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Boekbespreking

Nota Ruimtelijk Kader Randstadgroenstructuur.
1985. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, Ministerie van Landbouw en Visserij. 's-Gravenhage. 81 p.
"De in de Nota Ruimtelijk Kader Randstadgroenstructuur (RSGS) geformuleerde visie kiezen wij als uitgangspunt voor de uitwerking van het beleid. Ditzelfde
geldt voor de keuze van aandachtsgebieden en prioriteiten voor de inzet van rijksinstrumenten, die in de nota worden genoemd." Dat schrijven de heren Braks en
Winsemius, de bewindslieden van de in de titel genoemde Ministeries, aan de Colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, alsmede aan het Bestuur van het
Openbaar Lichaam Rijnmond. Het gaat derhalve om
een Nota met een bestuurlijk karakter, waarbij een
visie is ontwikkeld inclusief keuzen voor locaties, prioriteiten en te gebruiken instrumenten. De Nota lijkt dan
ook vooral bedoeld om bestuurlijk overleg te ontwikkelen, gericht op onderlinge afstemming van het uitvoeringsbeleid door de verschillende overheidsniveaus
incl. de gemeenten.
De recente overheidsnota's in het kader van de Derde Nota Ruimtelijke Ordening waaronder het Meerjarenplan Bosbouw, waarop de RSGS-nota is gebaseerd, zijn globaal van karakter en hebben betrekking
op geheel Nederland. De onderhavige nota richt de
aandacht geheel op de Randstadproblematïek, d.w.z.
de ruimtelijke structuur van het stedelijke hoefijzer in
relatie tot de min of meer omsloten open ruimte van het
Hollands-Utrechts veenweide-gebied en het aangrenzende gebied ten noorden van het hoefijzer in NoordHolland.
Gezien de complexe aard van de toenemende verstedelijking en de gewenste versterking van de levensvatbaarheid van het nog aanwezige "landelijke" gebied mag de Nota Ruimtelijk Kader RSGS wel ambitieus genoemd worden. Er moeten nogal wat
tegenstrijdigheden met elkaar in evenwicht gebracht
worden. Dat betekent ruimtelijke veranderingen, waarbij niet alleen de stedelijke ontwikkeling - ook binnen
de stedelijke structuur - maar ook recreatiemogelijkheden, landbouw, natuur en bosbouw een essentiële

rol spelen. De nota gaat uit van een veranderend landschapsbeeld en schetst dan ook, stap voor stap, de
strategie om de noodzakelijke veranderingen te realiseren. Zo worden de ontwikkelingen ingedeeld naar de
mate van ruimtelijke dynamiek: van consolideringsgebieden (geringe dynamiek) via aanpassingsgebieden
naar herstructureringsgebieden (grote dynamiek).
Wordt in de aanpassingsgebieden gedacht aan nieuwe
recreatie- en bosprojecten op bescheiden schaal, in de
herstructureringsgebieden gaat het om landschappelijke reconstructies waarbinnen grote boscomplexen
kunnen worden ontwikkeld. De nota is voorzien van
fraaie kaartjes, aan de hand waarvan de doeleinden
van de nota-strategie inzichtelijk worden gemaakt.
Om een paar getallen te noemen: afgezien van
Nationale Landschappen, Grote Eenheden Natuurgebied e.d., denkt de regering tot het jaar 2000 ca. 6400
ha bos- en recreatiegebieden tot stand te brengen,
waarvan ca. 4300 ha bos. De functies van het bos lopen uiteen van buffer tussen stedelijke gebieden via
afscherming van het open landelijke gebied tot echte
bossen, waaronder staatsboswachterijen. Daar komt
dan nog bij het bos - van geringere omvang - in de
landinrichtingsgebieden. Het zal daarbij duidelijk zijn,
dat de bijdrage in de voortbrenging van hout niet op de
voorgrond staat, maar via toepassing van pionierboomsoorten in de komende decennia behoeft dit aspect toch niet onderschat te worden. Maar zelfs aan de
behoefte - naar huidige ramingen - aan recreatiegebied in en om de randstad zal tot 2000 via deze plannen slechts voor Vb worden tegemoet gekomen. Het is
dan ook niet duidelijk geworden, hoe na de realisering
van de thans voorziene maatregelen, na 2000 zal worden voort gegaan. Moet dan nog eens geherstructureerd worden? Het lijkt erop, dat de nu gepresenteerde
nota meer mogelijkheden biedt dan voor 2000 gerealiseerd kan worden en dat vanwege de financiële consequenties. Dat betekent toch al zo'n 500 miljoen,
waarvan 435 miljoen voor Rijksrekening, daarbij afgezien van beheerslasten en overige landinrichtingsactiviteiten.
Wat de financiën betreft, de nota geeft de indruk, dat
er niet zoveel nieuwe middelen beschikbaar komen,
maar dat het gebruik van de bestaande middelen in
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onderlinge samenhang de realisatie mogelijk zal
maken. Zo wordt het werkgelegenheidseffect voor de
komende 15 jaar geschat op ca. 6000 manjaren, exclusief het uitstralingseffect voor toeleverende bedrijven en de meer permanente werkgelegenheid in de
sfeer van het beheer.
De grote waarde van de nota ligt vooral in de redelijk
geslaagde poging het labyrinth van beleidsformuleringen uit allerlei geledingen van de overheid inzichtelijk
en hanteerbaar te maken voor locale bestuurders. De
systematische opbouw van de nota heeft geleid tot de
formulering van gemeenschappelijke uitgangspunten
en richtlijnen. Met name de samenvatting geeft alle
aanleiding om enthousiast te raken. Het is overigens
we) jammer, dat de bijlage - erg zuinig op de binnenzijde van het achterste omslagblad afgedrukt - slechts
een summier overzicht geeft van de locaties van de
gedachte bos- en recreatiegebieden waar in 19851990 met voorrang het ïnstrumentariumcomplex wordt
ingezet: samenwerkingsgebieden bij Den Haag (850
ha), Rotterdam (645 ha), Amsterdam (930 ha) en
Utrecht (660 ha), en nog eens 2380 ha overige projecten. Hierin zijn ook de reeds lopende projecten als IJsselmonde-West, Bieslandse Bos en Midden-Delfland
opgenomen. Dat is waarschijnlijk wel terecht; zoals
reeds in de aanhef genoemd zal de Nota nog wel heel
wat overleg vergen voordat alle betrokkenen in het geweer komen. En dit is dan ook meteen aanleiding tot
de belangrijkste punten van kritiek.
Voordat gesproken kan worden van "de Wuivende
toekomst van de Hollandse Hout" (term van Han Lörzing) zal toch eerst de grond beschikbaar moeten komen. Wie een beetje thuis is in de problematiek van de
grondverwerving weet, dat de ellenlange procedures
als een boemerang werken. Met name over de grote
onzekerheid waarin de huidige grondeigenaren en -gebruikers komen te verkeren bij het uitbrengen van dit
soort plannen en de daaruit voortkomende verloedering wordt eigenlijk niet gerept. Juist hun medewerking
is echter van het grootste belang om redelijk snel iets
te kunnen realiseren. Procedures van grondverwerving
blijken thans tien en meer jaren te kunnen lopen voordat ook maar een struik geplant kan worden, In de af-
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gelopen zeven jaren is slechts 1000 ha beplanting gerealiseerd. Vergeleken met de planning tot 2000 leidt
dit tot angstige vermoedens. Men denke slechts aan
de problemen, die bestaan rond de bosaanleg op voor
stadsuitbreiding bestemde grond bij Purmerend: ook
als locatie in de nota genoemd. Is de Nota niet al te
zeer over de hoofden van de burgers heen door het
ambtelijk apparaat tot stand gebracht? In de huidige
nota gaat op zijn minst een heel stuk deregulering
schuil! Met alle waardering voor de visie op het ruimtelijk kader: alle commissies en stuurgroepen die op
planvorming gericht zijn genereren geen beschikbare
grond. Aangezien het niet goed mogelijk lijkt particulier
initiatief bij de bosaanleg te betrekken zal het erom
gaan al diegenen, die van hun grond afgepraat en -gekocht moeten worden - inclusief hun organisaties voldoende te motiveren om tot korte en effectieve procedures te komen. Om op dit veld iets te kunnen
ondernemen lijkt het onvermijdelijk, dat de bewindsman van Landbouw en Visserij, die nota bene zowel
landbouw als bosbouw, recreatie en natuurbehoud
geacht wordt te bevorderen, zo spoedig mogelijk komt
met een nota, waarin instrumenteel de plannen van de
Randstadgroenstructuur gekoppeld worden aan het
landbouwstructuurbeleid. Het gaat per saldo immers
om de vraag hoe de landinrichting - ten aanzien van
stad en land - in het Hollandse kan bereiken, dat met
minder agrariërs met minder kosten minder - maar
wellicht hoogwaardiger - geproduceerd kan worden.
Opdat de Randstad zowel voor de stedelingen als de
agrariërs tot een landsdeel wordt waar het leven goed
is.
Voor al diegenen, die te maken hebben met landschappelijke problematiek incl. bosaanleg - ook buiten
de randstad - kan de Nota warm worden aanbevolen:
ondanks de vraagtekens een heldere beschrijving van
ruimtelijke kaders, die navolging verdient.
De Nota is verkrijgbaar door overmaking van ƒ 5,—
op gironummer 751 van het Distributiecentrum Overheidspublicaties, postbus 20014, 's-Gravenhage,
onder vermelding van ISBN-nummer: 90 346 0403 9.
A. van Maaren

