwing te nemen). Echter voor een keuze ven projecten
»et bepealde knelpunten« »et een zekere ernst« biedt onderstaand overzicht
voldoende houvast.
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Tabel 19.Rangschikking projecten naar aard enernst van deknelpunten.
3srd knelpunten

ernst knelpunten
bodemkundisî gebiedssoc >rt/

landinrichtingsprojecten

veen/ klei gebieden

1overgangs-

zandge!:'içciç'!ï

wet»ieden
BNIEL

IUI LH IYM

***I***I*
1« landschaps** 1**
patrooni 1
verkaveling
i 1
***!***!*** ** 1**
2 . landschapspatroon-wster
1 1
1 1
beheersins
3. landschaps1* ** 1**
patroon1 1
ontsluiting
1 1
" * "

1 " 'T'

4. landschappelijke open-l
heid-verkaveling
5. landschapselementenverkavelinä
6. landschapselementen
waterbeheersing
7. landschapselementen
ontsluiting

***!***!*

8« weidevogels/
Sanzenverkaveling
9. weidevogels/
äanzenwaterbeheersing
10.weidevogels/
äanzenontsluitinä

***!***!*

ll.diff. milieu-

1

1
1
!
**!

!
!

** 1
1
1
1
** 1
!

1
1
1

!
** 1**

typen-

1
1
!
!

verkaveling
1
12.diff. »ilieutypen-water1
beheersing
1 !
*Seen knelpunt

U M IMO

ISUf

RU IUU

SO PO AF: BS HA

** 1** **

* 1**

1**
1
1
1*
1
1
1**
1
1

***!**

**> ft

** l ** **

*

**

*1 *

*

t* ** *

1
!
** 1*

1
1
** 1*
1
1

1
1
1
1*
1
1

T T '*rT

** 1**

* 1*

** 1** **

1***1**

1
1
** 1*
1
1
1
** 1*
1
1

1
1
1** 1*
1

!

** 1**

*

* 1**

1**
1
1
1
1** 1**
1
1
1** 1*
1
1
1
1** 1*
1
1

1
1
1
1

*

1** **
1
1
1
1**
1
1
1*
1
1
1
1*
1
1

** 1**

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

***|***|***

1
1

SA

HUG1WA

1
1
1
1
1
1

1*
1
1
1***

1
1
j beperkt

*

*

1
1
***!**

1
1
***l*** *
1
1
1
1 1
1
1
***!**

!

!

** ÎvriJ groot

1*

**

*4

*

*

*

**

**

*

!

1

1
1
1

**

**

1
1
1
1

1

1
1

*** **

1
1
***l** *
1
1
1
***l*** *
1
1

l

1** 1***
1
1

*

1
1 1
!

***l** *** ** ** ** **
1
1
*

TTTiTT

f*

*

1
1 !
***îgroot

*

*
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3.2. Methodiek Planontwikkeling lendinrichtingsplan
3.2.1. Begripsomschrijving
Met 'methodiek'wordt bedoeld? elle bewerkingen van informatie over het
plangebied teneinde te komen tot een plan met de gewenste inhoud. Daarbij
ziJn teonderscheiden?
- de werkwijze inhoofdlijnen* het eventueel »eken vsn een plan in hoofdlijnen
waarop bij latere uitwerkingen ken worden teruggekoppeld? het eventueel
hanteren van alternatieven« de inbreng van verschillende deelbelangen en de
wijze van integratie?
- de feitelijke methodiek van planontwikkeling; de concrete? stapsgewijze?
werkwijze waarin gegevens en wensen worden verwerkt in een of meer planslternatieven,
BiJ de planvorming is onderscheid gemaakt in varianten en alternatieven.
Varianten hebben betrekking OPeen deelbelang of bijvoorbeeld relatienotatoepassing (bijplanologische varianten). Voor een deelbelang zijn er inhet
geval van keuzemogeliwikheden meerdere varianten. Alternatieven hebben een
integraal karakter? hierin komen alle deelbelangen a?n deorde.
3.2.2. Toelichting O Pde verzamelde informatie
Voor de 18onderzochte landinrichtingsprojecten isde stapsgewijze
werkwijze voor deplanontwikkeling opgesteld (tabel B35). Als het landinrichtingsplan nog niet gereed is? isde werkwijze beschreven tot en met het
planstadium waarin het project verkeert (juni 1984). Pijde werkwijze is
aangegeven inwelke planstadia de stappen plaatsvinden? welke hoofdstappen er
zijn? en welke aanvullende gegevensverzameling er plaatsvindt (aanvullend ten
opzichte van de gegevensverzameling die in het deeladviezen stadium heeft
plaatsgevonden). De informatie is afgeleid uit de gesprekken? diverse ruilverkavelinäsrapporten en de enouete»
O P basis van de informatie uit tabel B35 en met informatie uit literatuur
zijn de volgende overzichten samengesteld*
- de stapsgewijze werkwijze in hoofdlijnen van de 18 landinrichtingsprojecten
(tabel B36>?
- het voorkomen van varianten en alternatieven? het aantal en de
onderscheidende factoren (tabel B37)?
- lijst met aanvullende gegevens en analyses (inclusief tussentijdse
evaluaties)» per landinrichtingsproject (tabel B38>?
- de meest gebruikelijke? in opdracht te verzamelen gegevens (tabel B39)?
- lijst met alle voorkomende soorten analyses? inde verschillende landinrichtingsprojecten (tabelB40).
In aanvulling O Pde stapsgewijze werkwijze is voor de 18 landinrichtingsprojecten in de enouete ook gevraagd*
- in welk planstadium? methodisch gezien? het besluit over oppervlakte en
ligging van de relatienotagebieden is/wordt genomen (tabel B 4 D ?
- of inde verschillende planstadia gebruik is/wordt gemaakt van streekplan of
bestemmingsplan bijde oplossing V3n knelpunten die OPzich bijde planvorming in landinrichtingsverband voordoen (tabelB42).

70
3.2.3.Samenvattende conclusies ten aanzien ven dewerkwijze in hoofdlijnen
In algemene zin geldt voor de werkwijze inhoofdlijnen (tsbel B36)het
volgende'
- Standaard ishet opstellen van varianten (wensen per deelbelang) aan het
begin van de werkwijze (bijschetsontwerp of voorontwerp). Hierbijwordt
voortgebouwd OPde deeladviezen* landbouwstructuuradvies? recreatie3dvie=?
NWC-advies en advies landschapsbouw. Dezedeeladviezen worden vastgesteld
door organisaties die een duidelijke betrokkenheid/verantwoordelijkheid voor
deze deelbelangen hebben? respectievelijk de Provinciale Raad voor de
Bedrijfsontwikkelingfde Consulent Openlucht Recreatie« de Natuurwetenschappelijke Commissie ende Inspecteur Landschapsbouw van het Staatsbosbeheer,
Door de aldus door belangenorganisaties gedragen deeladviezen is een breed
maatschappelijk draagvlak verkregen voor de wensen die de basis voor de
verdere planvorming zijn.Aansluitend vindt vrijwel altijd knelpuntensignslering plaats? uitzonderingen hierop zijn de projecten Havelte en Ruinen.
Per deelbelang wordt 1variant opgesteld.
- De dan volgende planvorming kent meer variatie'Bijde eerste integrale
planvorming wordt soms direct een schetsontwerp of voorontwerp opgesteld? al
dan niet met alternatieven (SA» MO« HA« RU« B0? EL« HWO« AR? 8 projecten)«
soms wordt eerst een tussenontwerp? al dan niet met alternatieven gemaakt
<SW? WW« WL? LH« BN« U M « YM? WA« SO« BS '.10 projecten), Onder een tussenontwerp wordt verstaan de eerste« meestal niet volledig uitgeschreven« aanzet
van het ontwerp waarin makkelijk oplosbare knelpunten al zijn opgelost? en
moeilijkere knelpunten nog open zijn gelaten,
- Standaard is tevensvoorlichting en overleg over het schetsontwerp (voor
zover dat isgemaakt)en overleg? voorlichting en inspraak over het voorontwerp,
- Ten aanzien van het uitvoeren van een eind-evaluatie van schetsontwerp? voorontwerp en rapport ex artikel 34 kan met betrekking tot tabel B36 en tabel 1
(hoofdstuk 1)een ontwikkeling worden geconstateerd' projecten met een
voorontwerp van 1981 of ouder? hebben in het algemeen geen eindevaluatie van
voorontwerp of rapport ex artikel 34? uitzondering hierop isWaterland? met
een eind-evaluatie van het voorontwerp? de overige projecten (12)kennen wel
eind-evaluaties bijalle voorkomende planstadia? uitzonderingen betreffen HWO
(geen eindevaluaties) en SO (geen eindevaluatie van het plan inhoofdlijnen?
wel bijhet voorontwerp),
In Eemland wordt alsbijzonder element aan de werkwijze in hoofdlijnen
toegevoegd het formuleren van uitgangspunten voor het voorontwerp (eerst door
de CCC? dan door de VC).Dit moet worden gezien als een incidentele aangelegenheid in verband met de moeilijke planvorming in Eemland,
Alternatieven (ook tussenalternatieven) in schetsontwerp- of voorontwerpstadium komen voor in 13 projecten (SA? SU? EL? WL? LH? HWO, BN? U M « YM« WA?
AR? SO? BS).Van 11 van deze 13projecten heeft/krijgt het schetsontwerp
alternatieven? niet in HWO (geen schetsontwerp)en niet inSO? in2 van deze 13
projecten (IJM? WA) zijn nog geen alternatieven gemaakt. Bijslechts 2van die
13projecten heeft/krijgt het voorontwerp alternatieven (EL?HWO).
Bovenstaande informatie is vooral vam belang voor voorlopige onderzoeksvraag 5 (hoe inde planvormingsmethodiek van landinrichtingsprojecten?
streekplan enbestemmingsplan te verwerken).
In deeerste plaats worden twee (nieuwe)plaatsen aangegeven? waar de
ruimtelijke ordening gebruikt wordt inde landinrichtingsplanvorming!
- bijde voorlichting en het overleg over het schetsontwerp (toetsen van
schetsontwerp OPonder andere haalbaarheid en overeenstemming met de
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ruimtelijke ordening)»
- biJ voorlichting» inspraak en overleg over het voorontwerp (toetser;ven voorontwerp OPonder andere haalbaarheid en overeenstemming met de ruimtelijke
ordening)
Beide steppen blijken standaard voor tekomen»
Inde tweede plaats biedt de indeling vsn de werkwijze inhoofdstappen de
mogelijkheid om deze te vergelijken met de hoofdstappen vsn dewerkwijze voor
de streekplanzonering.Aldus wordt een vergelijking mogelijk vsn abstractieniveau» hardheid en onderbouwing. Uit de conclusies ten aanzien van de
methodiek streekplanzonering blijkt dat abstractieniveau» hardheid en
onderbouwing sterk verschillen.
Moor debeantwoording van voorlopige onderzoeksvraag 5 isdit gegeven van
belang» omdat het methodisch gebruik van het streek.planbeleid mede afhankelijk
is van abstractieniveau» hardheid en onderbouwing.
Voorts isdevergelijking van de landinrichtingswerkwijze en de werkwijze
van de streekplanzonering van belang voor voorlopige onderzoeksvraag 3.Uit de
landinrichtingswerkwiJze kan immers worden afgeleid hoe concreet de problematiek wordt onderzocht voor een doeltreffende behandeling van knelpunten OPhet
terrein van inrichting en beheer» Afhankelijk van de gewenste inhoud» abstractieniveau en hardheid van streekplan en bestemmingsplan» en met de informatie
over de complexiteit» kan nu een werkwijze voor streek- en bestemmingsplannen
worden vormgegeven (zie ook 3.2.5.)*
3.2.4.Samenvattende conclusies ten aanzien van onderdelen van de feitelijke
planontwikkelins
Achtereenvolgens komen aan deorde'.
1.Het voorkomen van varianten en alternatieven met de onderscheidende
factoren»
2. Gegevensverzameling en analyses ten behoeve van de planvorming»
3. Tijdstip van besluitvorming» methodisch gezien over omvang en ligging van
relatienotagebieden»
4.Gebruik van streekplan» bestemmingsplan bijoplossing van knelpunten inde
landinrichtingsplanvorming.
Ad 1.Het voorkomen van varianten en alternatieven met de onderscheidende
factoren
Bijwelke landinrichtingsprojecten respectievelijk varianten en alternatieven voorkomen» en welke de onderscheidende factoren zijn» is in tabel B3?
weergegeven.
- Keuzemogelijkheden ten aanzien van varianten komen slechts in 4 projecten
voor»
- Alternatieven in schetsontwerp- of voorontwerpstadium komen in 11 projecten
voor.
- Veel gebruikte onderscheidende factoren zijn*
Relatienota» verkaveling/ boerderijverplaatsing» waterbeheersing en
ontsluiting» incidenteel worden sebruiktt landschap en kavelinrichting» wegconstructie» recreatiepaden» natuur en landschap.
Deze informatie isvan belang omdat hieruit blijkt welke onderwerpen in
landinrichtingsverband blijkbaar zoveel vragen oproepen» dat het nodig is
geacht hiervoor varianten of alternatieven O Pte stellen.Voorzover deze
onderwerpen relevant zijn voor de ruimtelijke ordening» is dit van belang voor
de beantwoording van voorlopige onderzoeksvraag 3 en 4» zie ook paragrasf
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3.2.5. Tenminste voor de relatienotatoepassing kan worden gesteld dat dit een
onderwerp iswst relevant isvoor het streekplan.
Ad 2.Gegevensverzameling en analyses ten behoeve van de pianvoruina
In tabel 21 zijn de verschilende soorten gegevens opgesomd die in aanvulling OPde gegevensverzameling inhet deeladviezenstadium? verzameld worden
tijdens de planvorming in de planstadia van schetsontwerp» voorontwerp en
rapport ex artikel 34.Tabel 21 is samengesteld O Pbasis van tabel F38.
Met de in tabel 21 gegeven moäeliJke soorten van aanvullende verzamelde
gegevens en het overzicht van de meest gebruikelijke? in opdracht te verzamelen
gegevens (tabel B39)» wordt al een goed beeld äeäeven van debrede en uitgebreide gegevensverzameling ten behoeve van de landinrichtinäsplsnvorminä.
Behalve de hier genoemde gegevens worden voorts met name ten behoeve van
het NWC-advies en het advies landschapsbouw noä geäevens verrez?ld ten aanzien
van met name flora innatuurgebieden? fauna en landschappelijke kenmerken
(onder anderelandschapsbeeld).
Tabel 21.Mogelijke soorten van aanvullend verzamelde gegevens en mate van
voorkomen per planstadium
mogelijkheden ten aanzien van
aanvullende gegevensverzameling

planstadia» waarin
gegevensverzameling

in veel
projecten
voorkomend

- Opnames weäen en waterlopen
- Opnames kavelinrichting
- LEI-gegevens

so? vo?
so? vo?
so? vo?

incidenteel
voorkomend

- Aanvullende landbouwkundige gegevens
- CABO-vegetatiekarterinä
- Archeologisch onderzoek
- Sociologisch onderzoek
- Aanvullende hadroloäischegegevens
- Merkeersteningen
- Inventarisatie natuurwaarden
- Waterkwaliteit

34
34
34

SO? VO

so? vo

so
so
so
vo
vo
vo

so = schetsontwerp
vo = voorontwerp
34= rapport ex artikel 34

Met de lijst van mogelijke soorten van analyses (inclusief tussentijdse
evaluaties)wordt een goed beeld gegeven van de onderzoekingen die plaatsvinden
ten behoeve van de planvorming van het landinrichtingsplan (tabel B40).Behalve
de in tabel B40 genoemde analyses zijn voorts van belang de afsluitende?
integrale evaluaties van schetsontwerp» voorontwerp en rapport e>:artikel 34,
Doordat intabel B40 verwezen wordt naar de projecten waarin de analyses zijn
toegepast? isnadere beschouwing (indien gewenst)moäelijk.
De analyses 1» 2 en 3 uit tabel B40» geven drie concrete manieren aan
waarop de informatie uit streek- en bestemmingsplannen gebruikt wordt bijde
planvorming in landinrichtingsverband en zijn daarmee van belang voor voorlopige onderzoeksvraag 5.
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Eiezeinformatie isvan direct belang voor voorlopige onderzoeksvraag 4
over het gebruik van in landinrichtingsverband verzamelde gegevens ten behoeve
van de planvorming in streek- en bestemmingsplannen.
Daarnaast isdeze informatie van belang voor voorlopige onderzoeksvraag 3
(over de methodiek van planvorming ten behoeve van streek-en bestemmingsplannen). Uit het overzicht van gegevens en analyses blijkt welke gegevens*
»et een zeker abstractieniveau» en welke analyses nodig ziJn voor concrete
planvorming over inrichting en beheer.Afhankelijk van de gewenste inhoud"
abstractieniveau? hardheid? en aan dehand van de problematiek die aan de orde
is» kan nu worden vastgesteld welke gegevensverzameling en welke analyses nodig
zijn voor streek-en bestemmingsplan.
Ad 3. Tijdstip van besluitvorming? methodisch gezien? over oppervlakte en
ligging relatienotagebieden
Bijhet tijdstip waarop besluitvorming over oppervlakte en ligging van
relatienotagebieden plaatsvindt? kan onderscheidt gemaakt worden in*
- het formele beslissingsmoment? dit is inde meeste projecten tegelijk met de
vaststelling van het rapport e>:artikel 34 (uitzondering bijde onderzochte
landinrichtingsprojecten OPdeze regel isHoeksche Waard-Oost? waar dit al
veel eerder plaatsvond).
- het methodische beslissingsmoment? hieronder wordt verstaan de oplossing die
tijdens het proces van planvorming? veelal OPgrond van diverse analyses? tot
stand komt. In sommige projecten wordt zo'n oplossing ineen volgend Planstadium nog eens gewijzigd? zodat methodische beslissingsmomenten inmeer dan
een Planstadium voorkomen.
Relatienotatoepassing isOPeen project na (Borculo) inalle projecten
aan de orde (via de voorrangsinventarisaties of via de3% of 150 ha regeling).
Voor 2projecten is nog niet bekend wanneer deze besluiten zullen vellen.
Moor 2 projecten isde besluitvorming over relatienotatoepassing vooraf gegaan
aan de landinrichtingsplanvorming (tabel B42).Voor 8 projecten is/wordt inhet
eerste integrale planvormingsstadium (schetsontwerp of voorontwerp) besloten
over de relatienotatoepassing (MO? SW? ML» HWO? BN? YM? AR? SO)» voor 3projecten isdit het tweede integrale stadium (SA? EL» L H ) .Voor de overige
projecten vindt deze besluitvorming plaats in het stadium van het rapport ex
artikel 34 (WH? BS).NB. InMidden-Opsterland heeft na besluitvorming inhet
voorontwerpstadium? een heroverweging plaatsgevonden inhet stadium vanhet
rapport ex artikel 34 (als gevolg van de hydrologischebeheersbaarheid).
Formeel gezien wordt vrijwel steeds inhet stadium van het rapport ex artikel
34 besloten over de relatienotatoepassing (uitzonderingHWO).
Het blijkt dus dat in OP2na alle projecten? voor het stadium van rapport
ex artikel 34? de relatienotatoepassing zijn beslag krijgt. Bit iseen interessant gegeven inverband met voorlopige onderzoeksvraag 9 (gewenste fasering van
onder andere streek.planprocesten opzichte van landinrichtingsproces).Voor een
duidelijke inbreng vanuit het streekplan isduidelijkheid over de relatienotatoepassing gewenst? voorafgaand aan schetsontwerp of voorontwerp.
Ad 4.Gebruik van streekplan? bestemmingsplan bijde oplossing van knelpunten
inde landinrichtingsplanvorming
Voor 2projecten isnog niet bekend of streekplan/ bestemmingsplan
gebruikt zal worden bijde oplossing van knelpunten (zie tabel B43).Voor de
overige 16 projecten? O P1na? is/wordt het streekplan steeds gebruikt bijde
oplossing van knelpunten.De uitzondering betreft YM? waar tijdens de landin-
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richtingsplanvorming» het streekplan nos niet gereed was.
Volgens de opgave isbijzowel schetsontwerp» voorontwerp en rapport ex
artikel 34 vrijwel steeds het streekplan van belang.
Het bestemmingsplan is biJ de landinrichtingsplanvoriiiing aanzienlijk
minder ingebruik biJ de oplossing van knelpunten» slechts 8van de 16
projecten. Daarbijwordt het bestemmingsplan iets meer gebruikt naarmate de
voorbereiding vordert.
Streekplannen en inmindere mate ook bestemmingsplannen blijken derhalve
actief gebruikt te worden biJ de oplossing van knelpunten inde voorbereiding
van landinrichtingsplannen.Dit is van belang in verband met voorlopige
onderzoeksvraag 1 (over de inhoud van streek- en bestemmingsplan met het oogOP
een doeltreffende doorwerking in de landinrichtingsvoorbereidingK in strecken bes-temmingsplärmen kunnen aanwijzingen worden opgenomen voor de oplossins
van knelpunten (aard en ernst beschreven biJ de landinrichtingsproblefiiatiekerO.
Ten tweede isdeze informatie van belang voor voorlopige onderzoeksvraag 5»
omdat concreet kan worden aangegeven waar inde werkwijze het beleid van
streek- en bestemmiiingsplan kan worden ingebracht.
3.2.5.Samenvattende conclusies ten aanzien van de noodzakelijke concrete
onderbouwing van uitspraken over inrichting en beheer
Uit tabel B43 bliJkt welke onderwerpen indiverse projecten betrokken zijn
geweest inde afstemming van landinrichtingsplan met streekplan en met bestemmingsplan» en die tevens ziJn gebruikt voor het samenstellen van varianten of
alternatieven.
- Inde afstemming »et het streekplan! relatienotatoepassing (6*)» verkaveling/
boerderiJverplaatsing (4*)» waterbeheersing (1*)» ontsluiting (2*)»
recreatiepaden (1*)» natuur <1*)> landschap(1*).
- Inde afstemming met het bestemmingsplan! relatienotatoepassing (1*)» verkaveling/boerderiJverplaatsing(3*).
In het rechter gedeelte van tabel B43 ziJn voorts de analyses genoemd» die
ten behoeve van landiririchtingsplanvorming hebben plaatsgevonden. Hiermee wordt
het beeld bevestigd van de concreet onderbouwde planvorming O Phet gebied van
inrichting en beheer.Typische voorbeelden van analyses wat dit betreft ziJnï
- toedelinssonderzoek» boerderiJverplaatsingsonderzoek ten behoeve van landbouw
of voor natuur en landschap»
- onderzoek waterbeheersing ten behoeve van landbouw»
- onderzoek waterbeheesring ten behoeve van natuur en landschap»
- effectenbepaling (HELP)van planalternatieven voor landbouw» recreatie en
natuur en landschap»
De analyse ziJn van belang om inzicht te verkrijgen indemogelijkheden voor
het behoud van natuur-en landschapswaarden» en inde opbrengstdepressies voor
de landbouw biJ verschillende niveaus van maatregelen.
Van belang inverband met de voorlopige onderzoeksvragen 3 en 4over de
methodiek van planontwikkeling inhet streekplan isde conclusie dat om de conseauenties te overzien van de wensen om natuur-en landschapswaarden te
beschermen» er concrete analyses nodig ziJn.Voor deze analyses ziJn ook gedetailleerde gegevens nodig (voor de verkaveling ten minste een gebruikersksart?
en voor dewaterbeheersing gegevens betreffende dehydrologische opbouw van het
gebied» peilfluctuaties en dergelijke). Inverband met bijvoorbeeld abstractieniveau en hardheid van streekplanuitspraken kan dit betekenen dat gekozen wordt
voorï
- of globale en harde uitspraken» waarbijeen beperkte onderbouwing voldoende
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is;
of concrete en Binder harde uitspreken» ook hier iseen beperkte onderbouwin;
voldoende?
of concrete en hsrde uitspraken? in dit Sevsl dient er ook een voldoende
concrete onderbouwins ten srondslas lissen aan de beleidsuitspraken.
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3.3« Samenstelling en teken landinrichtingsorganen
3.3.1. Begripsomschrijving
Het determ 'organisatie'wordt de bestuurlijke en organisatorische
context aangeduid» hiermee wordt bedoeldî
- Welke taken en inbreng hebben de bestuurlijke en ambtelijke functionarissen
en belanghebbenden bijhet planvormingsproces?
- Hoe isde samenstelling en de werkwijze van de diverse organen waarin ze
formeel zitting hebben?
3.3.2.Toelichting O Pde verzamelde informatie
Van de 18 landinrichtingsprojecten is de samenstelling (naar herkomst van
de leden)van Voorbereidingscommissie of Landinrichtingscommissie en Plaatselijke Commissie nagegaan (tabel B44).Deze informatie is afkomstig van de
Afdeling Centraal Secretariaat van de Centrale Directie van de Landinrichtingsdienst.
In tabel B45 isde samenstelling van de ambtelijke projectteams weergegeven? deze isbekend geworden uit deenauete onder de onderzoeksingenieurs.
In tabellen B46 en B47 worden de taken van enkele landimichtingsorgsnen
inzake 17streekplannen en inzake de bestemmingsplannen in alle provincies
weergegeven» deze informatie iseveneens afkomstig uit deenouete onder"de
onderzoeksingenieurs (soms gesteund door de voormalige hoofden AMP)j dit heeft
tot gevolg dat de informatie ten aanzien van de betrokkenheid van SBB waarschijnlijk niet 100% compleet is.
3.3.3. Samenvattende conclusies ten aanzien van Voorbereidingscommissie (VC)
of Landinrichtingscommissie (LC)» Plaatselijke Commissie (PC)en
Projectteam (PT)
De taken van VCen LC zijn (bron NOTA CCC» 1982)»
VC5 Beleidsvorming en overleg OPregionaal niveau? hiertoe verband leggen
tussen landinrichtingsvoorbereiding en streek? teneinde de planvorming
af te stemmen O Pin de streek levende behoeften.
LC5 Leiding geven aan de voorbereiding en uitvoering van het landinrichtingsproject (OPregionaal niveau).
DePC heeft als taak de uitvoering van de ruilverkaveling (artikel 51 van de
Ruilverkavelingswet 1954)
Het PT heeft als taak de ambtelijke voorbereiding van de besluitvorming in
de VC en LC.

Achtereenvolgens zullen nu behandeld worden de samenstelling van VC/LC»
PC en PT.
Samenstelling VC/LV.
De samenstelling van VC/LC isbekend voor O Peen na alle landinrichtingsprojecten (tabel B44)» alleen voor IJsselmonde is nog geen LC benoemd. Gemiddeld bestaat de VC/LC uit ruim 6 lederif met een minimum van 5en een maximum
van 12 in diverse projecten,
Het aantal agrarische leden bedraagt gemiddeld precies 4» met uitersten
van 2 en 6.

- 77

Vertegenwoordigers van de pertikuliere natuurbescherming zijn in 13 van de 17
projecten aanwezig» doorgaans met een vertegenwoordiger.
Vertegenwoordiging van de gemeente komt in 14van de 17projecten voor» vrijwel
steeds (uitzondering WL)met een vertegenwoordiger» deelname van de gemeente
bevordert de afstemming met het bestemmingsplan buitengebied»
Waterschappen ziJn in5projecten vertegenwoordigd»
De overiäe categorieën komen incidenteel voor.
Voorzitter van de VC/LC zijn overwegend agrariërs (7)en burgemeesters
(8)» in 2 projecten (UL en FN) zijn de voorzitters GS-leden» Uit de deelname
van de provincie aan de VC blijkt het grote belang dat de provinciale besturen
van Noord-Holland en vooral Zuid-Holland- hechten aan een goede afstemming
tussen streekplan (provinciaal ruimtelijk beleid) en de landinrichtinäsvoorbereiding.
De aldus samengevatte samenstelling van deVC's en de LC's komt in grote
lijnen overeen »et het landelijk beeld. In de NOTA CCC (1982)wordt daarnaast
onder »eer gesteld dat er een tendens is tot het inzetten van grotere commissies» waarbij tevens het (relatieve) aandeel van de landbouw inde commissies
afneemt»
De samenstelling ven VC en LC dient zodanig te zijn dat daarin de aard
van de problematiek van het gebied evenwichtig wordt weerspiegeld. Dit
geldt zowel volgens de officiële richtlijnen» als volgens het onderzoekstechnisch model» dit laatste geeft immers aan dat afhankelijk van onder andere
de inhoud van het plan (en de daarin OPte lossen problematiek)» er een zodanige organisatie moet zijn» dat de problematiek adeouaat kan worden behandeldDoor vergelijking van de samenstelling inde projecten met de problematiek kan
worden nagegaan in hoeverre dit uitgangspunt inde betreffende projecten is
gerealiseerd. In tabel 22 iseen vergelijking gemaakt tussen de omvang van
aanwezige waardebepalende kenmerken van natuur- en landschap (tabel B32)ende
aanwezigheid van vertegenwoordigers van de partikuliere natuurbescherming.
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Uit tabel 22blijkt het volaendei
- in4 projecten »et "vriJ ärote' (3*)en 'grote' (1*)waarde van natuur en
landschap komt Seen vertegenwoordiger voor? voor 2 projecten kan dit verklaard worden uit de ouderdom van het project (HA? BQ>» voor HWO iswellicht
de beperkte waarde de oorsaak. InSW kan de oorsaak zijn dat een deel van de
aanwezige waarden pas inde IOOP van de voorbereiding ziJn ontdekt.
- waar 2vertegenwoordigers in decommissie zitten (5 projecten)? isvrijwel
steeds (uitzondering HO)sprake van overwegend 'ärote'waarden van natuur en
landschap» voorts zijn dit toevallig ook de projecten die een LC hebben in
plaats van een VC.
- projecten met 'ärote'waarden van natuur en landschap en toch slechts 1verteäenwoordiäer zijn RU en WW» sis verklarinä kan äelden dat dit iets oudere
projecten zijn,
Samenvattend kan worden äeconcludeerd dat er vooral inde recente
projecten een redelijke mate van overeenstemminä is tussen deoiwanä van de
waardebepalende kenmerken van natuur en landschap en het aantal verteäenwoordiäers van natuur en landschap inde MC.
Samenstellinä PC
De samenstelling van de PC isvoor 5 van de 18projecten bekend? voor de
overiäe projecten isnoä äeen PC inäesteld (tabelB44).
De samenstellinä sua zetelverdeling ven de PC volät inhet aläenieen die
van de VC.
BijveräeliJkinä van VC en PC blijktdat*.
- inHA en BO een aärerischeverteäenwoordiäer isvervanäen door een verteäenwoordiäer van natuur en landschap? hiermee isbeter voldaan aan het vereiste
van een samenstelling overeenkomstiä de problematiek»
- inWLhet aantal aärsrische leden äelijk gebleven» maar isde verteäenwoordiäinä van partikuliere natuur-en landschapsbescherminä» äemeenten en
provincie drastisch teruääebracht. Een verklarinä is wellicht dat de ärote
knelpunten tijdens de voorbereidinä doeltreffend ziJn oPäelost. Niettemin»
Juist bijde uitvoerinä speelt de afstemminä met het bestemminäsplen
buitengebied» dit pleit juist voor en continuerinä van de deelname van de
âemeente aan de PC.
De herkomst van devoorzitters van de PC isäelijk aan die van de VC.
Samenstellinä PT
Een PTkomt in 13van de 18projecten voor (tabel B45)» een verklarinä
hiervan is ten dele de ouderdom van projecten (HA en BO).Landelijk äezien
blijkt dat het projectteam inopkomst is» »aar noä niet overal inäevoerd.
Constanten inde samenstellinä zijn district en afdelinä onderzoek van de
Landinrichtinäsdienst en het Staatsbosbeheer. Veel voorkomend zijn verderî
Provinciale Directie BedriJfsontwikkelinä» DBL en KADQR. De andere typen leden
komen weiniä of incidenteel voor.Opvallend isdat voorzover devoorzitter van
de VC/LC inhet projectteam zit» deze steeds buräemeester is.
PPD'sen Openbaar Lichaam Rijnmond komen in 5 van de 13PT'svoor»
deelname aan het PT veräroot de»oäelijkheid voor een afstemminä van streekplan
(of provinciaal beleid bijhet niet tijdiä beschikbaar zijn van het streekplan?
MO e» YM)en landinrichtingsproject.
Voor provincies waarin meer projecten »et een PT voorkomen (Zuid-Holland?
Zeeland en Noord-Brabant) is er een min of »eer duidelijke overeenkomst tussen
de afzonderlijke PT's te constateren.Een voorzichtige conclusie isdat de
samenstelling van het PT van provincie tot provincie varieert.
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Volgens het onderzoekstechnisch model dient de samenstelling van het PT
in overeenstemming tezijn met de aard vsn de problematiek en de technische
kennis die nodig isvoor een doeltreffende behandelinsdaarvan.Ten aanzien
van de inbreng van kennis van landbouw» natuur en landschap wordt in alle
PT's voorzien. De recreatieconsulent neemt echter slechts deel aan 6 van de
13PT's» terwijl invrijwel alle projecten in»eerdere of mindere mate
recreatieve vragen aan de orde ziJn.

De informatie over de samenstelling van VC/LC» PC en PT is van belang voor
voorlopige onderzoeksvraag 7 (over de gewenste organisatie van de voorbereiding en uitvoering van het landinrichtingsplan)en voorlopige onderzoeksvraag 9
(over de vormgeving van de afstemming)» namelijk O Pde volgende manieren:
- erworden voorbeelden gegeven van hoe afstemming via de organisatie mogelijk
isï deelname van provincie en gemeente» als lid of voorzitter» aan VC/LC» PC
en PT (ten behoeve van voorlopige onderzoeksvragen 7en 9)»
- er wordt een (mogelijk)probleem gesignaleerd ten aanzien van de samenstelling van dePT'sï namelijk het niet altijd aanwezig ziJn van recreatieconsulent.Dit leidt tot een toespitsing ven de onderzoeksvraag naar
hoe alle voor een doeltreffende behandeling van de aanwezige problematiek
benodigde deskundigheid» kan worden ingebracht inhet PT (ten behoeve van
voorlopige onderzoeksvraag7 ) .
3.3.4.Samenvattende conclusies ten aanzien van taken van enkele landinrichtingsorganen inzake streekplannen en bestemmingsplannen buitengebied
Taken ten aanzien van streekplannen ziJn genoemd voor 15 streekplannen
(2niet ingevuld)» voorzover ingevuld geldt dat voor alle 15 een of meer teken
worden vervuld (tabel B46).DaarbijziJn deHID (venvoor de reorganisaties)
en Directeur LK (na de reorganisatie» in zekere zin vergelijkbaar met de HID)»
het meest aktief» SBB en LD treden ongeveer in gelijke mate OP»de Inspecteur
Landinrichting van de LD is (nog )niet O Pdit terrein aktief.
Informatieverschaffing vindt plaats ten behoeve van alle 15 streekplannen»
vrijwel steeds ziJn daarbijLD en SBB beide betrokken. De taak van de Directeur
LK» om gevraagd en ongevraagd GS te adviseren inzake ruimtelijke problemen» is
alleen genoemd door Friesland» wellicht gebeurt dit ook in andere provincies.
De andere taken komen voor biJ ruim dehelft van de streekplannen» voor
het »ede samenstellen van sector en facetnota's hebben LD en SBB de overhand»
terwijl biJ het medeopstellen van of het adviseren over beleid de HID of
Directeur LK de overhand hebben.
Streekplannen waarvoor vanuit de genoemde landinrichtingsorganen relatief
weinig taken ziJn vervuld ziJn? MDR» IJV» UTO enZHZ.
Taken inzake bestemmingsplannen buitengebied ziJn genoemd voor alle provincies» de situatie voor en na de reorganisatie voor respectievelijk 7 en 11
provincies (tabel B47).
Ook hierbijziJn HID en Directeur LK het »eest aktief. Inbreng van de LD
komt» volgens de opgave van de onderzoeksingenieurs LD» iets vaker voor dan de
inbreng van het SBB.De Inspecteur Landinrichting van de LD (na reorganisatie)
blijkt biJ de bestemmingsplannen wel inbreng te leveren
Het verschaffen van informatie door de landinrichtingsorganen ten behoeve
van het opstellen van bestemmingsplannen komt voor inongeveer de helft ven de
provincies» na de reorganisatie vervalt deze taak inde provincie Limburg.
Het beoordelen van ontwerp-bestemmingsplannen komt voor in ruim de helft
van de provincies.
De taak van HID» respectievelijk Directeur LK» om bezwaar aan te tekenen
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biJ gemeente of 6S» is Blleen genoemd door Zuid-Holland» maar komt wellicht ook
in andere provincies voor.
De andere taken komen voor bij (vrijwel) alle provincies. In grote liJnen
geldt daarbijdat de inbreng van SBB en LB overwegend betrekking heeft O Ptaken
van informatieverschaffing en inbrenä leveren.Voorts blijkt dat de inbreng var
HID of Directeur LK vooral betreft advisering en beoordeling.
Ten aanzien van verandering na de reorganisatie van debemoeienis van
landinrichtingsorganen ishet volgende van belang? Circulaire van het Ministerie van Landbouw en Visserij <1983)Î
- De directeuren LK (enLAVQ)vertegenwoordigen de Minister van Landbouw in
onder andere de PPC» subcommissies van dePPC» de Provinciale Commissie
Beheer Landbouwgronden» Procinciale Commissie Waterbeheer (PCW)» en
- De Inspecteur Landinrichting isonder »eer adviseur van de PPC en PCW en
secretaris Commissie Waterbeheer (COWA).
De Directeuren LK (en LAVO) zijn derhalve na de reorganisatie de eerst
betrokkenen biJ taken ten aanzien van streek- en bestemmingsplannen» LD en SBB
en andere diensten kunnen daartoe beschikbare gegevens toeleveren»
De informatie over de taken van de genoemde landinrichtingsorganen inzake
streek-en bestemmingsplannen is van belang voor de voorlopige onderzoeksvragen
6 (over de gewenste organisatie bijstreek- en bestemmingsplannen) en ? (over
de vormgeving van de afstemming)» doordat er voorbeelden worden gegeven van de
verschillende mogelijke bijdragen van landinrichtingsorganen aan de planontwikkeling en effectuering van streek- en bestemmingsplannen.
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3 . 4 . Fasering planstadia
3.4.1. Begripsomschrijving
Het 'fasering'wordt bedoeld deopeenvolging vanstappen gedurendehet
planningsproces« Metname deze faserinä kandienen alsgemeenschappelijk
kader voordeafstemming vanverschillende planningsprocessen.Erwordt onderscheidt gemaakt tussen!
- Planstadiai demate waarin eenplan zijn definitieve vor* isgenaderd ofal
heeft bereikt (bijvoorbeeld bijeenlandinrichtinäsplan' deeladviezen»
schetsontwerp» voorontwerp e t c ) . ElkPlanstadium heeft eenof»eer functies?
kent »eewerkendeenverantwoordelijk organen» enneemt eenzekere tijdin
beslag.
- Fasen'de (»ethodische)deelbewerkingen diebinnen eenplanstadium voorkomen
(bijvoorbeeld* verkenningen» opstelling alternatieven» evaluatie» etcetera).
3.4.2. Toelichting O Pdeverzamelde informatie
Indetabel B48isweergegeven*
-eenlijst vanplanstadia» dievoorkomen indevoorbereiding enuitvoeringvan
landinrichtingsprojecten» alsmedeeentypering vandeze planstadia»
-deaanwezigheid endatevanafronding (niet geheel volledig)vande
planstadia»
-defunctiesdiedeplanstadia vervullen.
Deze informatie isverkregen uitdiverse bronnen« dein1983metonderzoeksingenieurs gevoerde gesprekken» Afdeling Centraal Secretariaat vandeLI'
endeinvulling doordeonderzoeksingenieursvandeenouete (metnanevan
belang inverband »etdefuncties).
Tabel B49issamengesteld uittabel B48engeeft aanwelke planstadiain
de verschillende projecten gevolgd zijn» endeproceduretijden,
3.4.3. Samenvattende conclusies tenaanzien vandefasering vandevoorbereiding van landinrichtingsprojecten
Tapering enfuncties planstadia
Deo»schriJving entypering vandeplanstadia istevinden indeeerste2
kolo»»en vantabel B48.Hetvoorkomen vanplanstadia indeprojecten isinhet
rechter deel vandetabel aangegeven.Voor projecten dierond 1970invoorbereiding zijn genomen» isdewerkwijze»etvier deeladviezen sows wel»soir-s
niet gevolgd.5projecten volgen deoude werkwijze waarin volstaan wordtmet
alleenhetNWC-advies eneenzogenaamd vooronderzoeksrapport (HA»RU»BO«WL?
HW0>» voor alle andere projecten zijnweldevier deeladviezen gemaakt. Deze
zelfde projecten (behalve Waterland)kennen evenmin eenschetsontwerp» daarnaast isookvoor MOgeen schetsontwerp gemaakt» alle andere projecten volgen
derhalve dein1976 ingevoerde werkwijze metdeeladviezen enschetsontwerp:
Voordelandinrichtingsvoorbereiding komen inde18onderzochte projecten
derhalve inhoofdzaak 2type opzetten voorï
1.Adviesexartikel 32»NWC-advies» vooronderzoeksrapport» voorontwerpen
advies exartikel 34,HA»RU»B0»HWOenWLalstussenvorm (5projecten^2. Adviesexartikel 32»vier deeladviezen» schetsontwerp» voorontwerp enadviesexartikel 34* deandere projecten» »etWLenMOalstussenvorm(14
projecten).
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De verschillen tussen beide opzetten ziJn te typeren els*
- opzet IJ »et vooral gericht OPlandbouwkundige verbeteringen» tegenover opzet
2 met integrale planvorming? en
- opzet 1? »et een beperkte gegevens verzameling» tegenover opzet 2»et een
uitgebreide gegevens verzameling.
NB. Opzet 1ko»t biJ recente projecten niet »eer voor.
Uit de typering van deplanstadia» uit de daarin overwegend voorkokende
functies en uit de werkwijze in hoofdlijnen (zie3.2.3.)blijkt de opzet en de
ontwikkeling daarin van de landinrichtingsvoorbereiding.
- Volgens opzet 1worden uitgaande van de doelstellingen volgens het rapport ex
artikel 32 en de beperkte gegevensverzameling de landbouwkundig gewenste
maatregelen ontwikkeld (vooronderzoeksrapport)» welke worden geconfronteerd
»et het NWC-rapport. Inhet voorontwerp» »eestsl een plan» waarop (vanaf
1974) inspraak »ogelijk is» worden essentiële keuzen gemaakt en zijn de
neeste knelpunten opgelost. Tenslotte is in het rapport ex artikel 34het
plan concreet uitgewerkt» en vindt nog een bezwarenprocedure plaats. Extern
overleg en toetsing door deLandinrichtingsdienst of de CCC vindt steeds
plaats» behalve ten aanzien van het NUC-advies» de projecten HA en RU vormen
wat dit betreft een uitzondering» in het overleg over het NUC-advies ziJn
zelfs essentiële keuzen gemaakt.
- Volgens opzet 2worden na het advies ex artikel 32eerst de zogenaamde deeladviezen opgesteld door de specifieke belangen behartigende instanties?
Provinciale Raad voor de Bedrijfsontwikkeling (PRBO)» recreatieconsulent
(COR)» NWC en het SBB.Hiertoe vindt een uitgebreide gegevensverzameling
plaats. In het schetsontwerp worden nu OPbasis van de doelstellingen uit het
advies ex artikel 32en de deeladviezen» schetsmatige integrale alternatieven
(of een plan)opgesteld. Hierbijworden veelal essentiële keuzen gemaakt. In
het voorontwerp vindt een nadere uitwerking plaats in alternatieven of een
plan» waarbijvaak opnieuw belangrijke keuzen aan de orde zijn» over het
voorontwerp wordt inspraak gehouden» In het rapport ex artikel 34 is tenslotte een plan uitgewerkt» waarover een bezwarenprocedure wordt gehouden»
Overleg en toetsing door LD en CCC zijn in alle planstadia aan de orde»
behalve bijde »eeste deeladviezen. Verdere uitzonderingen O Pdit algemene
beeld betreffen SA» SW» LH en U M waar over het landbouwstructuuradvies
extern overleg isgevoerd» WA» waarbijten aanzien van het recreatieadvies
en het advies landschapsbouw essentiële keuzen zijn gemaakt» en MO» WL» AR»
SO en BS waarin ook bijhet opstellen van het rapport ex artikel 34 nog
essentiële keuzen zijn gemaakt.
Vanaf 1981 isopzet 2nog verder ontwikkeld door de invoering van een HELPevaluatie ter afsluiting van de planstadia van schetsontwerp» voorontwerp en
rapport ex artikel 34J SA» SW» EL» WL» LH» BM» U M » YM» WA» AR» SO en BS
(12 projecten).Hiermee heeft de voorbereiding ziJn huidige vorm gekregen»
welke »ethodisch is aan te duiden alsevaluerend ontwerpen» vanuit een breed
scala van alternatieven via herhaalde evaluaties toewerken naar een voor alle
betroken belangen zo goed mogelijk plan.
Deze opzet heeft een logische en consistente structuur (Dessina en Van
Rheenen» 1982)» en is voorts standaard en vastgesteld in richtlijnen.Deze
opzet zal derhalve als uitgangspunt worden aangehouden.
Aangenomen wordt dat bijde voorbereiding volgens de Landinrichtingswet de
opzet van deeladviezen» schetsontwerp» alsmede van het evaluerend ontwerpen
wordt gehandhaafd. De doelstelling van de projecten zullen wellicht nog verder
worden verbreed» terwijl de combinatie voorontwerp en rapport ex artikel 34
wordt uitgesplitst in een voorontwerpprogramma» een voorontwerpplan» een pro-
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äramma en een plan. Inhet vervols van METAPLAN zal nadere aandacht moeten
worden besteed aan eventuele verdere wiJziäinäen in de opzet van de voorbereiding*
(Beschikbare) tijdsduur voor de planstadia
De tijdsduren worden alleen aanäeäeven voor opzet 2» in verband »et het
inmiddels verouderd zijn van opzet 1.
In tabel 23 (welke afäeleid is uit tabel B49)worden achtereenvolgens
aanäeäeven de âemiddelde tijdsduren bijde landinrichtinäsproJecten» waarin
opzet 2 (inclusief overäanäsvorm W D » en de tijdsduren voläens deelnota 2over
de proceduretijden (DESSING &VAN RHEENEN» 1983). Tevens zijn de tijden
voläens de richtlijnen aanäeäeven.
Tabel 23.Overzicht van proceduretiJden (afäerond O Pmaanden)» veräeliJkinä met
richtlijnen tijden
1Advies ex
lartikel 32
Itot laatste
1deeladvies
1
1
Richtlij- 124-42 (3
nentijden(3l
De 14META-I 54
PLAN-pro- 1(11proj.)
Jecten »et1
opzet 2 1

Laatste
deeladvies
tot schetsontwerp

6
22
(10proj.)

Recente
1 37
projecten 1
met deelad-1
viezen (3 1

24

Aanbevolen !30-42 (1
richtlijnen!
tijden»
1
Dessina & i
Van Rhee- 1
nen (3
1

24

Schets- IVoorontwerp 1ontwerp
tot voor -Itot conontwerp Icept ad
Ivies ex
lartikel 34
12- 18

1
1
1

1TotsIe duur!
Ivan advies !
lex artikel1
132tot ed-!
Ivies ex er-1
Itikel 34 1

148-78 (1 1

1 6-12
1

21
1 10
(6 proj. )l(7 proj.)
1
1
12

Vooront- 1Totale duur
werp tot Ivan advies
advies lex artikel
ex arti- 132tot conkel 34
Icept advies
lex art.34

16

1

99

15 (2

1

88

15

1

79

1

1

113

(5 pro,)

1
10

1
1
1
1
1

1

(1 Indien ten behoeve van het NWC-advies in 2veldseizoenen waarnemingen nodis
dan isde duur inplaatsvan 48maanden 78 maanden.
(2-Geplande duur voläens ervarinäen uit andere projecten.
(3-Bronî Dessina &Van Rheenen» 1983.Deelnota 2.Procedure tijden» ICW-note 1440
Aläemene conclusie isdat de richtlijnen verre worden overschreden.In
DESSING iVAN RHEENEN (1983)isaanbevolen o*de richtliJnentiJden aan tepassen aan de praktische ervarinäen met deze tijden alsmede de veranderde functies
van de planstadia. Inde onderste reäel van tabel 23zijn deze aanbevolen
richtliJnentiJden weeräeäeven.
VeräeliJkinä van de tijdsduren van de METAPLAN-proJecten met de tijden van
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(27) recente projecten leert dst de METAPLAN projecten over het geheel gezien
langer duren (gemiddeld 11 maanden)» langer duren »et neme deeladviezenstadiuin
en voorontwerpstadiu»» terwijl de periode van voorontwerp naar concept-advies
ex artikel 34 korter is.
Opvallende afwijkingen (zie tabel B49)doen zich voor biJ LH enSO (meer
dan 100maanden tot en »et laatste deeladvies)» ten aanzien van het schetsontwerp biJ SO (1»aand» echter bijzondere omstandigheid)» WW» YM en WA (rond de
10»aanden» onder andere doordat bijWA naar aanleiding van het adviese>;
artikel 32 al vele keuzen zijn gemaakt)en EL (67»aanden» complex project)»
ten aanzien van het voorontwerp valt AR O Pdoor zeer korte duur (9maanden)en
SO door zeer lange duur (41 maanden).
Betrokkenheid van GSen PS biJ de landinrichtingsvoorbereiding
Volgens deRuilverkavelingswet heeft »et name GSeen aantal duidelijke bevoegdheden ten aanzien van de planstadia in voorbereiding» onder andere?
- vaststellen van het advies ex artikel 32» (gemiddelde duur biJ 18 KETAPLANprojecten iseen kleine 10maand)»
- vaststellen van het advies ex artikel 34» na bezwarenbehandeling» (gemiddelde
duur van 9 METAPLAN-proJecten iseen kleine 11 maanden)
Hiermee heeft GSde mogelijkheid een goede afstemming van ruimtelijke
ordening en landinrichting te bevorderen. Voor de voortgang van het landinrichtingsproject isvan belang dat er bijGS geen vertraging optreedt» voor de
METAPLAN-proJecten zijn de gebruikte tijdsduren niet erg groot. Enkele
uitschieters naar boven ziJnî
- ten aanzien van vaststelling advies ex artikel 32* RU (39maanden)» FN (22
»aanden) en U M (16»aanden» complicatie» formeel niet vastgesteld)
- ten aanzien van vaststelling advies ex artikel 34* B0 (15 maanden)
BiJ de Landinrichtingswet zijn de bevoegdheden van GSen ook van PS» ten
aanzien van de voorbereiding van landinrichtingsprojecten aanmerkelijk uitgebreid» onder andere!
- PSdoen voorstellen voor het voorbereidingsschema (volgens artikel 19)»
hierin wordt ondermeer aangegeven of de voorbereiding als herinrichting of
als ruilverkaveling plaats zal vinden»
- GS stellen de Landinrichtingscommissie in (volgens artikel 27)»
- GS doen voorstellen voor vaststelling landinrichtingsprograirima aan PS» wssrns
PS vaststellen (na toetsing aan de hoofdlijnen van het provinciaal beleid).
In geval van herinrichting wordt door PS tegelijk het besluit tot
herinrichting genomen (volgens artikel 41» 42» 46)»
- GS stellen het landinrichtingsplan vast (volgens artikel81).
3.4.4.Samenvattende conclusies ten aanzien van de fasering van de uitvoering
van landinrichtingsprojecten
Tapering en functies planstadia
Be omschrijving en typering van enkele planstadia in de uitvoering iste
vinden inde eerste 2 kolommen van tabel B48.Gekozen zijn enkele voor de
afstemming »et de ruimtelijke ordening relevante planstadia. Inhet kort is
de uitvoering van landinrichtingsprojecten als volgt gefaseerd.
Na de ste*ming en het installeren van de Plaatselijke Commissie wordt begonnen »et de uitvoering van het plan van wegen en waterlopen en landschapsplan» in aansluiting hierop wordt een begin gemaakt »et het aanbieden van
(delen van)het definitief plan van wegen en waterlopen en landschapsplan» ter
vaststelling aan GS.Hiermeeworden meestal gelijk eigendom» beheer en
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onderhoud geregeld. Gedeeltelijk parallel asn de uitvoering en vaststelling van
het plan van wegen en waterlopen en landschapsplan? worden de richtlijnen voor
het plan van toedeling bepaald (neestal gereed voordat het plan van weäen en
waterlopen en het landschapsplan geheel zijn vastgesteld). Vervolgens wordt het
plan van toedeling opgemaakt» onder andere O Pbasisvan de zogenaamde wenszittingen (een vorm van inspraak waarbijde grondgebruikers hun wensen voor de
toekomstige toedeling naar voren brengen)? aansluitend worden de kavelinrichtingswerkzaamheden uitgevoerd. Na realisering van het landschapsplan en eventuele recreatieve maatregelen* wordt de nieuwe situatie van alle grondgebruikers opnieuw gewaardeerd (tweede schatting)» waarna de ruilverkaveling verder
financieel en administratief wordt afgehandeld.
In alle planstadia wordt extern overleg gepleegd» behalve bijhet vaststellen van de richtlijnen voor het plan van toedeling issteeds ook een
bezwarenprocedure aan de orde.Essentiëlekeuzen zijn steeds aai'de orde biJ
de vaststelling van het definitief plan van wegen en waterlopen en het
landschapsplan» minder vaak genoemd zijn essentiële keuzen bijde overige
planstadia in de uitvoering.Niettemin kan ervan worden uitgegaan dat inde
uitvoering essentiële keuzen aan de orde zijn bijmet name de vaststelling ven
de richtlijnen voor het plan van toedeling» het opstellen van het plan van
toedeling en de in samenhang daarmee O Pte stellen kavelinrichtingsmaatregelen,
In verband »et de overgang van Ruilverkavelings- naar Landinrichtingswet
is van belang dat een groot deel van de nu gestemde landinrichtingsprojecten
zal worden uitgevoerd volgens de Ruilverkavelingswet.Bijovergang naar de
Landinrichtingswet zullen namelijk alle projecten waarvan tenminste een deel
van het definitief plan van wegen en waterlopen en landschapsplan» ter goedkeuring is ingediend bijGS (OPhet moment dat de Landinrichtingswet in werking
treedt)worden uitgevoerd volgens de Ruilverkavelingswet.Aanbevelingen in
METAPLAN-verband zullen derhalve O Pde uitvoering volgens» zowel Ruilverkavelingswet als Landinrichtingswet betrekking moeten hebben (beide aan de orde in
de komende jaren). Nieuwe procedurestadia in de uitvoering zijn onder »eer het
begrenzingsplan (artikel 131» inhoudelijk te vergelijken met de weergaveOP
kaart van plan van wegen en waterlopen en landschapsplan)en het plan van
tijdelijk gebruik. Inde onderzoeksfase van METAPLAN dient een volledig overzicht te worden opgesteld ven de opzet van de uitvoering volgens de Landinrichtingswet.
(Beschikbare) tijdsduur voor de planstadia
Uit het overzicht van de proceduretijden van de 18METAF'LAN-proJecten»
blijkt dat slechts voor 2 projecten alle tijden van de uitvoering zijn gegeven»
ten dele betrof het daarbijnog schattingen. Voor een benadering van beschikbare tijden is daarom tevens aangesloten bijhet landelijk overzicht van
Vrooyink (1984).
De totale tijdsduur van de uitvoering van projecten welke inde periode
van 1965t/m 1969 zijn gestemd» bedraagt meer dan 10?8 Jaren» daarbijblijken
opvallende verschillen tussen de provincies. In Gelderland en Utrecht hebben
projecten veelal een zeer lange uitvoeringsduur» dit tegenover relatief korte
tijdsduren voor deuitvoering inGroningen» Friesland» Drenthe en Zeeland.
Betrokkenheid van GS bijde uitvoering ven landinrichtingsprojecten
De betrokkenheid van GS bijdeuitvoering van landinrichtingsprojecten
blijkt onder meer uit de verantwoordelijkheid van GS voor het vaststellen van
het definitief plan van wegen en waterlopen en het landschapsplan.
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Pijde landinrichtingswet ziJn de bevoegdheden van GS ten aanzien van de
landinrichting uitgebreid- onder andere metî
- het vaststellen van het begrenzings^lan (volgens artikel 131)*
- het toewijzen van eisendem» beheer en onderhoud (volgens artikel 133 en 13 7 >.

Met bovenstaande uitleg over typering en functies van plenstadia» de voor
de verschillende planstedia beschikbare tiJden alsmede de betrokkenheid van GS
en PS bij de landinrichting» is de opzet van de landinrichtingsvoorbereiding en
uitvoering uiteengezet. Deze informatie is van belang voor de beantwoording van
de voorlopige onderzoeksvragen 5» 8 en 9.
In de eerste plaats doordat deze opzet als referentiekader fungeert voor
het doen ven aanbevelingen omtrent de methodiek van planontwikkeling. Inhet
onderzoeksvoorstel voor METAPLAN is immers aangegeven dat aanbevelingen in
principe dienen te passen binnen de huidige richtlijnen (onderzoeksvraag 5 ) .
In de tweede Plaats is het overzicht van de opzet van belang voor het
onderscheiden van mogelijkheden voor afstemming via de fasering (onderzoeksvragen 8 en 9 ) .Bijvoorbeeld ervan uitgaande dat het streekplan richtinggevend
zal ziJn voor de landinrichtingsprojecten» is het nodig dat er in het eerste
integrale planvormingsstadiuro ook beschikt kan worden over een recent streekplan. Volgens de aanbevolen richtlijnen is dit 30 -42 maanden nadat de CCC
het advies e>:artikel 32 aanbiedt aan GS» vanaf dat moment heeft de provincie
derhalve 2»5 -3»5 Jaar beschikbaar. Formele vormen zijn bijvoorbeeld streekplanherziening of -evaluatie? streekplenuitwerking of partiele streekplanherziening. Een vergelijkbaar proceduremoment bijde Landinrichtingswet ishet
vaststellen van het voorbereidingsschema volgens artikel 20.
De mogelijkheden voor afstemming blijken ook uit de verantwoordelijkheid
van GS en PS in verschillende stadia van de procedure. Door de formele bevoegdheden van GS en PS is er tijdens de planvorming een duidelijke basis voor de
inbreng van GS en PS voor de afstemming met het provinciaal ruimtelijk beleid.
De inbreng van GS/PS blijkt in nog sterkere mate dan bijde Ruilverkavelingswet
onderdeel van de procedure te zijn» dit vereist bijzondere zorg in verband met
een vlot verloop van de procedure.
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4. AFSTEMMING RUIMTELIJKE ORDENING EN LANDINRICHTING
4,1, Begripsomschrijving
Onder afstemming wordt versteen een doelmatige verdeling van de functies
en werkze3irihederiover de betrokken planningsprocessen (streekplan» bestemmingsplan? landinrichtinäsplan)•nodig voor een evenwichtige inbreng enafweging ven de verschillende belangen.
Voor eerigoede karakterisering ven de afstemming ziJn duidelijke begripFen nodig. Gebruik isge&aal'tvan de begrippenparen
- bovengeschikt en nevengeschikt» ter aanduiding van de feitelijke beslissingsmacht» e^:
- richtinggevend en wisselwerking» ter aanduiding van de feitelijke inhoudelijke beïnvloeding van plannen.
Daav ruimtelijke ordening en landinrichting volgens de tweesporiäheidsäedachte
principieel nevengeschikt ziJn» komt bovengeschikt alleen voor ten aanzien ven
het leridiririchtingsplen» waarover een positief uitgevallen stemming isgehouden. Het landiririchtingsplan (plan van wegen en waterlopen» landschapsplan en
richtlijnen plan ven toedeling)» waerover stemming heeft plaatsgevonden» geldt
els basis voor de uitvoering. Ten aanzien van de detailuitwerking van het
landiririchtingsplan (onder meer met verdichtingswegen en -waterlopen» kavelinrichtingsmaatregelen» plan van toedeling) bestaat wederom een nevengeschikte
relatie met de ruimtelijke ordening» waarbijevenwel het landiririchtingsplan
als bovengeschikt uitgangspunt geldt.
Met de begrippenparen ziJn nu de volgende mogelijke combinaties af te leiden ten aanzien van de relatie van landinrichting en ruimtelijke ordening?
- ruimtelijke ordening richtinggevend en nevengeschikt ten aanzien van landinrichtingsvoorbereiding en detailuitwerking landiririchtingsplan» (bijruimtelijke ordening voorafgaand aan landinrichting)»
- ruimtelijke ordening en landinrichtingsvoorbereiding en detailuitwerking ziJn
inwisselwerking en nevengeschikt» (bijruinteliJke ordening voorafgaand aan
landinrichting» en biJ ruimtelijke ordening en landinrichting gelijk O P ) »
- landiniichtingsplen richtinggevend en bovengeschikt ten aanzien van de ruimtelijke ordening» (biJ landinrichting voorop na positief uitgevallen stemmingsuits1ag 1andinrichtinäsp1an)»
- landinrichtingsvoorbereiding en detailuitwerking landiririchtingsplan richtinggevend en nevengeschikt ten opzichte van de ruimtelijke ordening» (biJ
ruimtelijke ordening» landinrichting voorop» of gelijk).
In tabel 23 worden de inde praktijk,voorkomende combinaties van begrippen
operationeel gedefinieerd.
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Tabel 2 3 . Karakterisering afstemming ruimtelijke ordening en landinrichting
Begrippenparen

1F a - 1 Operationele definities voor
sede relatie streel-Flan ring
laridiririchtinäsplanvorniinä

Operationele definities voor
de relatie bestemmingsplan 1andinrichtingsplanvorming

RUIMTELIJKE
1.
ORDENING
RICHTINGGEVEND RO
en
voor
NEVENGESCHIKT OP

Streekplan is richtinggevend
en nevengeschikt ten opzichte ven Ll-planvorming
indient
- biJ verschillen tussen LI
en S? S is aangehouden? of
- binnen de randvoorwaarden
van S oplossingen in L I verbend ziün gevonden (biJ
concrete uitwerking van S)î
of
- concrete ruimtelijke
claims van S ziJn verwerkt
in L I .

B is richtinggevend en n e vengeschikt ten opzichte van
Ll-planvorming? indien?
- b i j verschillen tussen B
en LI» B is aangehouden?
- concrete ruimtelijke
claims van B zijn verwerkt
in LI (bv via art.13 kavels
in de oude s i t u a t i e ) .

WISSELWERKING

S en Ll-planvorming ziJn in
wisselwerking en nevengeschikt? 'indien
- biJ verschillen tussen S
en LI er in onderling o v e r leg compromissen ziJn g e s l o ten? waarbij sprake is van
een wezenlijke inbreng
van S.

B en Ll-planvorming zijn in
wisselwerking en nevengeschikt? indient
- biJ wisselwerking tussen B
en LI er in onderling overleg compromissen zijn gesloten? w a a r b i j sprake is van
een wezenlijke inbreng van
F? de afstemmingszin uit het
rapport ex artikel 34 kan
hiervan toepassing ziJn.

S en LI-planvorming ziJn in
wisselwerking en nevengeschikt? indien!
- biJ gelijktijdige voorbereiding van S en LI» er in
onderling overleg naar oplossingen wordt gezocht.

B en Ll-planvorming ziJn in
wisselwerking en nevengeschikt? indient
- biJ gelijktijdige v o o r b e reiding van B en LI? er in
onderling overleg naar oplossingen wordt gezocht.

LI-plan is richtinggevend en
bovengeschikt ten opzichte
van S zodra'.
- het LI-plan b i j positieve
stemniingsuitslag? is aangenomen (ten aanzien van het
plan van wegen en waterlopen? het landschapsplan en
richtlijnen plan van t o e d e ling).

LI-plan is richtinggevend en
bovengeschikt ten opzichte
van B zodraÎ
- het LI-plan b i j positieve
stemmingsuitslag? is aangenomen (ten aanzien van het
plan van wegen en waterlopen? het landschapsplan en
richtlijnen plan van toedeling).

23 ,

en
NEVENGESCHIKT

RO
voor
OF

2b.
RO
en
LI
geliJk
LANDINRICHTING 3.
RICHTINGGEVEND RO
voor
en
BOVENGESCHIKT OPl

LI
voor
OS-

Gf

gelijk
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BegrippenparenIFaIseIring

Operationele definities voor
de re1stie streekplan landiririchtingsplanvormirig

Operationele definities voor
de relatie bestemmingsplan landinrichtinäsplanvormiris

LANDINRICHTING14a,
RICHTINGGEVENDI
en
IRO
NEVENGESCHIKT Ivoor

Ll-planvorming is richtinggevend en nevengeschikt ten
opzichte vanS» indient
- biJ verschillen tussen S
en LI» de inLl-verband bevonden oplossing wordt aangehouden. HierbiJ worden de
oorspronkelijke S-wensen in
principe wel betrokken inde
planvorming? echter losgelaten» en wordt er in LIverbend opnieuw afgewogen.
- verschillen tussen LI enS
moeilijk ziJn vast te stellen (Sniet hoog abstractieniveau) en er in Ll-verband
oplossingen worden bepaald?
hierbij is uiteindelijk
altijd het fiat vande
provincie nodig.

LI is richtinggevend en
nevengeschikt ten opzichte
van B? indient
- b i jverschillen tussen E
en LI» de in Ll-verband gevonden oplossing wordt aangehouden! de afstemminsszin
uit het rapport ex artikel
34 kan indit geval van toepassing ziJn. HierbiJ worden
de oorspronkelijke B-wensen
in principe wel betrokken«
echter losgelaten? en wordt
er in Ll-verband opnieuw
afsewoëen»
- verschillen tussen LI enB
moeilijk zijn vast te stellen (Bmet een hoog abstractieniveau) ener in Ll-verband oplossingen wordenb e paald? hierbij is uiteindelijk altijd het fiat vande
provincie nodig.

IOP?

lof
IgeIliJk

14b. I- bijafwezigheid vanS ofB de in LI-verbsnd gevonden
oplossing wordt aangehouden inS ofB? biJB kan indit
ILI Igeval de standaardafstemmingszin uithet rapport ex artiIvoorl kei 34 ven toepassing ziJn. Hierin wordt gesteld datde
IOP Igemeenten bereid zijn om na positieve stemmingsuitslag» B
aan te passen aanL I .
S t streekplan
B t bestemmingsplan
LI t landinrichting
4.2. Toelichting O Pde verzamelde informatie
Voor de 13 landinrichtingsprojecten isde afstemming tussen streekplan en
bestemmingsplan enerzijds en landinrichtingsplan anderzijds beschreven. Daarin
is respectievelijk aangegeven de fasering van streekplan? bestemmingsplan landinrichtingsplan ten opzichte vanelkaar? een beschrijving hoede afstemming
over verschillende onderwerpen is verlopen? een karakterisering vande afstemming ( O Pbasis vande definities uit tabel 23)ende beoordeling vande afstemming door de Laridinrichtinësdienst? AMPende planologische diensten
(tabelB 5 0 ) .
De gegevens ten aanzien vande fasering ziJn in eerste instantie ontleend
aan de gesprekkenronde» en aande enauete. Bij vergelijking metde informatie
uit het landelijk overzicht vanproceduretijden (VR00YINK? 1984)? bleek dat
bestemmingsplannen» diemeteen relatief kleine oppervlakte inhet landinrichtingsgebied liggen» door de provinciale ambtenaren buiten beschouwing worden
gelaten. Anderzijds waren door hen vaak bestemmingsplannen? dieinhet bestand
van Vrooyink ontbreken (alsgevolg van selectie O Pbetrouwbaarheid informatie»
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zie VROOYINK. 1984)wel ogenomen.
Daarnaast is OF bssis ven literatuur een overzicht samengesteld van landelijke en eventueel aanwezige provinciale richtlijnen omtrent de gewenste
fasering van ruimtelijke ordening en landinrichting.
In aanvulling OFde beschrijving ven de IBprojecten is schriftelijk
gevraagd?
- Welke onderwerpen van afstemming inprincipe ziJn aante geven gezien de
inhoud van het streekplan en de problematiek van het landinrichtingsproject?
- over welke onderwerpen feitelijk afstemming heeft plaatsgevonden
ftabel FS2).
Als er geen onderwerpen ziJn genoemd? duidt dit O Ponvolledigheid van het
materiaal of O Fhet zich inhet beginstadium van de voorbereiding bevinden van
het project (UM!.
OP basis van deze informatie en met de informatie van andere proJectanalases ziJn de volgende overzichten samengesteld;
- dekarakterisering van de afstemming in relatie tot de fasering van streekplan - landinrichtingsplan (tabel B53>?
- dekarakterisering van de afstemming in relatie tot de fasering van bestemmingsplan - landinrichtingsplan (tabel B54)»
- onderwerpen van afstemming in relatie tot dekarakterisering van de afstemming over ois onderwerpen (tabel B55)»
- liJstmet onderwerpen van afstemming alsgevolg van de inhoud van het streekplan en deproblematiek van het landinrichtingsproject gecombineerd met
onderwerpen waarover feitelijke afstemming heeft plaatsgevonden (inkader
streekplan of bestemmingsplan) (tabel B5é).
4.3.Samenvattende overzicht van de richtlijnen voor afstemming van ruimtelijke
ordening en landinrichting
BiJ de afstemming wordt uitgegaan van het principe van detweesporigheidî
dit houdt de erkenning invan het verschijnsel dat ruimtelijke relevante
beslissingen intweekaders tot stand plegen tekomen.Debeide besluitvormingsliJnen staan ieder O Pzich en kunnen elkears rol niet overnemen.Geen
van beide besluiten prevaleert automatisch boven de ander« Met andere woorden
er is sprake van een principiële nevengeschiktheid. Dit houdt indat in landinrichtingsverband gemotiveerde afwijkingen van ruimtelijke ordeningsplannen
mogelijk ziJn.
Uit artikel 4van deLandinrichtingswet valt wel af te leiden dat de
ruimtelijke ordening sturende uitspraken dient tebevatten ten aanzien van de
landinrichting (landinrichting ter verbetering van de inrichting conform de
functies zoals door de ruimtelijke ordening aangegeven). Volgens het principe
van de tweesporigheidsgedachte wil dit echter niet zeggen dat de ruimtelijke
ordening feitelijk richtinggevend zal ziJn.Met name het streekplan dient sturende uitspraken te bevatten (volgens artikel 42dient het landinrichtingsprogramma getoetst teworden aan dehoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk
beleid? zoals dit z'ngrondslag vindt inof rederliJkerwiJs voortvloeit uit een
streekplan of een ander besluit van Provinciale Staten? dePPC gehoord). Uit de
inparagraaf 2.1*6. omschreven afstemmingsmanierblijkt dat de verschillende
streekplannen verschillen indemate waarin sturende uitspraken voorkomen,Maar
ook ten aanzien van het bestemmingsplan wordt een goedecoördinatie en afstemming inde voorbereiding van belang geacht? met name inde relatie tot het
landinrichtingsplan. In deuitvoering is» voor het geval van conflict tussen
bestemmingsplan en landinrichtingsplan« voorzien ineen conflictoplossing door
GS» waarbijhet provinciaal ruimtelijk beleid de grondslag is (artikel 130
Landinrichtingswet).
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Iritabel P51 zijn de uit het voorgaande af te leiden landelijke richtlijnen weergegeven omtrent defasering van streek- en bestemmingsplannen ten
p*sichte van de landinrichtingTevens zijnprovinciale richtlijnen« voorzover hekend« aangegeven.
Voor de fasering van streekplan en landinrichtingsvoorbereidirig geldt dat
het streekplan voorop moet gaan» biJ de uitvoering speelt het streekplan seen
belsns'rij^e rol inde afstemming met landinrichting.
Voor de fasering van bestemmingsplan en landinrichtingsvoorbereidinsgeldt
dat zomogelijk beschikt moet worden over een (recent)bestemmingsplan els uitgangspunt biJ de planvorming» tijdens devoorbereiding dient ditbestemmingsplan insamenhang met de lendinrichtingsvoorbereiding teworden aangepast
(derhalve gelijktijdig).
Moor de fasering ven bestemmingsplan en landinrichtirigsuitvoering geldt
dat bijhet begin van deuitvoering beschikt moet worden over een bestemmingsplan dat in overeenstemming ismet het landinrichtingsplan.
Voor de uitvoering van het plan van wegen en waterlopen» enhet landschapsplan
heeft dit als functie dat tebehouden elementen planologisch beschermd zijn.
Voor de detailuitwerking van het landinrichtingsplan kan het bestemmingsplan
mede sis uitgangspunt worden genomen» daarnaast geldt dat het landinrichtingsplen (na positieve stemmingsuitslag)richtinggevend en bovengeschikt is.
Tijdens de detailuitwerking dient het bestemmingsplan» voorzover nodig» in
wisselwerking teworden aangepast (derhalve gelijktijdig).
4.4. Samenvattende conclusies ten aanzien van de fasering streekplan - landinrichting en fasering bestemmingsplan - landinrichting (tabel B53)
Het moment waarop de integrale planvorminSsectiviteiten inhet streekplan/bestemniinäsplariFroces of lsndinrichtingsvoorbereidina plaatsvinden» enbeslissingen worden genomen» isels maatstaf genomen om tebepalen of streekplan
voorop gaat» gelijk gaat of achter het landinrichtingsplan aankomt.
In tabel B51 zijn respectievelijk de landelijk geldende richtlijnen en de
richtlijnen per provincie» voor zover aanwezig» aangegeven voor de fasering van
ruimtelijke ordening en landinrichting ten opzichte vanelkaar.
Bij12van de 18projecten gaat het streekplan» conform de richtlijnen«
geheel (SA« RU» SW» UU» EL» LH. U M » AR)of gedeeltelijk (MO» BN» UA» SO)
vooraf aan de landinrichtingsvoorbereiding» bij 10projecten wordt geheel of
gedeeltelijk afgeweken van de richtlijnen.Bij7van deze projecten vindt de
planvorming ven streekplan en landinrichtingsplan geheel (HA> UL» HUO» BS)of
gedeeltelijk (MO» BN» UA)gelijktijdig plaats en bij3projecten isgeheel (B0?
YM)ofgedeeltelijk (SO)het landinrichtingsplan gereed voordat instreekplanverband planvormingsactiviteiten hebben plaatsgevonden. (Ten aanzien ven
St-Oedenrode geldt dat het streekplan wel voorgaat ten opzichte ven het landinrichtingsplan» maar dat het landinrichtingsplan vooref gaat san devoorbereiding voor destreekplanuitwerking).
BiJ lé van de 18projecten heeft het bestemmingsplan (vertrekpunt)geheel
<M0» HA» RU» SU» UU« UL« LH» HUO« BN» UA? AR» SO» BS)of deels (SA» B0» EL)
zijn beslag gekregen voor de landinrichtingsvoorbereiding» in overeenstemming
met de landelijke richtlijnenendievan de provincie Groningen.Bij3projecten gingen» inovereenstemming met de richtlijnen bestemmingsplan (voorbereiding of aanpassing)en landinrichtirigsvoorbereiding» geheel (YM)ofgedeeltelijk (B0» EL)gelijk O P .BiJ eveneens 3projecten ging» inafwijking vande
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richtlijnen? geheel ( U M ) of deels (SA» BO)delandiririchtirigsplerivorniing
voorop,
BiJ de uitvoering vanhet landinrichtirigsplan ishet bestemmingsplan ven
meer invloed dan biJ de voorbereiding.BiJ projecten weer deuitvoering el in
een verder gevorderd stadium is (HA» RU» BO) isvoor 2projecten (HA» RU)wel
een bestemmingsplan (vertrekpunt)voor het gehele blok beschikbaar» biJ 1 (BO)
is voor een deel eenbestemmingsplan beschikbaar (overeenkomstig metde richtlijnen), Over de gewenste aanpassing (inwisselwerking)tijdens de uirvoerins
isnos geen informatie beschikbaar.
Het bliJkt dus dat voor ruim dehelft van de projecten het streekplan
voorop loopt ten opzichte van het landinrichtirigsplan.BiJ vergelijking vandit
cijfer met debeschikbaarheid van een vastgesteld streekplan inhet stadium van
het schetsontwerp volgens het landelijk overzicht (VROOYINK» 1984? p,37» 38)»
bliJkt een grote mate van overeenkomst-. Inde helft van de gevallen (oppervlakte)kan worden beschikt over een minder dan 10Jaar geleden vastgesteld
streekplan» terwijl voor 42'/.van deze oppervlakte zelfseen streekplan beschikbaar isdat minder dan5 Jaar geleden isvastgesteld. Deze gegevens hebben
betrekking OP de periode 1977-1982.
Inmiddels (1984)isvrijwel geheel Nederland met recente streekplannen
bedekt (VROOYINK» 1984» P.16)» zodat vrijwel alle landinrichtingsprojectenuitkunnen gaan van een streekplan.Of deze situatie zogunstig zal blijven» hangt
af ven het tijdig (partieel)herzien van de plannen» hiervoor ziJn veleaanzetten gedaan.
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat inde 18onderzochte projecten»
(tabel B53)het praktisch gezien» slechts ca 45%van de gevallen mogelijk was
inhoud te geven aan de richtlijn (tabel B5D» dat het streekplan richtinggevend moet ziJn voor het landinrichtirigsplan.Voor de toekomst zal dit» om
deze reden» echter niet langer een beletsel hoevenzijn.
Uit de beschikbaarheid van vastgestelde bestemmingsplannen bijpublikatie
ven het voorontwerp indeperiode na 1977 (metuitzondering van Borculo alle
onderzochte projecten) (1984)blijkt volgens Vrooaink dat landelijk gezien
slechts 50%van de oppervlakte in landinrichtingsprojecten kanbeschikken over
een bestemmingsplan.Bij24% ishet bestemmingsplan dan nietouder dan 5Jaar»
bijeveneens 24%ishet bestemmingsplan tussen 5en 10Jaar oud.Het blijkt dus
dat de situatie inde onderzochte projecten gunstig afsteekt ten opzichte ven
het landelijk gemiddelde.
Bijde al in langere tijd inuitvoering zijnde landinrichtingsprojecten
komt het nu nog wel voor dat er niet voor het hele project overbestemmingsplannen beschikt kanworden.
Er isde laatste jaren niet veel voortgang geboekt inhet vaststellen ven
bestemmingsplannen buitengebied (onder andere als gevolg van bezuinigingen)»
hetgeen inhoudt dat er toch slechts inbeperkte matekan worden beschikt over
vastgesteld bestemmingsplan buitengebied bijzowel voorbereiding als uitvoering
van landinrichtingsprojecten. Van belang istestellen dat er tussende
provincies aanmerkelijke verschillen zijn inde aanwezigheid vanbestemmingsplannen buitengebied? met name Groningen en inmindere mate Noord-Holland en
Noord-Brabant met relatief weinig bestemmingsplannen» en Drenthe» Overijssel»
Gelderland en Zeeland met Juist veel bestemmingsplannen.
Bovenstaande informatie isven belang inverband met voorlopigeonderzoeksvraag 8.gewenste fasering van streek.planprocesen bestemmingsplanproces
ten opzichte ven landinrichtingsproces.Uit de confrontatie vende richtlijnen
en praktijk blijkt dat de landelijke richtlijnen redelijk gevolgd worden»
Echter ten aanzien van debeschikbaarheid van het bestemmingsplan voor devoor-
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bereiding en uitvoering van het landinrichtiriäsplan Seven de onderzochte projecten een te gunstig beeldt bestemmingsplannen ziJn immersnoä langniet
overs] beschikbaar? voorts isbiJ het beäin vsn deuitvoerinä inweiniä gevallen een OF het landinrichtingsplan afgestemd bestemmingsplan aanwezig.Gemeenter ziJn hiertoe vaak wel bereid? maar wachten (inverbsridmet onder andere de
kotten)tot deuitvoerinä zover äevorderd isdat duidelijk ishoe het bestemmingsplan er uit moet gaan zien.Pit isvan belang inverband met voorlopiäe
onderzoeksvraag 9» namelijk door deze tespecificeren inde zin vsn hoe vorm
äesever kan worden aan de afstemming voor die gevallen dat niet beschikt kan
worde--,over een bestemmingsplan buitengebied 'een situatie die nog wel enige
Jaren zal blijven bestaan). Voor voorlopiäe onderzoeksvraaä 5 (hoe inde Plsnvorminsisniethodiek van landinrichtingsprojecten? streekplan en bestemmingsplan
te verwerken) isdeze informatie van beianä omdat alleen voor die landinrichtingsprojecten? waar het streekplan/bestemminäsplan voorop äinä of gelijk liep
met» voorbeelden gevonden kunnen worden van hoehet ruimtelijke ordeningsbeleid
is verwerkt inde methodiek ven de landinrichtiriäsvoorbereidinäen -uitvoerinä
(in relatie tot bestemminäsplan).Ook isdeze informatie van beianä voor
voorlopiäe onderzoeksvraaä 11 (welke factoren van invloed O Pfeitelijke äoede
afstemming'.
4,5.Samenvattende conclusies ten aanzien van dekarakteriserinä vande
afstemming? in relatie tot de faserinävoor streekplan landinrichtinasplan (tabel B53 en B55)
De faserinä en karakteriserinä isniet inalle projecten voor alle onderw e g e n hetzelfde.Daarom kan die dan voor een bepaalde sfstemminä tussen de
planvormingsprocessen voor het äeheel of voor een gedeelte äelden.
Indien het streekplenproces voorafgaat aan het landinrichtingsproces? dan
ishet streekplan overweäend äeheel of äedeelteliJk richtinggevend ten opzichte
ven het landinrichtinasplan (MO? RU» SU« BN? U M ? WA)of inwisselwerking (SA?
RU? SW? EL? LH).Alshet streekplan wel vooraf gaat san het landinrichtinäSFlen
maar relatief globaal is (GLO? MOER)? dan ishet landinrichtinasplan richtinggevend (WU? AR? SO).Voor Eemland geldt deels dat ondanks dat het streekplan
voorop äeat? dat het landinrichtinasplan richtinggevend istenOFzichte vanhet
streekplan.
BiJ 7projecten ziJn de streekplanvoorbereidinä en 1andinrichtingsvoorbereidinä äeheel (HA? UL? HWO? BS)of gedeeltelijk (MO? BN» WA)äeliJkOP
gegaan.Het streekplan wasdan of richtinggevend (HA)? of in wisselwerking
(MO? HL.HUO?WA),
Indien het landinrichtingsprocesäeheel (BO? YM)of gedeeltelijk (SO)
voorafäeäaan isaanhet streekplanproces? den bliJkt dat het landinrichtingsplan richtinggevend isgeweest (BO? YM)of inwisselwerking (SO).Het landinrichtingsplan kan dan bovengeschikt geweest zijn (BO)of nevengeschikt aan
het streekplan (YM?SO).
Geconcludeerd kan worden dat de fasering enigszins van invloed isgeweest
OP het karakter van de afstemming. Indien streekplan voorop äaat (gegaan is)?
is het streekplan iets vaker richtinggevend? dan inwisselwerking met? of
ondergeschikt san de landinrichtingsvoorbereidirig.
BiJ gelijktijdig verloop van streekplan- en landinrichtingsvoorbereidirig iser
meestal sprake van een wisselwerking.Als het landinrichtingsplan voorop gaat
is het landinrichtinasplan ook richtinggevend geweest.
Indien afstemming plaatsvindt over de relstienotatoepas'sing? dan iser
vaak een wisselwerking tussen streekplan en landinrichtinaplan.Ten aanzien van
de bescherminä/behoud ven landschappelijke (en/of cultuurhistorische-)waarden

ken? een minder sterke» soortgelijke conclusie getrokken worden. Uitzonderingen
riJn de Drenthse projecten ten aanzien van relatienotatoepassing en bescherming/behoud van landschappelijke waarden omdat indat betreffende streekplan de relatienotagebieder;en gebieden metzeer waardevolle landschappelijke
en natuurwetenschappelijkewaarden al gedetailleerd O Pde streekplan kaart ziJn
aangegeven (streekplan richtinggevend).Het streekplan is meestal richtinggevend els het gaat over de landinrichting conform de bestemming gegeven inde
zoneringscategorieen. Echter indien het streekplan erg globaal is» dan is de
landinrichting richtinggevend.
Bovenstaande informatie isvan belang voor de voorlopige onderzoeksvraag 9
(over de vormgeving ven de afstemming). Het blijkt dat desturende werking ven
streek?lanuitspraken inde praktijk vrijveel voorkomt. Ven sturende werking is
sprake als het streekplan richtinggevend isgeweest» of» ziJ het in mindere
mate» biJ wisselwerking. Het streekplan is richtinggevend geweest ten aanzien
vanï MO (relatienotatoepessing 2e fase)» RU (relatienotatoepassing» boerderijnieuwbouw» bescherming/behoud/ontwikkeling landschaps- en cultuurhistorische
waarden» ontsluiting» inrichting conform streekplanzonering)» SW (bescherming'
behoud natuurwaarden» waterbeheersing» inrichting conform streekplanzonering)»
PN» U M (keuze herinrichting/ruilverkaveling» concentratie tuinbouwgebieden)»
WA (relatienotatoepassing» bescherming/ontwikkeling landschaps-en cultuurhistorische waarden» inrichting conform streekplanzonering» ontsluiting» bescherming/behoud natuurwaarden» recreatieve inrichting» keuze herinrichting/ruilverkaveling),
Wellicht zal het met deze voorbeelden mogelijk zijn suggesties te doen
voor sturende afspraken.
4.6. Samenvattende conclusies ten aanzien van de karakterisering van de
afstemming» in relatie tot de fasering voor bestemmingsplan landinrichting 'tabel B54 en B55)
Ineen laridinrichtingspleri ismeestal meer dan een bestemmingsplan aan de
orde» waardoor de fasering bestemmingsplan- landinrichtingsplan niet voor het
hele landinrichtingsgebied altijd het zelfde is.Daarom kan dus een bepaalde
fasering en karakterisering voor een bepaald deel van het gebied of voor het
hele landinrichtingsgebied gelden.
BiJ de afstemming tussen bestemmingsplan en landinrichtingsvoorbereiding
komt een uniforme karakterisering voor» namelijk voor 17vsn de 18
projecten isgeheel (SA> MO» HA» RU» BO» WL» LH» HWO» BN» U M » YM» WA» AR» BS)
of grotendeels (HA» SW» WW» EL)het landinrichtingsplan richtinggevend geweest.
In2 projecten waren landinrichtingsplan en bestemmingsplan geheel (SO)of
deels (EL)in wisselwerking.
In de al gevorderde uitvoeringsfase van het landinrichtirigsplan (HA» RU»
BO) ishet landinrichtingsplan ten aanzien van deuitvoering ven plan van wegen
en waterlopen richtinggevend en bovengeschikt» echter bijde detailuitwerking
ven het landinrichtingsplan ishet landinrichtingsplan richtinggevend en nevengeschikt (RU» BO)of inwisselwerking en nevengeschikt (HA).
Geconcludeerd moet worden dat de fasering nauwelijks van invloed isO Phet
karakter van de afstemming«
Indiër;het landinrichtingsplan geheel of grotendeels voorop gaat ishet
landinrichtingsplan ook richtinggevend geweest.
Indien het bestemmingsplenproces grotendeels of geheel voorafgaand of
gelijk is geweest aan de voorbereiding van het laridinrichtingsplan istoch over
het algemeen het landinrichtirigsplan richtinggevend geweest.
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Bovenstaande informatie isvan belang voor voorlopige onderzoeksvraag ?
(over de vormgeving vsn de afstemming). Het blijkt dat inde praktijk de
sturende werking van bestemmingsplanuitspraken uitermate beperkt is.Het
bestemmingsplan isuitsluitend richtinggevend geweest biJ concrete ruimtelijke
claims? de wisselwerking bestemmingsplanvoorbereidirig - landinrichtinësplanvoorbereidinä wordt evenniinvaak gerealiseerd.
BiJ de beantwoording van voorlopige onderzoeksvraag 9moet hier dus wel
aandacht aan worden geschonken,
4.7,Samenvattende conclusies ten aanzien vam de relatie onderwerpen van
afstemming als gevolg van de inhoud van het streekplan en de problematiek
van het landinrichtingsproject en onderwerpen waarover afstemming heeft
plaatsgevonden (tabel B56)
De categorieën van onderwerpen van afstemming zijn afgeleid uit de onderwerpen waarover het streekplan ten aanzien ven het landinrichtingsgebied
mogelijk uitspraken doet? of beleid aangeeft (zie hoofdstuk 2? paragraaf 1»
tabel B2).De afstemming kan plaats hebben gevonden in streekplanverband of
bestemmingsplanverbend. Intabel 24 wordt per onderwerp aangegeven biJ hoeveel
projecten•
- deze door medewerkers van Planologische diensten genoemd ziJn als wenselijke
onderwerpen ven afstemming gezien de inhoud van het streekplan en de problematiek inhet landinrichtingsproject (I)>
- feitelijke afstemming heeft plaatsgevonden over het betreffende onderwerp?
naar het oordeel van planologen en of landinrichters (II)?
- afstemming zowel gewenst wordt geacht als ook feitelijk is gerealiseerd
(I +II).
liebetroffen open vragen ziJn inde enouete niet voor alle projecten even
uitputtend behandeld. Hierdoor biedt tabel 24 geen compleet beeld per project?
wel wordt een overzicht gegeven van mogelijke onderwerpen. Het santal keren dat
een onderwerp isgenoemd moet daarom worden vergeleken »et het aantal keren dat
de vraag is ingevuld en niet vergeleken met het totaal aantal projecten.
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Tab?! 24,Onderwerpen ven afstemming
onderwerpen

projecten waarin onderwerpi
genoemd O P basis van.

«lordt

...

I
-keuze herinrichting/
ruilverkaveling
-blokbegrenzing
-gehele blok
-inrichting conform
zonerings categorieën
-randvo'jrwaarden voor
de i n n ichting
»land- .verkaveling
bouw »nieuwbouw boerderijen
.waterbeheersing
»ontsluiting
.overige
»relatienotatoepassing
»land- »bescherming/ontwikschap keling landschap
en
+cult.hist.waarden
na»landschappelijk,te
tuur
ontwikkelen zones
»landschappelijke
openheid
.landschapselementen
.bescherming
natuurwaarden
»toepassing saldoregeling (t.b.v.
natuur en landschap
.grondverwerving t.b.v
natuur en landschap
»recreatieve inrichting

1 (MO)
1 (BN)

1
1
12
12
1
16
1
1
1
1

II
(WA,SO)
(MO,SO"'
(HA,RU,SW,
WW, AR)

1 (SA)

12 (MO,EL)
1
7 (SA,UW.BN AF ,13 <HA»RU,WL)
BS)
I
4 <WW,BN,ARi BS)15 (SA,MO,HA,
1 RU,WA)
13 (HA,RU,B0)
2 (BOfWW)
15 (M0,WL,LH,
1 YM,WA)
14 (SA,LH,
1 HW0,WA)

1 (AR,BS)
1 (EL)
1 (BN)
1 (SO)
1 (BN)

o (AR,BS)

1
11
1
11
1
12
14
1
11
1
1
12
1
13

I +II

(WA)

1 (EL)
7 (HA,RU,SW BN,
AR,SO,BS

4 (SW,B0,EL SO)
•y

(B0,S0)

8 (SA,HA,RU

1 (SO)

(AR)
(M0,HW0)
(SW,EL,LH,WA) 1 (AR)
(EL)

(EL,SO)
(SA,WW,WA)

sw.

EL,BN,AR SO)
4 (HA,RU,AR SO'

1 (SO)

Uit tabel 24 blijkt dat veelal onderwerpen van afstemming wenselijk worden
geacht als gevolg van de inhoud van het streekplan en de problematiek van het
landinrichtingsproject, terwiJl daarover toch geen afstemming heeft plaatsgevonden (zie kolom I). Eveneens werden onderwerpen waarover feitelijke afstemming heeft plaatsgevonden, niet genoemd sis gevolg van de inhoud van het
streekplan en de problematiek van het landinrichtingsproject (zie kolom II).
BiJ 12van de 18projecten ziJn afstemniirigscnderwerpen genoemd als gevolg
van de inhoud van het streekplan en de problematiek van het landinrichtingsproject, waarbij feitelijke afstemming soms wel, soms niet heeft plaatsgevonden
(kolommen I, en I+ II). Veel voorkomende onderwerpen zijn de relatienotatoepassing (10*), waterbeheersing (11*)en nieuwbouw boerderijen (8*).In
mindere mate worden genoemd ontsluiting (6*),bescherming en ontwikkeling ven
landschaps en cultuurhistorische waarden (4#), landschappelijk te ontwikkelen
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zones (3*)en recreatieve inrichting(3*).
BiJ elle 18projecten zijn onderwerpen genoemd waarover feitelijke afstemming heeft plaatsgevonden» waarbijdeze onderwerpen soms ook alswenselijk zijn
genoemd (kolommen II» en I+ II), In 13gevallen betrof ditde relatienotatoepassing? 9* de nieuwbouw van boerderijen» 7*deontsluiting en 7*dewaterbeheersing» 8*de ontwikkeling en bescherming ven landschaps-en cultuurhistorische waarden» 6* het inrichtingsniveau en 5*de bescherming vsnnatuurwaarden.
Tabel 24 geeft een goed overzicht ven welke onderwerpen ven het landinrichtingsplan inaanmerking koitienvoor behandeling inhet streekplan» Dit is
van belang voor voorlopige onderzoeksvraag 2 (welke onderdelen van het landinrichtinäsplan relevant voor streekplan en bestemmingsplan buitengebied)en
vervolgens ook voorlopige onderzoeksvraag 1 (welke inhoud» abstractieniveau en
hardheid over voor landinrichtingsprojecten relevante onderwerpen ziJn in
streekplan respectievelijk bestemmingsplan gewenst met het oog O Peen doeltreffende doorwerking hiervan bijde voorbereiding en uitvoering van het landinrichtinäsplsn.
Voor voorlopige onderzoeksvraag 9 (hoe kan uitgaande van gewenste inhoud«
methodiek en organisatie de afstemming van deplanningsprocessenworden vormgegeven; ziJn deze gegevens ook van belang.
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