1 een nallonaal landschaps(park) Is een goede zaak, die zoals
In Noordwest-Overijssel en In Mergelland Is gebleken een kans van
slagen heeft;
2 een nationaal landschaps(park) kan alleen maar slagen, Indien de streek, de plaatselijke bevolking, daaraan meewerkt; hiervoor Is nodig dat er een grote mate
van vertrouwen bestaat tussen de

plaatselijke bevolking, de belanghebbenden, de lokale bestuurders
en de instantie die belast wordt
met de voorbereiding en uitvoering; gezocht moet worden naar
een manier waarop de vereiste
medewerking het beste kan worden verkregen;

3 medewerking houdt automatisch In Inspraak én Inschakeling
van de plaatselijke bevolking; er
moeten dan voldoende waarborgen komen voor een eigen Inbreng, ook in bestuurlijke zin, van
de kant van deze bevolking;
4 een zeer belangrijk, zo niet het
allerbelangrijkste aspect is, hoe je
de bevolking het beste bijbrengt
wat een nationaal landschap Is;
een zo uitgebreid mogelijke voorlichting Is daarvoor een eerste vereiste;

5. wat de naamgeving betreft:
kies een naam die duidelijk aangeeft wat de bedoeling Is en zo
weinig mogelijk weerstand oproept bij de burgers die het aangaat; In dit verband lijkt de naam
"nationaal landschap" een betere
keuze dan de benaming "nationaal
landschapspark";
6 wat tenslotte de toekomst van
de nationale landschap(s)p(ark)en
betreft; deze zullen veel Inspanningen vergen van allen die er hoe
dan ook bij betrokken zijn; maar
dat niet alleen;
7 er zuillen ook voldoende financiële middelen aan de provincie
ter beschikking moeten worden
gesteld. Als de politieke wil er Is,
dan kan er naar mijn mening een
(beperkt) aantal nationale landschappen worden gerealiseerd.

Reactie van D. Huizlnga
De opmerkingen van mijn ambtgenoof van Limburg prikkelen mij tot
een verdere verduidelijking.
Ik heb gezegd: "Daarmee is bestuurlijk gezien de vraag beantwoord. Ik voeg hier echter wel iets
aan toe. ( ...)" Vervolgens heb ik
verwezen naar de procedure van

de pkb., waarbij vooral de mening
van de bevolking voor mij belangrijk is. Als in hef kader van die procedure de mogelijkheden voor instelling van een nationaal landschap zullen blijken, behoelt een
bestuurlijke heroverweging naar
mijn mening niet uitgesloten te
worden. Overigens heeft de zorg
voor het Zuidwestdrentse landschap een hoofdrol gespeeld in
het in juni jl. vastgestelde streekplan voor Zuidwest-Drenthe. Voor
20% van de cultuurgrond zullen
natuur en landschap bijzondere
zorg verkrijgen, waarvan zoals Ik
al zei, 10,5% onder de relatienota
zal worden gebracht. Daarnaast is
bepaald dat In Zuidwest-Drenthe
drie nationale parken ingesteld
kunnen worden. Laat niemand
zeggen dat wij er ons in ZuidwestDrenthe gemakkelijk van afmaken.
Ik heb in mijn bijdrage aan aantal voorwaarden genoemd voordat
verder over nationale landschappen gesproken kan worden. De
belangrijkste daarvan: biedt duidelijkheid, ook in financiële zin.
Welnu, die kans is er voor de rijksoverheid door nu eindelijk eens de
zgn. "groene" structuurschema's
op tafel te leggen.

Landschapsparken in Nederland?
D. Luteijn
Voorzitter KonInklijk Nederlands Landbouw-comité

Agrarisch Nederland stelt inderdaad een groot vraagteken achter
het streven om zgn. Nationale
Landschapsparken tot stand te
brengen. In ons land met zijn grote
bevolkingsdichtheid wordt de
schaarse grond Intensief gebruikt,
waardoor het aanwijzen van grote
gebieden tot landschapspark wel
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tot grote problemen van allerlei
aard moet lelden.
Toch toonde de landbouw In beginsel wel de bereidheid om deel
te nemen aan proefneming in een
vijftal gebieden, doch deze experimenten kunnen toch moeilijk als
geslaagd worden betiteld.

Op de eerste plaats bleek het
begrip "landschapspark" grote
weerstanden op te roepen, vooral
In Winterswijk. Deze gevoelens
zullen bepaald niet verdwenen
zijn, nu de voorkeur gegeven
wordt aan de naam "Nationale
Landschappen". Het proefgebied
Veluwe had ook een moeilijke

start: van het landschapsparkwerk
is nog niets in de openbaarheid
gekomen. Voor Waterland en Mergelland zijn wel begeleidingscommissies ingesteld, maar deze zijn
de afgelopen jaren niet of nauweliJks bijeen geweest. In Noordwest
Overijssel heeft men heel lang gekibbeld over de omvang en begrenzing van het proefgebied. De
natuurbescherming zei: "Laten we
een ruime begrenzing kiezen,
daarna gaan we samen overleggen, welke inhoud het landschapspark zal krijgen". Doch nuchtere
inwoners van het gebied zeiden:
"Laten we maar klein (12.000 ha)
beginnen, we willen eerst wel eens
weten wat zo'n landschapspark
voorstelt".
Gezien deze voorgeschiedenis

had ik bepaald niet verwacht, dat
de Commissie Verhoeve zou ko-

men met het voorstel om twintig
grote gebieden te tooien met het
etiket "potentieel nationaal landschapspark". Alleen al het feit, dat
deze gebieden in dit verband genoemd zijn, schept veel onrust,
terwijl zelfs de Staatssecretaris bij
de aanbieding van het eindadvies
ervan blijk gaf te twijfelen aan de
haalbaarheid ervan.
Als landbouw krijgen we het
steeds moeilijker te blijven meewerken aan de experimenten in
enkele gebieden. Te meer daar
van de discussie rondom de nationale landschapsparken een duidelijke negatieve invloed uitgaat op

van andere belangen. Vandaar dat
naar miJn oordeel de vraag 01 er

verordening

een landschapspark moet komen

worden geschapen, waarin ook
gecoördineerd kan worden afgewogen, of de cumulatie van de beperkingen voor de individu nog
wel aanvaardbaar is en om te kunnen bepalen of het totaal der schadelijke gevolgen niet zo onevenredig is dat deze niet ten laste van de
belanghebbende behoort te blij-

zal moeten worden beantwoord in

het kader van het streekplan waar
een integrale afweging van alle betrokken belangen kan plaatsvinden. De definitieve aanwijzing zal
dan moeten plaatsvinden via een
wettelijke procedure, die onderdeel uitmaakt van een speciale wet
op de Nationale Landschapsparken.
Omdat een landschapspark
toch alleen maar kan slagen met
de vrijwillige medewerking van de
plaatselijke bevolking, stel ik nog
hoge eisen aan de Inhoud en aan
de wijze van totstandkoming van
het zgn. beheers- en ontwikkelingsprogramma. Dit programma
zal zich niet mogen beperken tot
beleidsvoornemens gericht op het
behoud en de ontwikkeling van
waarden van natuur, natuurhistorie en landschap, maar zal evenzeer perspectieven moeten openen voor een gezonde economi·

omstandigheden mogelijk moeten
blijven. Voorts wordt er wat gezegd over te ontwikkelen nieuwe
bedrijfssystemen,

extensievere.

nooft tot instelling van een natio-

naallandschapspark worden overgegaan, dan nadat de beschikbaarheid van de benodigde geiden, ook op termijn, verzekerd is.
MIJn standpunt samenvattend
zal het duidelijk zijn dat ik de ont-

reiden, opstellen en uitvoeren van

wikkeling van een reeks nationale

een aantal voorwaarden.

gemeente. Ik acht het niet aanvaardbaar, dat de particuliere belanghebbende daarbij aangewezen zou blijven op de afwegingsen voedingsregels van elke wet of

Op de eerste plaats zijn wij van
mening, dat een zekere prioriteit
voor natuur, cultuurhistorie en
landschap niet ten koste mag gaan

ten aanzien van inkomen en werk-

kunnen verwerven van de direct-

mentarium van Rijk. provincie en

het relatienotabeleid en het daarmee samenhangende stelsel van
beheers- en onderhoudsovereen-

En dan de landbouw in de nationale landschapsparken. De verzekering, dat men niet zo ver wil
gaan met conserveren dat gewoon
boer blijven onmogelijk wordt,
biedt ons weinig houvast. Evenmin
de verzekering dat ontwikkelingen

belanghebbenden.
Om dit doel te kunnen bereiken
zullen overheid en particuliere belangenorganisaties gezamenlijk en
niet gescheiden verantwoording
moeten dragen voor het voorbe-

experimenten stellen wiJ dan ook

schaps- en natuurbescherming via

ven.

sche en sociale ontwikkeling van
het gebied. Uiteraard zal zo'n programma een stevig financieel fundament moeten hebben en uiteindelijk de goedkeuring moeten

komsten. Aan het meewerken van

houding tussen landbouw en land-

Naar

met meer grond per man en per
bedrijf. Dit wordt niet in verband
gebracht met beheersgebieden,
hetgeen kan wijzen op een streven
om de ontwikkelingen van de landbouw ook buiten de Relatienotagebieden terug te dringen.
Over de financiële paragraaf wil
ik kort zijn. Naar mijn mening mag

het beleidsprogramma.
De Commissie Verhoeve acht
een wettelijke regeling voor de
landschapsparken niet nodig,
doch adviseert een gecoördineerde en geconcentreerde toepassing
van het beschikbare beleidsinstru-

het realiseren van een betere ver-

afzonderlijk.

mijn mening dient er een kader te

landschapsparken eigenlijk niet
zie zitten en veel liever in de prak-

tijk aan de slag ga met het relatienotabeleid. Niettemin is er bereidheid om aan enkele voorzichtige
en goed opgezette proefnemingen
mee te doen, zolang deze gedragen kunnen worden door de plaat-

selijke bevolking. Een landschapsparkenbeleid op een schaal en op
een wijze als door de Commissie
Ver hoeve wordt voorgesteld, acht
ik volkomen onverantwoord.
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