Evaluatievanhet
overheidsbeleidvoor
hetlandelijkegebied

L.H.G. Slangen

L a n d b o u w u n i v e r s i t e i t mm Wageningen

^n

1987

2^ioZiq

o't

93

.-?

CIP-gegevensKoninklijke Bibliotheek, Den Haag
Slangen,L.H.G.
Evaluatievanhetoverheidsbeleidvoor het landelijkegebied/L.H.G.Slangen. - Wageningen:
Landbouwuniversiteit Wageningen. - (Wageningse EconomischeStudies;3)
Met lit.opg. - MetsamenvattinginhetEngels
ISBN 90-6754-093-5
SISO719.6UDC 351: 502.3(492) NUGI681
Trefw.: landschapsbeheer; Nederland/agrarischecultuurlandschappen; Nederland;overheidsbeleid.

ISBN90-6754-093-5
© Landbouwuniversiteit, Wageningen, 1986
Niets uitdezeuitgave,met uitzonderingvantitelbeschrijvingenkorte citatenten behoevevaneen
boekbespreking,magwordengereproduceerd,opnieuwvastgelegd,vermenigvuldigdof uitgegeven
door middelvandruk, fotokopie, microfilm,langselektronische of elektromagnetische wegof op
welke wijze ook zonder schriftelijke toestemming vande uitgever Landbouwuniversiteit, Postbus
9101, 6700 HB Wageningen. Voor alle kwesties inzake het kopiëren uit deze uitgave: Stichting
Reprorecht,Amsterdam.
Gedrukt inNederland

. .T|I.„

..,...,,T.,?™

\.

REFERAAT

L.H.G.Slangen,
Evaluatie vanhetoverheidsbeleid voor het landelijk gebied

InNederland iscultuurgrond een schaars goedwaarvoor diverse aanwendingen
bestaan.De landbouw isinNederland degrootste grondgebruiker.Ontwikkelingen in de landbouwhebbenna 1950toteen sterkeverandering in het
grondgebruik geleid.Tezamenmetontwikkelingen inde samenleving hebben
dezeveranderingen geleid tot dewensvanhetinstand houdenvan de
waardevolle agrarische cultuurlandschappen. Indeze gebieden manifesteert
de relatie landbouw en natuur en landschap zichhetmeest indringend. Het
beleid dat deRijksoverheid sinds 1975inzake de relatie landbouw en natuur
enlandschap voert,kan getypeerdwordenalseen beheersbeleid.Dit beleid
heefttotnu toehetmeest gestalte gekregen in de zogenaamde Relatienotagebieden.
Debelangrijkste instrumenten vanhet totophedenontwikkelde beheersbeleidzijnbeheersovereenkomsten, reservaatvorming,onderhoudsovereenkcmsten
enbergboerenovereenkomsten.Het effectvan deze instrumenten,d.w.z.de
matewaarin ergebruik vanwordt gemaakt,blijft achter bij deverwachtingen.Over deeffectiviteitvan deregelingen,d.w.z.dematewaarin zeaan
de gestelde doeleinden bijdragen,wordtverschillend gedacht.De hoge
budgettaire lasten diehet instrumentarium met zichmeebrengt,zullen inde
toekomst beperkingen gaanopleggen aan deuitvoerbaarheid vanhetbeheersbeleid.

Overheidsbeleid/landelijk gebied/landbouw/grondgebruik/landbouw onder
beperkingen/budgettaire lasten/beheersbeleid/landbouw,natuur en landschap/
beheers-en reservaatsgebieden/nationale landschappen.
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VOORWOORD

Hetverzamelen van gegevensvoor dit rapport iseind 1985afgesloten.
Begin 1986heeft eenbespreking van het concept-rapportplaatsgevonden met
ir. H.G.H.Geenen en ir.G.J. Klein Koerkampvanhet Bureau Beheer Landbouwgronden. Ditheeft geleid toteenaantal aanvullingen encorrecties.De
aangepaste versie isvervolgensmedio 1986becommentarieerd door dr.G. van
Dijk,secretarisvan deafdeling Landbouw inde Samenlevingvan deNationaleRaadvoor Landbouwkundig Onderzoek. Zijn commentaar is indedefinitieve tekstverwerkt,zoals dienuvoorligt.
Daarbij zijopgemerkt dat deauteur verantwoordelijk blijft voor de
uiteindelijke tekst.
Mevrouw O.S.Hittersheefthet typewerk verzorgd. Daarnaastheeft zij
waar nodigwoord- entaalgebruik gecorrigeerd enaangepast.
Aanalle genoemde personenpast eenwoord van dank.

SUMMARY

IntheNetherlands,agricultural land isa scarce commodity that has
variouspossible uses. First,it isanessential factor for agricultural
produduction. Second,itis thevehicle of ecological systems and landscape,and third, ithastoprovide opportunities foroutdoor recreation.
Using land for oneof these functions leads toother activities being
restricted or even excluded. Thisresults ina conflict of interests.Until
approximately 1960the conflict of interests betweenagriculture and the
conservationof ecological systemsand landscapewasnotvery pronounced.
The increased interest inthe relation between agriculture and landscape
thatbecamemanifest inthe 1960sand 1970scanbetracedback to the
functions ofman-made agricultural landscapes.These functions evolved so
that certainproducts could beproduced inresponse to demand. Someof
theseproducts are sellable (e.g.agricultural products)but the rest are
not (e.g.nature,landscape).
For a long time,agriculture (particularly the relatively capital extensive,small-scale,labour-intensive typesof farming thatprevailed in the
Netherlands before WorldWar II)was able toproduce food,raw materials
and ornamentalplantswithout seriously threatening nature and landscape.
Theman-made landscapes that are highly valued today (suchas thesmallscalehedged-in landscapes) are essentially (andperhaps unintentionally)
the result ofagricultural activities informer times.
After the 1960sDutch agriculture changed rapidly in itsuseofagricultural land.Labour-saving and production-increasing techniques were introduced.Mechanization, intensification of landuse,specialization and a
scaling-upof farmmanagement and organizationwere the results. Between
1965-1982 thetotal labour input fellmore than 30%,the capital stockper
hawas doubled,the non-factor inputper hectare also doubled and the gross
production increasedbya factorof 2.2.Concomitantly with the drastic
structural changes inagriculture,public demand for nature,landscape and
facilities foroutdoor recreation rose significantly,mainly inresponse to
increasingprosperity,a shorter working week (more leisure time)and
increasedpersonalmobility. Increasing urbanization also stimulated the
increased demand for the space and leisure facilities afforded by the
countryside.
This isa classic illustration of supply and demand theory:asthe supply
of agricultural landscapes decreased,their value increased. Inourmarketorientedproduction system agricultural entrepreneurs adjust their use of
landaccording to themore or lessregulatedmarketprices of inputs and
outputs,tomaximize their income.Thisimplies that theprices ofmarketable goods and services determinewhich land iscultivated andwith which
crops,and thereby strongly influence themake-up of ruralareas.

Matureand landscape arenotmarketable goods.They arepartly or largely
thepositive or negative external effects of agricultural production.
Scenic landscapes canbe regarded asapositive external effect of previous
agriculturalproduction,whereas new typesof farmmanagement that lead to
a degradation of landscape features canbe considered as negative external
effects ofmodern farming.But natureand landscape can also beregarded as
social goods:they are the collectively consumed by-products of individual
production decisionsmade bymarket-oriented farmers.Thisimplies that in
addition to the conflicts that arise between theproduction function and
allother functionsof land,a conflictbetweenprivate andpublic interestsalsoemerges.
We can saywithNewby (1980): "Althoughmost farmland isprivately owned,
thelandscape ispublicly consumed.As aresultwe all feelwe should have
a say in its appearance".This leads tothe following question:what useof
farmland orman-made land isoptimal forsociety asawhole?This question
canbeansweredby assessing society's appreciation of each of the various
functions ofman-made land andby determining the conflicting or complementary nature of each of these functions.It seemsthat disagreement about
themost desirable use of landmainly stems from differences about which
function of land ispreferable.Each function has its interest groups that
tryto stress theimportance of thatparticular function.
The government's task isto integra'tethese interests while ensuring that
the goodsproduced willoptimize thewelfare of society.Thismeans that
governmentpolicies for countrysideplanning should try to combine the
whishes of interest groups in suchaway that the levelof social welfare
ismaximized. Therefore,inassessing itspolicy for countryside planning
the governmentmustweigh thewishes of thevarious interest groups against
eachother.For this reasonanumber of government reports on the rural
areashaveappeared,dealingwithplanninganduse,themanagement and
control of theseareas.
In 1975three so-called 'green'reports werepublished: one on national
parks, one onnational landscapeparks,andone concerningthe relation
betweenagriculture and the conservation of nature and landscape.Twoyears
later 'Structuurvisies'for agriculture,forestry,recreation and nature
and landscape conservationwerepublished, inwhich the importance of the
particular sectors isdescribed.A 'Reporton Rural Areas',basedon these
fourpublications,appeared in 1977.Inthis Report the governmentput
forward itsoverallview about futurerural developmentpolicy.The 'Report
on RuralAreas',whichwas approved by Parliament in 1983,servesas a
framework for future spatialpolicy inrural areas.Withinthis framework
three so-called 'green'Structural Outline Plans for landconsolidation,
outdoor recreation and nature and landscape conservation appeared in 1981.
Intheseplans the government's spatialpolicies are given amore concrete
formperpolicy component.

Animportantpartoftheruralareasconsistsofagriculturallandscapes
ofmerit.Itisparticularlytotheseareasthatthethree 'green'StructuralOutlinePlansareaddressed,thoughthisisnotstatedexplicitly«In
theseareastherelationbetweenagricultureandnatureandlandscapeis
mostintenseanditisintheseareasthataconflictofinterestsfirst
appeared.Todate,theDutchgovernmenthasnothadatitsdisposala
generalActforthecontrolofthecountryside.Nevertheless,thegovernmentdoespursueacertaincontrolpolicy,largelybasedonthe'Report
concerningtherelationbetweenagricultureandnatureandlandscapeconservation'.Thegovernmenthaspresentedthreeinstrumentsaimedatreducingthetensionbetweenthenatureandlandscapeconservationlobbyand
farmersstrivingforacceptableworkingconditionsandreasonableincomes
inman-madelandscapesofvalue.Theseinstrumentsare:
-thecreationofnaturereserves;
-managementagreements;
-maintenanceagreements.
Thebudgetaryburdenresultingfromthesethreeinstrumentscanbedivided
intoapparatuscosts,subsidies,andthecostofprovidingfacilities.For
1983and 1984theestimatedgovernmentexpenditurewasasfollows:
1983
1984
(millionDutchguilders)
Apparatuscosts
Subsidies:
-managementagreements
-maintenanceagreements
Costsofgovernment-providedfacilities:
-purchaseofnaturereserves
-managementcosts

3.0

3.0

1.7
1.0

2.2
1.1

29.3
6.0

25.7
8.3

Itseemslikelythatthefinancialrepercussionsofthispolicywillbe
considerable,oncethepolicyhastakenfurthershape.Forexemple,merely
toimplementtheproposalspresentedinthe 'prioritylist'(38.000haof
controlareaand48.000haofnaturereserves)willrequireasumof 1.5
milliardguildersforlandpurchases.Moreover,these86.000hawillultimatelyrequireanestimatedsumof60millionguildersannuallytocover
themanagementagreementsandthemanagementandmaintenancecostsofthe
naturereserves.Theseareconsiderablesumsofmoneythatmightseriously
restrictthefeasiblityofthelandmanagementinthefuture.

Management agreements are agreements between farmers and the government
bywhich the farmers agree touseagricultural land in suchaway thatthe
value of nature and landscape are sufficiently taken into account.The
agreed control conditions referto the intensity of land use and themanner
of landuse itself.Inreturn for carrying out or eschewing someactivities,the farmers receive a certain compensation from the government. In
theperiod 1978-1984 it is striking thatthe actual expenseswere much
lower than thebudget estimate.This suggests that this instrument did not
achieve the result that the government expected. The farmers' lukewarm
response tomanagement agreements arisespartly from the general nature of
the reimbursement,theuncertainty and thevaguenses about the objectives
of thepolicy and themechanisms for achieving these,and the levelof
reimbursement.
However,even if allthe farmers had concerned enthusiastically participated inthemanagementpolicy,actual integration betweenagriculture and
nature and landscape wouldhave been confined toa fraction of the rural
areal. For financial reasons,the government hasprovisionally earmarked
only 100.000 ha for control area and nature reserves.

INLEIDING

Inhet kielzog van de inde jaren zestig op gang gekomen discussies over
devoor-en nadelenvan de industrialisatie en detechnologische ontwikkelingen inonze samenleving, stond in de jaren zeventig de relatie tussen
landbouw ennatuur en landschap volop in debelangstelling. Daarbijwerd
bijhet grondgebruik vooral devraag gesteldopwelkewijze landbouw ende
landinrichting kunnen bijdragen aannatuur- en landschapsbehoud. InNederland lijkt de laatste jaren depublieke belangstelling -afgezienvan de
opwinding over eenenkelNationaal Landschap -enigszins getemperd. Het
overheidsbeleid metbetrekking tothet beheervanhet landelijk gebied,
zoals dat indetweede helftvan dejaren zeventigwerd geformuleerd is
sedert enige jarenoperationeel.Daarom lijkt detijd nu rijpvoor een
voorlopige evaluatie.
Inhoofdstuk 2wordt ingegaan op het belangvan deagrarische cultuurgrond. Dit belang laat zichillustreren door defunctiesvan cultuurgrond
enhetbelang dat door deverschillende belangengroepen aan de functies
wordt gehecht.De landbouw is inNederland de grootste grondgebruiker. De
ontwikkelingen vanaf 1950hebben tot een sterke verandering inhet grondgebruik geleid.Hetzijn dezeveranderingen die de roeptothet in stand
houden van natuur en landschap hebben doen toenemen.Eenbelangrijke rol
hierbij spelen debelangengroepen.Bijvrijwel alle functiesvancultuurgrond zijnbetrokken belangengroepen te onderscheiden.
Inhoofdstuk 3wordthetoverheidsbeleid voor het landelijk gebied aan
deorde gesteld. Bij eenanalyse van ditbeleidwordt voor de gehele
volkshuishouding van eenzestal algemeenaanvaardbare doelstellingen uitgegaan.Voor het landbouwbeleid gelden soortgelijke doelstellingen.In beide
gevallen doetzichhetprobleem voor dat bepaalde doelstellingen onderling
strijdig zijn.Hetoverheidsbeleid wordt door een groot aantal factoren
beïnvloed. Aandachtwordt besteed aan deaardvan de goederenen hetdaarmee samenhangende voorzieningsmechanisme indevorm vanhetmarkt-en
prijsmechanismeof hetbudgetmechanisme.Voortswordt ingegaanop derol
van depublieke actores en de beslissingsstructuur.
Na ditalgemene deelwordt inhoofdstuk 3verder ingegaanop dedoelstellingen en instrumenten vanhet overheidsbeleid voor het landelijk gebied.
Vanaf hetmiddenvan dejaren zeventigvindt eenduidelijke intensivering
plaats van deaandachtvan deoverheid voor het landelijk gebied. Zo zijn
indeperiode 1975-1985 een grootaantal 'groene' nota's verschenen die
eind 1985reeds eenparlementaire behandeling hebben gehad of daar nog op
wachten.Deze nota's hebbenalle betrekkingop debestemming, inrichting en
beheer vanhet landelijk gebied. Daarin iseenbeschrijving van de doeleinden tevinden die de overheid voor het landelijk gebiednastreeft.
Hoofdstuk 3wordt afgesloten met eenkorte beschrijving van de instrumen-

ten,waarvan deoverheid gebruik kanmaken om de gestelde doeleinden te
realiseren. In dezepublicatie staathet overheidsbeleid voor dewaardevolle agrarische cultuurlandschappen centraal. In deze gebiedenmanifesteertde relatie landbouw en natuur en landschap zichhetmeest indringend.
Om datwaardevolle agrarische cultuurlandschap in stand tehouden is een
beleid ontwikkeld,gerichtop het instellenvan Nationale Parken,Nationale
Landschappen en de zogenaamde Relatienotagebieden.Hoewel deoverheid nog
nietover een algemene beheerswet landelijke gebieden beschikt,is in deze
gebieden sprakevan eenbeheersbeleid.Dit komthetmeest uitgesproken komt
naarvoren in de Relatienotagebieden.Ophet gevoerde beleidten aanzien
van deNationale Landschappen en deRelatienotagebieden zal uitvoerig inde
hoofdstukken 4t/m 6worden ingegaan.
Inhoofdstuk 4wordt eerstkort ingegaan op deNationale Parken.In deze
gebieden komt nauwelijks agrarische cultuurgrond voor. Dit in tegenstelling
tot deNationale Landschappen waar de landbouw de grootste grondgebruiker
is. BijdeNationale Landschappen wordtaandacht aan de achtergronden en
motieven geschonken.Hetbehoud van dekarakteristieke samenhang tussen
waardenvan natuur,landschap encultuurhistorie,het bezittenvan een
bijzondere recreatieve waarde,alsmede hetbieden vanmogelijkheden voor
extensieve openluchtrecreatie blijken belangrijkemotieven te zijnvoor het
instellen van Nationale Landschappen.Uit dezemotieven zijn selectiecriteria afgeleid. Opgrond hiervankomtmen tot 20Nationale Landschappen met
eentotale oppervlakte van 477.000ha.Vervolgenswordt ingegaan op de
procedure voor de realisering van deNationale Landschappen.
Daarna wordt inhoofdstuk 4de standvan zakenmet betrekking tot de
Nationale Landschappen aan de orde gesteld. Deze beoordeling spitst zich
toe op devijf proefgebieden. Het voortzetten van de experimenten in de
vijfproefgebieden loopt stroef nu deMinister van Landbouw en Visserij
besloten heeft debijdragen van de Rijksoverheid met ingangvan 1985aanzienlijk teverminderen.Over dit besluitwordtverschillend gedacht.Uit
eennadere analyse vanhet beleidsvoornemen tot het instellen van Nationale
Landschappen komt eenzestal hoofdpunten vankritiek naar voren.De kritiek
heeft betrekking opde aanwijzingsprocedure,hetprogramma,de instrumenten,de organisatie,de rechts-en belangenbescherming en dekosten.
Hoofdstuk 4wordt afgerond met de relatie tussen de Relatienotagebieden
en deNationale Landschappen.Door hettoepassen van het Relatienotabeleid
in deNationale Landschappenwordt daar eenbeheersbeleid geïntroduceerd.
Inhoofdstuk 5staathet overheidsbeleid,voortvloeiend uit deRelatienota,centraal.Daarmede heeft deoverheid inhet landelijk gebied eenbeheersbeleid geïntroduceerd. Allereerstwordt in hoofdstuk 5ingegaanop de
instrumenten vanhetRelatienotabeleid.Vanuit het beheersaspect zijn van
belang:de beheersovereenkomsten,onderhoudsovereenkomsten,reservaatvorming en de zogenaamde bergboerenregeling. Aangetekend zij,dat debergboerenregeling formeel niet onder het Relatienotabeleid valt.Vervolgens komen

de effectenvanhet Relatienotabeleid aandeorde.Hoofdstuk 5wordtafgerondmet eenanalysevan debudgettaire lastenvan dit beleid.
Inhoofdstuk 6wordt het door deoverheid gevoerde beheersbeleid geëvalueerd.Hetbeheersbeleid heeft totophedenvoornamelijk inhet Relatienotabeleid gestalte gekregen.De evaluatie spitstzichtoe opeen aantal
hoofdpunten,zoals deoppervlakte, deaanwijzing van de gebieden,deacceptatievanhetbeheersbeleid en de gevolgenvande compartimentering voor de
allocatie en deverdeling.
Ter afsluitingworden inhoofdstuk 7desamenvatting en de conclusies
gegeven.
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HETBELANG VAM AGRARISCHE CULTUURGROND

2.1 De functiesvan cultuurgrond
Cultuurgrond isinNederland een schaars goedwaarvoor diverse aanwendingenzijn teonderscheiden. Indeeersteplaatskan grond gebruiktworden
voor hetprocesvan agrarische voortbrenging. Deze functie isvan oudsher
aangemerktals zoniet de enige,dantochwel debelangrijkstefunctie van
cultuurgrond.Als gevolgvan diverse ontwikkelingen zowel binnen als buiten
de landbouwwordt echter de laatste decennia steedsmeer aandacht besteed
aan debetekenisvan cultuurgrond als drager van natuur en landschap 'endaarvan afgeleid - de rol diehet agrarische cultuurlandschap 'heeft voor
deopenluchtrecreatie.Opbasis van deze gebruiksmogelijkheden kunnenverschillende functiesvancultuurgrond worden onderscheiden.Deze functies
zijnterug tevoeren opbehoeften die erbestaan.Functievervulling door de
cultuurgrond houdt daarmee in,hetproducerenvanproduktenwaaraan behoeftebestaat.Bijdeverschillende functies dieworden onderscheiden gaathet
met nameom eenverdere onderverdeling van derol die decultuurgrond heeft
alsdrager van natuur en landschap.Hetonderscheidenvandeze functies
houdt niet in,dat ze gescheiden kunnenworden.Over hetalgemeen bestaat
er tussen deverschillende functies een complementaire danwelconcurrerende relatie.Een belangrijk uitgangspunt - datzeker voorNederland geldt
- is,dat grondgebonden landbouw niet te scheiden isvan natuur en landschap.Het Nederlandse landschap is enwordtvoor eenzeer belangrijk deel
door deNederlandse landbouwers gemaakt (zieookMidas Dekker, 1983). De
3)
volgende functiesvan decultuurgrond wordenwel genoemd '.
De produktiefunctie
Hierbij gaathetom de functievan cultuurgrond inhetvoortbrengingsprocesvan agrarische tussen- eneindprodukten.Deze functiewordt,zoals
hierboven al isaangegeven,algemeen beschouwd als deprimaire functie van
cultuurgrond, hetgeen nietverwonderlijk is, gezien de zeer belangrijke
schakel die cultuurgrond inhet geheelvanonzevoedselvoorziening vormt.
Vragen diebij deze functievervulling eenrolspelen zijno.a.of er in
Nederland of indeEG grond uit deproduktie moetworden genomen,hoe
intensief grondbebouwdmagworden enmoet deproduktie nietmeer grondgebondenworden.Inditverband zijn er aanwijzingen dat fysieke grenzen van
de intensiteitvan het grondgebruik zijnbereikt.Het belang van deproduktiefunctie van grondvoor het leverenvanvoedsel tegen redelijke prijzen
wordtalgemeen erkend en isalszodanig terug tevinden in dedoelstellingenvoor hetEG-landbouwbeleid.Naast hetbelang voor de consumenten is
deproduktiefunctie vanzelfsprekend ookvan belangvoor deproducenten.
Immers,het gebruik van cultuurgrond voor devoortbrenging van marktbare
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goederen en dienstenbetekent voor hen eenmin ofmeerbelangrijke bron van
inkomen.Als zodanig isdeproduktiefunctie vancultuurgrond in Nederland
van direkt belang voor zo'n 266.000agrarische arbeidskrachten '.
Deecologische functie
Cultuurgrond als levensgemeenschap vanveleplanten- en diersoorten levert eenbelangrijke bijdrage aanonsmilieu. Ingebiedenals Nederland met
relatief weinig 'echte'natuurgebieden enveel cultuurgrond,isde laatste
danookvanwezenlijk belangvoor dekwaliteitvan hetmilieu.Daar bijis
hetwenselijk dat devoorkomende ecosystemen zoveelmogelijk soortenrijk en
hooggestructureerd zijnomdat dergelijke systemenzichkenmerken door
natuurlijke regulatie endaardoor een interne stabiliteit bezitten.
Deculturele functie
Natuur en landschap,zoals zich datmanifesteert in landelijke gebieden,
vervult inde eersteplaats eenculturele functievanwege de 'schoonheid'
en deesthetische waarde die het bezit.Daarnaast vertegenwoordigt het
landschap eencultuur-historisch erfgoed.Door het landschap te bestuderen,
door hetwaar tenemen en door het teervaren,kan inzicht worden verkregen
in dewordingsgeschiedenis van dat landschap ende leefgewoontenvanvroegere generaties.Daardoor kan dehuidige generatie debandmethet verleden
behouden,hetgeen eenpositieve bijdrage levertaan deidentiteit van
samenleving en individu.
De informatieve eneducatieve functie
Inhet algemeen speelt de natuur eenbelangrijke rolals informatiebron
voor denatuurwetenschappen. Echterook vanuitniet-wetenschappelijkoogpunt isde informatieve functievan belang,namelijk daarwaar het gaat om
vanuiteducatief (opvoeding en onderwijs) enrecratief oogpuntkennis te
nemenvan natuur en landschap.Omdat de informatieve functie indeeducatieve zin ook betrekking heeftop deculturele functievanhet landschap,
blijkt dat deverschillende functies niet altijd strikt te onderscheiden
zijn.
De welzijnsfunctie
In een geïndustrialiseerde enverstedelijkte samenleving als deNederlandsebestaat eenbehoefte aan contact enontspanning indenatuur e.g.in
een gedifferentieerdnatuurlandschap. Derust enhet gevoelvan vrijheid
zoalsdie inde natuur ende 'frissebuitenlucht'van cultuurlandschappen
worden ervaren kunnen eenbelangrijke positieve invloed hebbenop iemands
geestelijke en lichamelijke gezondheid.
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De recreatieve functie
Debetekenisvan cultuurgrond voor recreatie isgelegen ineen combinatie
van dehierboven beschreven functiesmet uitzondering van deproduktiefunctie.De recreatieve functie isdan ook bijzonder verwevenmet die andere
functieswaarbijmomenteel denadruk sterker op dewelzijnsfunctiekomt te
liggen.Toch lijkthet zinvol de recreatieve functie apart tenoemen omdat
vrijetijdsbesteding inonze huidige samenleving zo'nbelangrijke plaats
inneemt.
Landbouw alseenvormvan grondgebruik kan gelijktijdig,zijhet in
wisselendemate,bovengenoemde functiesvervullen.Lange tijd iser sprake
geweestvan een complementariteit van de genoemde functies.Met name de
relatieve kapitaal-arme,kleinschalige,maar arbeidsintensieve landbouw,
zoalswe die inNederlandvoor deTweedeWereldoorlog aantroffen,bracht
voedsel,grondstoffen en siergewassen voort,zonder datdaarbijeen zware
claimwerd gelegd opnatuur en landschap.Denu als fraai enwaardevol
ervarencultuurlandschappen, zoals bijvoorbeeld dekleinschaligehoutwallenlandschappen,zijnhetprodukt of zomenwil,hetbijprodukt van landbouwactiviteiten uitdie tijd.De laatste decennia isdenadrukmeer komen
te liggen op deconcurrentie tussen deverschillende functies.De volgende
oorzaken zijn daarvoor aan tewijzen.
Zoals bekend,werd West-Europa in deperiode van na 1945,met name de
periode tussen dejarenvijftig en zestig,gekenmerkt door een sterke
stijging van dereële inkomens.Voor de landbouw betekende dezeontwikkeling enerzijds een stimulans,maar anderzijds door de stijgendebedrijfskosten van arbeid een economische noodzaak voor hetontwikkelen entoepassenvan arbeidsbesparende enproduktieverhogende technieken omaldus de
inkomensontwikkeling buiten de landbouw enigszins tekunnen volgen.Inde
praktijk heeft dit geleid tot:
- een sterkemachanisatie,waaronder devervanging van arbeid door kapitaal;
- een intensivering vanhet grondgebruik, zichuitend in:
* eentoename van deproduktie perha;
* eentoename van dehoeveelheid kapitaalperha;
* eentoenamevanhet gebruikvannon-factor inputs,zoals krachtvoer,
kunstmest enbestrijdingsmiddelen perha;
- eenschaalvergroting van debedrijfsorganisatieen -voering,hetgeen tot
uitingkomt in o.a.:
* eenvermindering van dearbeid per bedrijf;
* de stijgingvanhet aantal dierenper bedrijf;
* de toegenomen oppervlakte per bedrijf;
* degemiddeldekavelgrootte;
- een sterke specialisatie,d.w.z.het zich toeleggen op een bepaalde
produktietak.
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Metnamedeontwikkelingenophetgebiedvanmechaniseringenintensiveringworden intabel 1ageïllustreerd door enkelekengetallenvandeNederlandse landbouw voordeperiode 1965-1982.Watdevervangingvanarbeid
door kapitaal betreft/ blijktdatindieperiodedetotale arbeidsinputmet
30%isafgenomen,dekapitaalgoederenvoorraad met70%gegroeidendebruto
produktiemeerdanverdubbeld is.Voorwatdeintensiteitvanhetgrondgebruik betreft laat tabel 1bziendatzoweldenon-factorperhaalsde
brutoproduktieperhameerdanverdubbeld zijn.

Tabel 1a.InputenoutputvandeNederlandse agrarische sector,1965-1982.

1965

1970

1975

1980

1982

2258
364

2193
306

2082
270

2020
257

2005
248

18180

21046

31380

32750

4493
9134
4641

5992
11915
5923

7529
14709
7180

9701
18271
8571

9810
20083

4049

5433

7065

9045

10016

II

8059
1992

9597
2732

12277

II

3616

15535
4802

16334
4892

49945

68778

94670

122101

132056

Grond (* 1000ha)
Arbeid (* 1000manjaren)
Kapitaalgoederen(inmin gld.)
voorraad
Non-factorinput "
Brutoproduktie "
Nettoproduktie "
Brutoproduktie/ha
Kapitaalgoederen-

»

M

H

H

H

H

(gld/ha1)

II
voorraad/ha
II
Non-factorinput/ha
Kapitaalgoederenvoorraad/

manjaar

(gld/manjaar)

25561

1.Inprijzenvan1970

Inbijlage 1zijnmeer concrete kengetallenvandeNederlandse landbouw
opgenomendiedezelfde ontwikkelingen voordeperiode 1950-1980 illustreren.Daaruit blijkt bijvoorbeeld datvoordemelkveehouderij inNederland
dearbeidsbehoefteperkoetussen 1950en1980met80%isteruggelopen,dat
dekrachtvoergiftenperkoeendekunstmestgiftenperhaindieperiode
verviervoudigd zijnendatdegemiddelde bedrijfsgrootte (inha)meerdan
verdubbelde.
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Tabel 1b.Inputenoutputvan deNederlandse agrarische sector,1965-1982.
Indices 1965= 100.

1965

1970

1975

1980

Grond

100

97

92

89

89

Arbeid

100

84

71

68

Kapitaalgoederenvoorraad

100
100

116
133

74
141

173
216

218

100
100

130
128
134

161
155
174

119
137

152

223
193

190
190

241
244

Non-factor input
Bruto produktie
Netto produktie
Bruto produktie/ha
Kapitaalgoederenvoorraad/ha
Non-factor input/ha
Kapitaalgoederenvoorraad/manjaar

100
100
100
100

138

168

200
185

1982

180

220
221
247
203
246
264

Bron:Oskam, 1984.

Al deze hierboven genoemde vormenvanproduktievergroting staanopgespannenvoetmet het in stand houdenvan de huidigenatuur- enlandschapswaarden.Intensivering door verhoogde kunstmest-enmestgiften,bestrijdingsmiddelengebruik,maar ook deschaalvergroting in devormvan grotere
percelen enuniformering vanhet landschap,kunnen een ernstige aantasting
betekenenvan de soortenrijkdomvanhetbestaande ecosysteem. Specialisatie
en schaalvergroting leidenbeide tot eenvisueel minder gevarieerd landschap,zeker alsomwillevan efficiëntie houtwallen,kleine slootjes,
greppels,maar ook cultuur-historisch interessante gebouwenmoeten verdwijnen.Het anderewoorden,moderne grootschalige,gemechaniseerde landbouw,
zoals die zich tegenwoordig manifesteert,leidt gemakkelijk tot eenverschralingvan natuur en landschap,waardoor het landelijk gebiedaanaantrekkelijkheid inboet.
Indezelfde periode dat de landbouw bovengenoemde ontwikkelingen doormaakte, nam,vooral ingegeven doorhetverhoogde inkomen,de toegenomen
vrije tijd enmobiliteit enin samenhang daarmee,deverandering inprefe-rentiesvan demensen,devraagnaar natuur en landschap en mogelijkheden
voor openluchtrecreatie toe.Voorts leidde devoortgaande verstedelijking
toteen grotere behoefte aanrusten ruimte in devrijenatuur.Samenvattend kan geconstateerd worden dat ineenperiode waarinhet cultuurlandschapveelvan zijn alsaantrekkelijk ervaren aspectenverloor of dreigde
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teverliezen,devraag ernaar toenam.Vanuit devraag- enaanbodgedachte is
hetverklaarbaar datophetmoment datbijhettoenemenvan devraaghet
aanbodvan bepaalde agrarische cultuurlandschappen afneemt,dewaarde die
eraanwordt gehecht stijgt.
Invergelijkingmet andere EG-landenkomt inNederland de spanning tussen
debelangenvan de landbouw als grondgebruiker ende belangenvan natuuren landschapsbehoud heel duidelijk naar voren.In de eersteplaatsmaakt de
Nederlandse landbouw bijzonder intensief gebruik van de grond. Zo is er in
Nederland relatief veelniet-grondgebonden landbouw inde vormvan intensieveveehouderij.Deze takvan de landbouw brengt door stank,mestoverschotten enhet gebruik van grote hoeveelheden mestper hade nodige problemenvoor natuur,landschap enmilieumetzichmee.Terwijlersprake is
van eenmoderne en gemechaniseerde landbouw, zijn er nog steeds 14personen
per 100hacultuurgrondwerkzaam. Ditisop Italië na het hoogste aantal
van deEG.Bijlage 2geefteenoverzicht van deEG-landen.Indeze situatie
lijktweinigverandering tekomen. Inde jaren zeventig was de jaarlijkse
dalingvanwerkers inde landbouw inNederland het geringst van de gehele
EG,namelijk 1,6%.Vanuit de landbouw bestaat ereen druk omtemoderniserenente intensiveren om daarmee het inkomenper ha te doentoenemen.
Indetweedeplaats heeftNederlandvan alle EG-laftdenveruit de hoogste
bevolkingsdichtheid (379inw./km )enbezitopEngeland en Ierland na
relatief hetminste bos.Ditbetekent datin Nederland de agrarische cultuurlandschappen eenbelangrijke bijdrage hebben te leverenaan de inde
samenleving gevoelde behoefte aannatuur en landschap.Hetprobleem isnu
dathet landschap en denatuur,diehet resultaat vanmoderne landbouw
zijn, nietmeer overeenstemmenmet de ideeën enwensen zoals dieonder
bepaalde lagen van debevolking leven.Deproduktiefunctie conflicteert met
deandere functies;eenconflict dat in samenspraak tussenboeren,natuurbeschermers (datkunnenook boeren zijn), recreanten enoverheid moet
wordenopgelost.

2.2 Belangengroepen en functiesvan cultuurgrond
InWesterse landen ishet een algemeen geaccepteerde norm dateen grondeigenaar -of degene diehet gebruikt -zelf kanbepalenopwelkewijze hij
zijn grondwil aanwenden,zolangaan anderen geenonaanvaardbare schade
wordt toegebracht.Boeren gebruiken hun grondvanoudsher als eenproduktiefactor.Voor hen isgrond in deeersteplaats een bronvan inkomen en
wel een inkomen datzeuit eenal danniet gereguleerde of beschermde markt
moeten halen.Boeren,alsprivé-ondernemersbinnenonsop demarktgeoriënteerde systeem,stemmen de gebruikswijze van hun grond danook conform
hun hoofddoelstellingvan inkomensvorming - gegeven de standvan detechniek - afop deprijzenvan de input enoutput.Dit betekent dat deprijzen
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vanmarktbare goederenen dienstenbepalend zijnvoor deallocatievan de
cultuurgrond endaarmee bepalend voor een belangrijk deel de inrichting en
gebruik van het landelijk gebied.
Eeneerstekenmerkvan natuur en landschap is dathet beschouwd kan
wordenals eenextern effectvan de landbouwproduktie.Immers,het ontstane
landschap is,zoals eenextern effect doorHennipman (1977)wordtomschreven, eenbuiten demarkt omwerkendepositieve of negatieve invloed dievan
deproduktievoorwaarden ofvan het bevredigingspeil van anderenuitgaat.
Coulissen landschappen zijnte beschouwenalseenpositief extern effect
van landbouw uithetverleden,terwijl eenbedrijfsorganisatie of -voering,
waardoor devariatie inhet landschapverdwijnt,aantemerken is alseen
negatief extern effectvan demoderne landbouw. Eentweedekenmerk van het
produkt 'natuur en landschap' isdat het gekarakteriseerd kanworden als
eencollectief goed .Natuur en landschap,ontstaan door de landbouw, is
eencollectief geconsumeerd bijproduktvan individueleproduktiebeslissingen van opdemarkt gerichte boeren.Ditbetekent dat de belangentegenstelling tussen de landbouwproduktiefunctie enerzijdsen deandere functies
anderzijds nietalleen eentegenstelling is tussenverschillende functies
maar tegelijkertijdde spanningmet zichmeebrengt tussenprivate belang en
collectief belang. Immers,zoalsNewby (1980)opmerkt: "Although most farmland isprivately owned, the landscape ispublicly consumed.Asa resultwe
allfeelwe shouldhave a say in its appearance".Eenvraag diehier
logischerwijze onmiddellijk op volgt is 'welkeaanwending van cultuurgrond
isvoor een samenleving hetmeest optimaal?'.In feite gaat het daarbijom
devraagwat hetbelang isdat ineen samenleving aan bepaalde functies van
cultuurgrond wordt gehecht èn om devraag in hoeverre die verschillende
functies complementair danwelk concurrerend van aard zijn.Meningsverschillenover demeest optimale aanwending van cultuurgrond zijn veelal
terug tevoerenop eenverschil inpreferenties datmen heeft ten aanzien
van de functiesvan cultuurgrond.Het verschil inpreferenties komt niet
alleentotuiting inhetbelang datmenaandeverschillende functies
hecht,maar ook in diemate waarin men acht dat deonderscheiden functies
complementair danwel concurrerend zijn.
Hetkenbaar makenvanpreferenties vindt opverschillende manieren
plaats.Van denDoel (1977)duidt demanier ompreferenties voor collectieve goederenteuitenmet determpolitiekeparticipatie aan.Bijcollectieve goederenof goederenmet collectieve eigenschappenwordt inonze
samenleving veelvuldig gebruik gemaakt van devolgende vormenvan politieke
participatie:
- deelname aaneenpressie-of actiegroep;
- hetal dannietpersoonlijk beïnvloedenvanpolitici enpolitiekepartijen via directe contacten;
- hettoetreden toteenmassabeweging.
Deze drie vormenvanpolitieke activiteit vindenwe terugbij dewijze

17

waaropbelanghebbenden hunpreferentie tenaanzien van de inrichting en
gebruikvanhet landelijk gebiedkenbaarmaken.De belanghebbenden zijn
daarbijte onderscheiden ineenaantal groeperingen met uiteenlopende
wensenen belangenwelkevaak nauwverbonden zijnmet éénvan de functies
van cultuurgrond.
Tabel 2 geeft eenoverzichtvanenkelebelangengroeperingen enhun geïnstitutionaliseerde organisaties metvermelding van de 'cultuurgrondfunctie'
waarvoor deze organisaties zich inzetten.Deze tabel dient als illustratie
enmaakt geenaanspraakopvolledigheid. Zozijnniet alle belangengroeperingen opgenomen enzijnaktiegroepen buitenbeschouwing gebleven.Het
verschil tussen eenaktiegroep eneen belangengroep isoverigens niet
altijd even duidelijk.

Tabel 2.Politieke participatie viabelangengroeperingen metbetrekking tot
het gebruikvanhet landelijk gebied.

Functie van

Belangen-

cultuurgrond

groep

Institutionalisering of
organisatievorm

Landbouw-

Boeren

Landbouwschap

produktiefunctie

Standsorganisaties
Consumenten

Consumentenorganisaties
Ver.totBehoud van
van Natuurmonumenten, Stichting
Natuur enMilieu en
Provinciale Landschappen

Streven gerichtop:

Verhoging agrarisch inkomen o.a.viamoderniseringv.d. landbouw
Lage voedselprijzen

Ecologische
functie

Natuurliefhebbers en
enmensen,
begaanmet
hetmilieu

Culturele
functie

Wetenschappers

Geen specifieke
belangenorganisatie

Eenverscheidenheid in
het voorkomenvannatuurlijke levensgemeenschappen

Welzijnsfunctie

Recreanten

Recreatiefunctie

Recreanten

Geen specifieke
belangenorganisatie
Stichting Recreatie
ANWB

Gevarieerd natuurlijk
landschap
Gevarieerd en natuurlijk
uitziend landschap met
bepaalde recreatieve
voorzieningen
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Behoudvan natuurlijke
landschappen en een
leefbare aarde

Belangengroepen zijnmeestal gericht opbelangenbehartiging van bepaalde
groepenuit de samenleving, terwijl aktiegroepen zichveel beperken toteen
specifiek doel (b.v.deaktiegroep 'totbehoud vanAmelisweerd'). Een
verschil tussen eenaktiegroep eneen belangengroep isvaak demate van
institutionalisering. Belangengroepen worden daarbijvaak gekenmerkt door
eenverdergaandematevan institutionalisering, bijvoorbeeld zoalsin tabel
2 isweergegeven in devorm van duidelijk omschreven belangenorganisaties.
Inhetverleden isdikwijls gebleken dataktiegroepen gemakkelijk tot
belangengroeperingen kunnenuitgroeien.Indeze tabel is geprobeeerd om bij
iedere functievancultuurgrond één ofmeerdere belangengroeperingen en
belangenorganisaties tenoemen die alsrepresentatief voor de onderscheiden
functies kunnen gelden.De invloedvan deze belangengroepen op depolitieke
besluitvorming hangtvan eenaantal factorenaf. Genoemd kunnenworden:het
aantal leden,de organisatieraad, devertegenwoordiging van de leden in de
besluitvormingsorganen en demiddelen die zijn gebruikt omhun doelen te
bereiken (financiëlemiddelen,het schrijven van nota's enpublicaties
e.d.). Een strikte scheiding tussen debelangengroeperingen en-organisatiesop basisvan de functie-classificeringissomsmoeilijk temaken
omdat,zoals reeds opgemerkt,de onderscheiden functies soms overlappend
zijn.Niettemin zijn er organisaties die zichmetname inzetten voor het
inkomen uit de landbouwproduktiefunctie,organisaties diezich inzetten
voor het behoudvan natuur en landschap enorganisaties diezich vooral
richten ophet recreatieve aspect vanhet landelijk gebied.Wanneer de
overheid nu eenbeleidwil voerenvoorhet landelijk gebied ishet haar
taak om dewensen enbelangenvan de diverse belangengroepen zodanig te
verenigen dathetalgemeenbelangvan degehelevolkshuishoudingwordt
gediend. Hetprobleem daarbij is dat verschillende wensen enbelangen deels
tegenstrijdigzijn.Bij debepalingvanhet beleid zal deoverheid deze
tegenstrijdige belangen daarom tegen elkaar moetenafwegen.Debelangengroepen zullen daarbijproberen om debalans inhunvoordeel te doenomslaan.
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HETOVERHEIDSBELEID VOOR HETLANDELIJK GEBIED

3.1 Algemene doelstellingen vanhet overheidsbeleid
Hetbeleidvan een overheid isper definitie gericht ophetalgemeenbelang.Het isdan ook detaak van de overheid om dewensenvan verschillende
- aldan niet georganiseerde -belangengroepen zodanig teverenigen dat het
algemenewelvaartsniveauwordt gemaximaliseerd. Ditisvoor de overheid een
niet geringeopgave omdat 'welvaart'nietmeetbaar ende 'collectieve
welvaartsfunctie' alszodanig onbekend zijn.Datneemt nietweg dat,wil de
overheid eenbepaald doelgericht beleidvoeren,zeop zijnminst een indruk
moethebbenvan devormvan dewelvaartsfunctie envan de factoren die het
welvaartsniveau beïnvloeden.Deze factorenkunnenvoor de verschillende
groepen inde samenleving sterk uiteenlopen.
In de jarenvijftigheeft de Sociaal-Economische Raad getracht het grote
aantal factoren,datvan invloed isophetnationalewelvaartsniveau, onder
tebrengen in devolgende vijf doelvariabelen:
- een evenwichtige groeivan hetnationaal inkomen;
- volledige werkgelegenheid;
- een stabielprijsniveau;
- eenrechtvaardige inkomensverdeling;
- een evenwichtige betalingsbalans.
Aanhet eind van de jaren zestig isaan deze vijf variabelen nog een zesde
toegevoegd, teweten:
- debescherming vanhetmilieu.
Gezamenlijk, zo is inNederland algemeen aanvaard,vormen deze zes doelvariabelen de formele doelstellingen vanhet economische beleidvan deoverheid enbepalen zehetwerkterrein van de economische politiek.
Voor het landbouwbeleid bestaan soortgelijke doelvariabelen. Dezevariabelen zijn tebeschouwen als een sectorgerichte uitwerking van dealgemene economische doelstellingen.OmdatNederland lid isvan de EG, zijn
voor haar dedoelstellingen, genoemd inArtikel 39van het EG-verdrag,van
belang.Medeopbasis daarvan kunnen devolgende doeleindenvan het landbouwbeleid geformuleerdworden ':
- zo laagmogelijke reële kostprijzen of zohoogmogelijke produktiviteit;
- eengelijkwaardige of redelijke beloningvoor dewerkers in de landbouw;
- een stabiele envoldoende grote,maar niet te grote,omvang van deproduktie;
- redelijke prijzenvan de consumenten.
Met hetuitbrengenvan de Structuurvisie Landbouw in 1977kanhiernogeen
vijfde doelstelling aanworden toegevoegd,teweten dievan:
- de selectieve groei.
Met deze doelstelling wordt aangegeven dat de landbouw rekening dient te
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houdenmet hetmilieu/ natuur- en landschapsbehoud, de ruimtelijke ordening
etc. Daarmee heeft - endat isopmerkelijk - de algemeen-economische doelstelling van 'beschermingvan hetmilieu'binnen enkele jaren zijn evenknie
gekregen inde landbouwdoelstellingen.Evenopmerkelijk isechter datde
doelstelling vanvolledigewerkgelegenheid geenpedantheeft binnen de
landbouwdoelstellingen (DeJongh enTer Keurs, 1977). Tothet beginvan de
jaren zeventig waren beide doelstellingen voor de landbouw weinig actueel.
Voormilieuproblematiek bestond totop datmoment inhet geheelweinig
belangstelling enwas dewerkgelegenheidsproblematiek nog niet aan de orde.
Gedurende de laatste tien jaar zijner echter ontwikkelingen gaandewaardoor een doorwerking vanbeide algemene doelstellingen inde landbouwdoelstellingen voor dehand ligt.
Watbetreft demilieudoelstelling ishet duidelijk dat dealgemene belangstelling voor endekennisvan demilieuproblematiek het laatste decennium sterk istoegenomen. Daarbij is duidelijk geworden dat de landbouw
doordevoortgaande intensivering,zichuitende ineen sterk toegenomen
gebruik vankunstmest-enbestrijdingsmiddelen eneen toegenomen produktie
vanmest doormet name de intensive veehouderij,eenniette verwaarlozen
bijdrage levert aandemilieu-problematiek. Het isdan ook begrijpelijk dat
deoverheid de doelstellingvan selectieve groeiaan de landbouwdoelstellingheeft toegevoegd. Het isonduidelijk waarom ditnog nietmet dewerkgelegenheidsdoelstelling isgebeurd. Ineen tijd dat deoverheid zich grote
inspanningen getroost omarbeidsplaatsen te creëren,lijkthet immers
gewenstdatdieoverheid ook nagaatwelkemogelijkheden de landbouwsector
kanbieden en dat zij ditexpliciet aan deorde stelt inde landbouwdoeleinden.
Alle doelstellingen van het algemeen-economisch beleid en dievan het
landbouwbeleidmoeten steeds in hunonderlinge samenhang worden gezien.
Samen vormen zijeen synergetisch geheel,hetgeenbetekent dat dedoelstellingen simultaan geoptimaliseerd moetenworden,wil het gewenstewelvaartsniveau bereikt worden.Verontachtzaamt men éénvan de doelstellingen,
danbestaat de kansdat dit een grote invloedheeftophettotale welvaartsniveau (Slangen enAussems, 1978). Hetprobleem bijhet optimaliseren
vandit synergetisch systeem is destrijdigheid van sommige doelstellingen.
Een recent onder deaandacht gebrachte,envoor ons onderwerp belangrijke,
7)
iswel de tegenstelling tusseneconomische groei 'of de stijgingvan de
technische produktiviteit 'in de landbouw enerzijds en debescherming van
hetmilieu anderzijds.Bijdebepalingvanhaar beleidzal de overheid
zulke tegenstrijdige doelstellingen tegen elkaar afmoetenwegen zonder dat
hetandere doelstellingen uithetoogverliest.
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3.2 Factoren diehetoverheidsbeleid beïnvloeden
Voordatwordt overgegaan tot eenbesprekingvanhetoverheidsbeleid in
het landelijk gebied,zal aaneen aantal factoren aandacht besteed worden
dieop de invloedvan en de richting van hetoverheidsbeleid invloeduitoefenen.Achtereenvolgens komen aan deorde:
- de aardvan de goederen en het daarmee samenhangende voorzieningsmechanisme in casuhetmarkt-enprijsmechanismeof budgetmechanisme;
- depublieke actores;
- de beslissingsstructuur.
Deaardvan de goederenetc.
Inonze volkshuishouding zijn tweevoorzienings-of ordeningsmechanismen
vanbelang,namelijk hetmarkt- enprijsmechanisme enhetbudgetmechanisme.
Welkmechanisme ineen concrete situatie devoorkeur verdient hangtmet
nameafvan deaardvande goederen.Er zijntwee gevallente onderscheiden
waarinhet duidelijk iswelkmechanisme devoorkeur heeft.Hetbetreft twee
uitersten, teweten zuiver individuele goederen en zuiver collectieve
goederen. In geval van zuiver individuele goederen iser alleredenom
voorkeur aanhetmarkt-enprijsmechanismete geven.Bij zuiver collectieve
goederenverdienthetbudgetmechanismeduidelijk devoorkeur (zieook
Goedhart, 1977,blz.5enVan Brabant, 1979,blz.8). Indeoverige gevallen,
dequasi-collectieve goederen,waartoe ook,om eenvoorbeeld tenoemen,de
natuurreservaten behoren,ligt dezaakminder eenduidig.Bij afweging om
eenvoorziening via demarkt of viahet budgetmechanisme te laten lopen is
eenbelangrijkmotief,datbijvoorzieningvia demarkt,ieder individu
gedwongen isom zijn eigenvoorkeur,endaarbijtegelijkertijd zijnofferbereidheid, teopenbaren.Bijhet toepassen vanhetbudgetmechanisme stuit
hetpeilenvande individuelevoorkeur enofferbereidheidbijdequasicollectieve goederen,evenals bij de zuiver collectieve goederen,op moeilijkheden. Zodra namelijk collectieve elementen,zoals subsidies van 0tot
100%,hetom nietbeschikbaar stellenvanwaardevolle agrarische cultuurlandschappen ennatuurterreinen,recreatieve voorzieningen enanderemiddelenin de (collectieve)voorzieningen zijnopgenomen,heefthet individuer
geenbelang bij simultaan zijnpreferenties enoffervaardigheidte demonstreren.
Bij dequasi-collectieve goederen is daarbijhet gevaar aanwezig dat
wensenvan bepaalde groepen- enmetname dievansuccesvolle belangengroepen enbelangenorganisaties -worden aangezien alsmaatgevend voor individuelevoorkeuren zonder dathetvraagstukvan deofferbereidheid ende
lastenverdeling duidelijk naar vorenkomt.De collectieve sector is immers
de sector waar de belanghebbenden alszodanigniet dekosten dragen.De
collectievevoorzieningswijzevoor individuele enquasi-collectieve goederenwordt derhalve gehandicapt door gebrek aan informatie omtrent indivi-
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duelevoorkeuren,alsmede door de druk vanbepaalde belangengroeperingen.
Van deprodukten die voortvloeienuit defuncties van agrarische cultuurgrondkan een deel,teweten deprodukten dieverkochtworden, gekenmerkt
worden als een zuiver individueel goed.Dewaardering van dezeprodukten
vindtvia hetmarkt-enprijsmechanismeplaats.De overigeprodukten -ook
wel aangeduid als externe effecten -afkomstigvan derecreatieve,de
ecologische,de culturele en dewelzijnsfunctie van cultuurgrond, zijn in
hunalgemeenheid tekarakteriseren alsquasi-collectieve goederen.Voor de
beloning van dezeprodukten blijft,doorhun aard,het budgetmechanisme
over.Vanuit dieachtergrond iseen intensieve overheidsbemoeienis met het
landelijk gebied goedverklaarbaar '.
Depublieke actores
Iederepersoon oforganisatie diebeslissingen neemten/of activiteiten
entameert diedirektvan invloed zijn,of bedoeld zijninvloed tehebben op
deomvang van depublieke dienstverlening,kan beschouwdworden als een
publieke actor.Inde 'publieke sector',die zichmet het landelijk gebied
bezighoudt,zijnvele actores teonderkennen.Inpar.2.2 zijnal deagrarischeproducentenmethun organisaties endeconsumenten genoemd. De
agrarische producenten zullen geïnteresseerd zijn inhogeprijzenvoor hun
produkten,deconsumenten daarentegen in lagevoedselprijzen. Deconsumentenvannatuur en landschapwillen graag een fraai landelijk gebied.
Verder hebbenwe deverschillende belangengroepen en belangenorganisaties
genoemd die elk eenbepaalde functievervulling vanhet landelijk gebied
nastreven.Hier kunnenwe depolitiekepartijen nogaan toevoegen. Infeite
zijn deze categorieën tebeschouwen alsvragers naar eenbepaalde inrichting,bestemming enbeheervan het landelijk gebied.Tegenover dezevraagzijde,waar we dus onderscheiden:
- deagrarischeproducenten;
- deconsumenten van voedselprodukten ennatuur en landschap;
- belangengroepen en belangenorganisaties;
- politiekepartijen;
vindenwe de aanbodkantmet:
- deagrarische producenten;
- het ambtelijk apparaat,zowel debeleidsvoorbereiders alsde uitvoerders
vanhet beleidmetbetrekking tothet landelijk gebied;
- deregering;
- hetparlement.
Aandeaanbodkant zijnde agrarische producenten tebeschouwen als primaire
aanbiedersvan natuur en landschap in landelijke gebieden.De overheid, in
casu de regering,hetparlement enhet ambtenarenapparaat kunnen door
middelvan hun beleidvoor delandelijke gebieden sturend optreden.Als
zodanig drukt ook deoverheid haar stempel op deverschijningsvorm van het
landelijk gebied enookzij isdanalseen (mede-)aanbiedervan natuur en
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landschap tebeschouwen.Uiteindelijkvindt ineenonderlinge interactie
tussen genoemde vragers enaanbieders in dezogenaamde beslissingsstructuur
de collectieve besluitvorming vanhet landelijk gebiedplaats.Deverschillende actores,elkmet hun eigen doelstellingen enregelinstrumenten ',
trachten daarbij de situatie zoveelmogelijk naar eigenwensen en ideeën te
beïnvloeden.
De beslissingsstructuur
Formeel heeft indebeslissingsstructuur van ons land,dusookwathet
beleidvoor het landelijk gebied betreft,hetparlementhet laatstewoord.
Informeel liggen derollenveelminder hiërarchisch.Inwerkelijkheid zijn
deverschillende actores,dieaanhetcollectieve besluitvormingsproces
deelnemen,eerder nevengeschikt aanelkaar danondergeschikt bijhet tot
standkomenvan beslissingen.Daarnaast wordt debeslissingsstructuur extra
gecompliceerd doordat bepaalde personen zowel aande aanbodkantals aande
'vraagkant' een rolvervullen. Indien personen,diezichambtshalve bezighoudenmethet landelijk gebied en daarnaast eenbelangrijke rol vervullen
inbepaalde belangenorganisaties,wordt debeslissingsstructuur - die formeel vrij duidelijk is-indepraktijk erg ondoorzichtig.

3.3. Doelstellingen eninstrumentenvanhetoverheidsbeleid voor
net landelijk gebied
Vanaf hetmiddenvan de jaren zeventig heeft deNederlandse overheid,
blijkens eenstroomvanpublicaties ennieuwe regelingen,zich intensief
met de inrichting vanhet landelijk gebied bezig gehouden.Zo verschenen
vanuit deverschillende invalshoeken,teweten landbouw,bosbouw,openluchtrecreatie en landschapsbehoud,zogenaamde Structuurvisies,waarin het
belangvan debetreffende sectorenwerd geschetst .Devier structuurvisieshebben tezamen de grondslag gevormdvan deNota Landelijke Gebieden
die de Rijksoverheid in 1977heeftuitgebracht .In dezeNota formuleert
deoverheid haar basisdoelmetbetrekking tothet ruimtelijk beleid als
volgt:
"Hetbevorderen van zodanige ruimtelijke enecologische condities,dat:
a. dewezenlijke strevingenvanindividuenen groepen in de samenleving
zoveelmogelijk tot hun rechtkomen;
b. dediversiteit,samenhang enduurzaamheid van het fysischmilieu zo goed
mogelijk worden gewaarborgd."
Bijhet ruimtelijk beleid voor landelijke gebiedenwordt volgens deNota
"inbijzonderemate aandacht besteedaaneenvergroting vandemogelijkhedenvan die groepen ophetplatteland en inde stad dieover onvoldoende
keuzevrijheid beschikken,aan demogelijkheden totontplooiing van diegenen
dievan de landbouw afhankelijk zijn,aan de leefbaarheid van dekernen en
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aan de recreatiebehoeften van diebevolkingsgroepen die thans nog over
onvoldoendemogelijkheden beschikken. Tevens ishet beleid gericht op het
ontwikkelen enhet waarborgen van verscheidenheid inhet ruimtegebruik en
op de samenhang enduurzaamheid inhet fysischmilieu.Daartoe worden
bestaande samenhangen behouden enontwikkeld ennieuwe tot stand gebracht.
Terbescherming van de zwakkere functies worden aan de sterkere functies
beperkingen opgelegd" (slot citaat).
Kort samengevat komen deonder a. en b.geformuleerde doelstellingen
erop neer dat de overheidhet iedereen - als groepenalsindividu - naar
de zinwil maken en dat deverscheidenheid in natuur en landschap daarbij
duurzaam gewaarborgdmoet zijn.Deeerste doelstelling is alles behalve
spectaculair omdat eendergelijke doelstelling altijd alsuitgangspunt voor
iedereweldenkende overheid zal gelden.Waar hetopaankomt is hoe de
verschillende belangenuiteindelijk tegen elkaar worden afgewogen enmet
welke gewichten.Ietsvan die afwegingwordt duidelijk door de formulering
inhet aangehaalde citaat: "Bijhet beleid zal inhet bijzonder aandacht
worden besteed aan alleswatmet de landbouw temaken heeft,terwijl het
beleid tevens gericht zal zijn opnatuur en landschap".
Tochmag hetopmerkelijk heten dat de overheid bijde formuleringvan het
ruimtelijk beleid de doelstelling van natuur- en landschapsbehoud met name
noemt,terwijl detwee andere functies vanhet landelijk gebied - landbouw
en recreatie -ineerste instantie buitenbeschouwing blijven.Tot een
belangenafweging komt deNota niet.De indruk wordt gewekt dat de overheid
zoveelmogelijk aanallerlei deelbelangen heeftwillentoegeven,zonder dat
zijzelf istoegekomen aan een synthesevan de bestaande deelbelangen. Het
resultaat iseen gefragmenteerd beleid dat inde Structuurschets Landelijke
Gebieden,behorende bij deNota,naar vorenkomt.Daarinwordt Nederland in
vier zones (zie figuur 1)onderverdeeld,teweten:
1.gebiedenmet dehoofdfunctie landbouw (zoneA ) ;
2. gebieden met afwisselend natuur-enandere functies in grotere ruimtelijke eenheden (zoneB ) ;
3.gebiedenmet afwisselend landbouw,natuur-enandere functies in kleinereruimtelijke eenheden (zoneC ) ;
4. gebiedenmet alshoofdfunctie natuur (zoneD ) .
IndezonesA, Ben D streeft de overheidnaar een scheidingvan defuncties.Alleen in zone C,waar een dergelijke scheiding vanwege deversnipperingniet zinvol is,stuurthet overheidsbeleid op integratie aan.DeNota
merktop dat de zoneseen globaal karakter hebben en datbijvoorbeeld in
zoneC scheidingvande functies voorgestaanwordt daar dewatzwakkere en
sterkere functies niet tecombineren zijn.Anderzijds wordt in zone B
verweving nagestreefd als de zwakke functiesmet de sterkezijn tecombineren.Uit dekaartblijkt enerzijds dathet overheidsbeleid ineen groot
deelvanhet landelijk gebied gericht zal zijnop een scheidingvanfuncties,anderzijdswordt ineenqua omvangniet teverwaarlozen gebied,met
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name inhetoosten enhet zuidoostenvanhet land,waar landbouw enhet
gewaardeerde natuur en landschap zomet elkaar vergroeid zijn,datscheidingonmogelijk is,aangestuurd op eenverweving vanfuncties.
DeNotaLandelijke Gebiedenwaaraan het Parlement eind 1983haar goedkeuringhechtte,vormt het kader voor het indetoekomst tevoerenbeleid voor
hetlandelijk gebied.De bijbehorende Structuurschets voor de Landelijke
Gebieden geeftmeer concreet en naar gebieduitgewerkt eentoespitsing van
het inde Nota neergelegde beleid. In samenhangmet deNota Landelijke
Gebieden zijn in 1981 drie zogenaamde groene Structuurnota's verschenen,
namelijk:
- Structuurschema Landinrichting;
- Structuurschema Openluchtrecreatie;
- Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud.
Op het terreinvan hetnationale ruimtelijke beleidvormen de Structuurschema's een geheel nieuw instrument (Brussaard, 1983,blz.240). Zij geven
enerzijds deruimtelijke implicaties weervanhet beleid in debeleidssectorenLandinrichting,Openluchtrecreaties enNatuur enLandschap.Anderzijdskomt inde Structuurschema's deruimtelijke consequentie van het
beleidvoor openluchtrecreatie ennatuur-en landschapsbehoud voor de landbouwtot uitdrukking.
Met deze drie genoemde Structuurschema's heeft deRijksoverheid haarbeleidsvoornemen tenaanzienvan het landelijk gebied kenbaar gemaakt.Brussaard (1983,blz.243)signaleert dat deStructuurschema's eenkruispuntfunctiehebben: "
een structuurschema iszoweleen onderdeelvan het
ruimtelijk beleid alsvanhetbeleid in dedesbetreffende beleidssector".
Daardoor kunnendeschema'sals basisdienen voor debesluitvorming over de
bestemming, inrichting enbeheer vanhet landelijk gebied.Na een procedure
vanbestuurlijk overleg, inspraak en advisering verschenen van dezeStructuurschema's eind 1984de delen d, de Regeringsbeslissing. Inoktober 1985
zijn de Regeringsbeslissingen van de drie groene Structuurschema's aan de
Tweede Kamer voorgelegd.Na overleg zal de regering de delen evan de
groene schema'spubliceren en ligt het beleid terzake voor dekomende vijf
jaarvast.
Denadere uitwerking van een Structuurschemavoltrekt zich langs twee
lijnen.De eerste lijn looptvanhet Structuurschema naarhet streekplan en
hetbestemmingsplan.Daarbinnen vindt een integrale ruimtelijke belangenafweging tussen deverschillende sectorenplaats.Via detweede lijnvan het
Structuurschema vindt eenafweging van deuit tevoerenprojecten of de in
standtehoudenvoorzieningenvanuit debeleidssectorplaats.Zowordt een
tijdschema (=urgentievolgorde) gegevenvan dewerkzaamheden die verricht
moetenworden omhet Structuurschema concreet intevullen.Deduidelijkheidover deplaats ontstaat overwegend langs de lijn streekplan/bestemmingsplan;duidelijkheid over het tijdstip van uitvoeringvan sectoroprojecten door de rijksoverheid wordt ineentijdschema gegeven.Hetdefini-
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tievebesluit tot realisering vandewerkzaamheden wordt evenwelper afzonderlijkproject genomen.Uiteindelijk ligthet in debedoeling dater een
onderlinge afstemming (gaat)ontstaat(n) tussen de Structuurschema's,
streekplan en bestemmingsplan.
Ter realisering vanhetvoorgestelde beleid staat deoverheid een breed
scalavan instrumenten terbeschikking. Deze instrumenten kunnen ineen
aantal groepenmet een zekere hiërarchie worden ingedeeld.Bovendien kunnen
bepaalde instrumentenvanuit analytisch oogpuntwelwordenonderscheiden,
maar ze zijn in depraktijk nauwelijks of niet te scheiden.Met het oog op
dete bereiken doeleinden kan deoverheid van devolgende instrumenten
gebruikmaken.
Voorlichting,aansporing en propaganda
Hierbijtracht deoverheid door direkte invloed toteen vrijwillige
ombuiging vanhet gedragvan economische subjecten tekomen.Voorbeelden
hiervan zijn:voorlichting,acties,zoals 'Natuur jeBuur', 'Niet inhet
Riet' en bezoekerscentra.
Overleg,inspraak en advisering
Overleg,inspraak enadvisering zijn thanseenbelangrijk instrument voor
deruimtelijke ordening inons land.Eenvoorbeeldhiervan is de zogenaamde
planologische kernbeslissing,waarbij nota's en structuurschema's betreffende deruimtelijke ordening eenprocedure doorlopenvan bestuurlijk
overleg,inspraak,advisering en deparlementaire behandeling. De genoemde
Nota Landelijke Gebiedenheeft dezeprocedure reeds doorlopen.De drie
groene Structuurschema's zitteneind 1985aanhet eindvanditproces.
Gebiedsaanwijzing
Deoverheid beschiktvoor bestemmen,inrichten enbeherenvanhet landelijk gebiedovermogelijkheden van gebiedsaanwijzing. De voorhet landelijk
gebiedbelangrijkste mogelijkheid is deaanwijzingvan gebieden,tracésof
plaatsen voor eenbepaald doel. Daarmede streeft de overheid naar een
specifieke functievervulling van het gebiedvan eenbepaalde optiek. Hoewel
deze aanwijzing een bestemmingsachtigkarakter heeft,is deze bestemming
van eenander karakter dandiewelke voortvloeit uitbestemmingsplannen in
hetkader van deWetop deRuimtelijke Ordening. In sommige gevallen vindt
deze aanwijzing in hetkader van eenwetplaats.Zokunnen:
- stads-en dorpsgezichten opbasisvan deMonumentenwet tot beschermde
stads-en dorpsgezichten worden aangewezen;
- terreinen enwateren welkevan algemeen belang zijnuiteenoogpunt van
natuurschoon of omhun natuurwetenschappelijkebetekenis op grond vande
Natuurbeschermingswet door deMinister van Landbouw enVisserij (vroeger
C.R.M.)worden aangewezen alsbeschermd natuurmonument.
Daarnaast beschikt deoverheid overeen aanwijzingsmogelijkheid zonder dat
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deze opeen bestaande wetberust.Deaanwijzing van deNationale Parken,de
Nationale Landschappen en debeheers-enreservaatsgebiedenvallenhieronder.De aanwijzing van eengebied kan indit geval gezien worden als een
instrument ter realiseringvan een bepaald gebied,bijvoorbeeld hetin
stand houdenvanwaardevolle agrarische cultuurlandschappen.Of dit doel
werkelijk gerealiseerd wordt hangt afvan de overige instrumenten die de
overheid voor dit doel inzetten.Om een dergelijke aanwijzing operationeel
temaken kande overheidvan bijdragen ensubsidies gebruik maken,alsmede
totaankoop en/of beheer van gebieden overgaan.Het instrumentarium kannog
verbreedwordenmetverboden,verplichtingen envergunningen indien voor
deze regelingen eenwettelijke basisbestaat.
Eenandere aanwijzingsbevoegdheid vloeit voortuit deWet op deRuimtelijke Ordening.Bijeen aanwijzing op basisvan deWet op de Ruimtelijke
Ordeningvindt een incidentele ingreepvaneenhoger gezag inplannen van
een lagere overheid plaats.Zokan de Rijksoverheid i.e.deMinister van
Volkshuisvesting,Ruimtelijke OrdeningenMilieu eenprovincievoorschrijvenhet streekplan teherzien of tewijzigen.Op haar beurtkan deprovinciegemeenten een aanwijzing geven omeen bestemmingsplan vastte stellen
of tewijzigen binnen de lijnen vanhet streekplan.
Deze aanwijzingsbevoegdheidvoor deMinister brengt eenaantal beperkingenvoor detoepasbaarheid voor het gemeentelijk bestemmingsplanmet zich
mee.Alleen eenaanwijzing,diezijn gewenste doorwerkingheeft in het
bestemmingsplan,kantothet gewenste resultaat leiden.Ditplan isnamelijkhet enigeplan dat rechtstreeks bindend is.Deaanwijzing die de
Minister geeft isalshetware een getrapteaanwijzing: zij loopt viahet
streekplan.Deaanwijzing naar inhoudmoet danook in deschaalvan het
streekplanpassen.Eenander bezwaar van deomwegviahet streekplan isde
tijdrovenheidvan deprocedure.Omaan ditbezwaartegemoettekomen is bij
deherziening van deWRO demogelijkheid van een rechtstreekse aanwijzing
geopend.Daarmede kan deMinister rechtstreeks invloed op deinhoudvan de
bestemmingsplannen uitoefenen.Deprocedure van deplanologische kernbeslissing kent als complementvan overleg inspraak enadvisering (zie b.)
vaneenrechtstreekse aanwijzingbevoegdheid. Daarmede kande centrale overheiddusbindend debestemmingvaneenbepaald gebied inhetbestemmingsplan voorschrijven.
Verboden,verplichtingen en vergunningen
Bijdit soortregelingenschrijft deoverheidvoor bepaalde handelingen
nate laten,teverrichten of staat deze toe,mitsmen zichaandevoorgeschreven gedragsregels houdt.Wettelijkeregels zijninwetten vastgelegd.
De belangrijkste wetten zijn:Wet op deRuimtelijke Ordening; Landinrichtingswet;Natuurschoonwet;Natuurbeschermingswet;Monumentenwet;Boswet;
WetAgrarisch Grondverkeer;InterimwetVarkens-enPluimveehouderij;Wet
Bodembescherming;Meststoffenwet.
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Fiscale faciliteiten
Bij defiscale faciliteiten ligtdenadruk niet opdewettelijke verplichting,maar ophet financiëleaspect.Het belastingsmechanisme wordt
als stuurmechanisme gehanteerd om eenbelastingteruggave of eenbelastingvoordeel aan eigenarenvan bossen,natuurterreinen enwaardevolleagrarische cultuurlandschappen toe tekennen.Genoemd kunnenworden;
- vrijstellingvan inkomsten- envennootschapsbelasting uithetbosbedrijf;
- tegemoetkoming indesfeervandevermogensbelasting en successierechten
van landgoederen,vallende onder deNatuurschoonwet (NSW);
- vrijstelling vanvennootschapsbelasting voor landgoederen,aangewezen op
grondvan de NSW;
- verlaging vanhet BTW-tarief; landbouw enbosbouwvallen automatisch
onder dezogenaamde 1
andbouwregelingindienmenopteert vooreenbedrijfsmatige exploitatie inagrarische zin;
- vrijstellingsmogelijkheden.Zoisvolgens artikel 9 van deNSW geen
overdrachtsbelasting verschuldigd indien een landgoed verkregen wordt
door eenbinnen het rijk gevestigde rechtspersoon die zichdeinstandhoudingvaneenofmeer landgoederen tendoelstelt;
- vrijstellingvan gemeentelijk onroerendgoedbelasting. Ingevolge artikel
273vandeGemeentewet zijn bossen,natuurterreinen en landbouwgronden
vrijgesteld van de gemeentelijke onroerendgoedbelasting. De vrijstelling
geldtnietvoor erven enopstallen.
Bijdrage- en subsidieregelingen
Onder bijdragen ensubsidies wordenuitgaven van deoverheid verstaan die
rechtsteeksmet bepaalde activiteiten van degesubsidieerde samenhangen.
Methetverstrekken van bijdragen en subsidies beoogt deoverheid de hoeveelheid endekwaliteitvan debetreffende activiteittebeïnvloeden.Er
bestaan een grootaantal bijdrage- ensubsidieregelingen,die inmeer
algemene zineen ondersteuning vormenvoorhetin standhouden ofuitbreidenvan debossen,natuurterreinen enwaardevolle agrarische cultuurlandschappen.Een belangrijk deelvan deze regelingenpast binnen het beleid
vanhet landelijk gebied.Zonder te strevennaar eenvolledige opsomming
kunnendevolgende bijdrage- ensubsidieregelingen genoemdworden.
1.Bijdragen en subsidies voor bosinstandhouding (w.o.Bosbijdrageregeling).
2. Bijdragen ter bewaring vanbossen en andere houtopstanden.
3.Landschapsverzorgingsbijdrage.
4. Bijdragen ensubsidies in dekostenvanbeheer enonderhoud voor natuurenlandschapsbescherming van:
a.natuurterreinen vanparticuliere natuurbeschermingsorganisaties
(Beschikking Natuurbijdragen);
b.natuurgebieden enwaardevolle landschappenvan derden;
c.landgoederen.

30

5.Bijdragen in en subsidies van dekostenvanbeheer enonderhoud van
recreatiegebieden.
6. Subsidies bijdeaankoopvan natuurgebieden enwaardevolle landschappen.
7.Bijdragen voor beheersovereenkomsten.
8.Bijdragen voor onderhoudsovereenkomstenvoor landschapselementen.
Demeestevan deze bedragen en subsidiesworden verstrekt door deRijksoverheid. Daarnaast zijnerook bijdragen en subsidies dievia provinciale
verordeningen worden toegekend.
Aankoopenbeheer van gebieden door de overheid
Door het aankopen enbeherenvan gebieden beschikt deoverheid over een
belangrijk beleidsinstrument voorhet bereikenvande doorhaarzelf gesteldedoeleinden.De overheid kan bepaalde gebiedenzelfkopenen vervolgens
ineigenbeheer nemen.Debeherende instantie voor de Rijksoverheid van
waardevolle agrarische cultuurlandschappen ishet Staatsbosbeheer (SBB).
Daarnaast ishetmogelijk datwaardevolle agrarische cultuurlandschappen
gekochtworden doorparticuliere natuurbeschermingsorganisaties. In dat
geval geeft de Rijksoverheid (incasu deMinister vanLandbouw en Visserij)
50% subsidievanhetaankoopbedrag.Vervolgens subsidieert deprovincie ook
50%vanhet aankoopbedrag. Intotaal isdan 100%gefinancierd door de
overheid. SlangenenVan Boven (1983,p.29) gevenvanaf 1973een overzicht
van deuitgaven van deRijksoverheid voor deze subsidieregeling.
Alle genoemde instrumenten kunnen door deoverheid wordeningezet om het
voorgestane beleid voor het landelijk gebied -vastgelegd indeNotaLandelijkeGebieden en dedrie groene Structuurschema's -terealiseren.Een
belangrijk deelvan het landelijk gebiedbestaat uitwaardevolle agrarische
cultuurlandschappen. Het zijn juist deze gebiedenwaarop deNota Landelijke
Gebieden en de drie groene Structuurschema's -zonder het uitdrukkelijk te
stellen- speciaal hunaandacht richten. Indeze gebiedenmanifesteert de
relatie landbouw en natuur en landschap zichhetmeest indringend. De
belangentegenstellingen enmogelijke belangenconflicten zijn daar het
grootst.
Totophedenbeschikt deoverheid niet over eenalgemene beheerswet voor
het landelijk gebied. Desondanks voert deoverheid een beheersbeleid. Dit
beheersbeleid isgebaseerd op de drie zogenaamde groene nota's die in 1975
zijngepubliceerd. Hetbetrof een nota over Nationale Parken,Nationale
Landschapsparken - later Nationale Landschappen geheten -eneenbeleidsnotamet betrekking tot de relatie tussen landbouwennatuur-en landschapsbehoud, de zogenaamde Relatienota.Op ditbeheersbeleid zal inde
volgende hoofdstukken naderworden ingegaan.
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4.NATIONALE LANDSCHAPPEN

4.1 Landschappelijke eenheden
Tweevan de drie groene nota's hebbenbetrekking op zogenaamde grotere
landschappelijke eenheden. Hieronder verstaanwe gebiedenmet belangrijke
ecologische,cultuurhistorische en landschappelijke waarden,die -wat hun
samenhang betreft -eeneenheid vormen.Daarnaast moeten dezeeenheden een
bepaalde grootte hebben.Innota's van de Rijksoverheid wordt,wanneer
gesprokenwordt over grote landschappelijkeeenheden,eenondergrens van
5.000ha genoemd.Wijwillen echter eenminimum aanhouden van circa 1.000
ha, zodat ook deNationale Parken onderhetbegrip landschappelijke eenhedenvallen.In dithoofdstuk wordt aandacht besteed aanNationale Parken en
aanNationale Landschappen.Op deNationale Parken zal slechtskort worden
ingegaan.Zijzijn nauwelijks vanbetekenis voor het agrarisch grondgebruik. Tenslottewordt nogopgemerkt dat ineerste instantie inplaats van
Nationale Landschappen,door de regering determNationale Landschapsparken
werd gebezigd.

4.2 Nationale Parken
Uit het beleid voor Nationale Parkenblijkt dat deoverheid streeft naar
het in standhoudenvan grote aaneengesloten natuurgebieden (groter dan
1.000 ha)om zodoende eenoptimale verscheidenheid vannatuur en landschap
op nationale schaal tehandhaven.EenNationaal Parkwordtaangewezen of
erkend door deRijksoverheid enonder toezichtvan deoverheid als één
geheel beheerd. IndeNotaNationale Parken stelt deregering voorom naast
de drie reedsofficieusbestaande nationale parken intotaal 20 nieuwe
nationale parkenmet eentotaleoppervlaktevan circa 70.000ha inte
stellen.Van dit areaal isca.22.500ha inparticuliere handen en isca.
8.000inhandenvan natuurbeschermingsorganisaties. Het overige is overheidsbezit.In 1984ishetWaddeneiland Schiermonnikoog alshet eerste
•nationalepark inoprichting' aangewezen.
De kosten die hetNationale Parkenbeleidtotophedenmet zichmee heeft
gebracht zijnintabel 3weergegeven. Dezekosten hebben uitsluitend betrekking oponderzoek envoorbereiding.Daarom zijn zebetrekkelijk gering
vanomvang.Verwachtmagworden dat dezekosten in detoekomst aanzienlijk
zullen toenemen alshetNationale Parkenbeleid verder gestalte gaat krijgen.Een gedeeltevan departiculiere gronden zalaangekochtmoeten worden
endebeheers-enonderhoudskosten zullentoenemen.Nationale Parkenbetreffenover hetalgemeen 'echte'natuurgebieden.Omdatagrarische cultuur-
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Tabel 3.Kosten (vanvoorbereiding enonderzoek)inverband met Nationale
Parken enNationale Landschappen (in gld).

Jaar

Nationale Parken

Nationale Landschappen

Begroting

Realisatie

Begroting

1974
1975

100.000
402.000

100.000
1

100.000
1.002.000

1976
1977

418.000
500.000

960.100 2
1.657.5002

1.042.000
2.500.000

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

3.120.000

2

3.120.0002
5.420.0002
1.000.000
3.040.000
3.040.000
3.237.000
3.137.000
2.962.000

1.703.200
949.500
842.600
442.000
1.704.000
1.143.000
1.001.000

—

2

Realisatie

1
302.000
960.100 2
1.657.5002
1.703.2002

2

3.120.000
3.120.0002
5.420.0002
4.635.000
5.180.000
4.651.000
4.314.0003
1

3.007.200
2.096.400
4.011.200
4.314.000
6.218.000
3.213.000

1

—

Bron:Rijksbegroting,diverse jaren;MinisterievanCRM tot 1982,daarna
Ministerievan Landbouw en Visserij.
1.Geenvermelding in debetreffende begroting.Welheeft deMinister op
aandringenvan deTweede Kamer in deloopvan debegrotingsjaren 1984en
1985nog geldenbeschikbaar gesteld.
2. Indebetreffende begrotingen wordt geenonderscheid gemaakt tussen
uitgaven voor NationaleParkenenNationale landschappen.Devoor de
jaren '76, '77en '78vermelde bedragen hebbenbetrekking op deuitgavenvoor beide soorten gebieden tezamen.
3.Voor 1984en 1985heefthetMinisterievan LandbouwenVisserij in het
kadervandewerkgelegenheidsstimulering9min guldentoegewezenaan de
Nationale Landschappen.

gronden er nauwelijks invoorkomen,brengthetNationale Parkenbeleid
vrijwel geen beperkingenmet zichmee voor het agrarisch grondgebruik.
Gezien dedoelstellingen wordenerwel beperkingen aananderevormen van
grondgebruik opgelegd,zoalsopenluchtrecreatie. Intensieve vormen van
openluchtrecreatie zijnniet inovereenstemming met dedoelstelling van een
nationaalpark. Deze zullen danook zoveelmogelijk geweerdworden.Voor
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extensieve vormen vanopenluchtrecreatie (wandelen,fietsen,paardrijden,
roeien, sportvissene.d.) zullen inhet kadervan deinrichtingen het
beheer van derandvoorwaarden,die het behoudvan natuur en landschap
hieraan stellen,mogelijkhedenworden geschapen.

4.3 Achtergrond enmotievenvoorNationale Landschappen
Inhet Interimadvies Nationale Landschapsparken wordteenNationaal Landschapomschreven als 'eendoor de overheid als zodanig aangewezen gebied
van tenminste 10.000ha,bestaande uitzowel natuurterreinen,wateren en/of
bossen alscultuurgronden ennederzettingen,dat een grote rijkdom vertegenwoordigd aannatuurlijke en landschappelijke kwaliteitenenaancultuurhistorische waarden endat als zodanigeen geheel vormt'.Een Nationaal
Landschap isdus groter dan eenNationaal Parken het bevatnaast natuurgebieden ook landbouwgrond endorpen.Het isdebedoeling datinde Nationale
Landschapsparken door de overheid een beleidwordt gevoerd dat 'eropis
gericht -uitgaande van de conceptie voor inrichting,ontwikkeling,beheer
enbestuurvan het gebied als geheel -hetspecifieke en gedifferentieerde
karakter vanhet gebied,met name ook tenbehoeve van derecreërende mens,
in stand te houden enteontwikkelen,waarbij rekeningwordt gehoudenmet
de sociaal-culturele eneconomische belangenvande aldaarwonendebevolking' (Interimadvies Nationale Landschapsparken, 1975).
In 1980verscheenhet Eindadvies Nationale Landschapsparken,opgesteld
door de Interdepartementale Commissie Nationale Parkenen Nationale Landschapsparken.Daarinwerdentegen deachtergrond vandekritiek op het
Interimadvies Nationale Landschapsparken (1975)deachtergrond 'en de
motieven voor deinstellingvan Nationale Landschapsparken gepresenteerd.
Als eerstemotief wordt geconstateerd dat als gevolgvan de groeivan de
bevolking,stijging vanhet inkomenperhoofd enverandering vanhetgedragspatroonvan demensen het Nederlandse landschap ingrijpendeveranderingenheeft ondergaan.Uitbreiding vanwoongebieden en recreatievoorzieningen,industrialisatie en infrastructurele ontwikkelingen hebbeninmeerdere ofmindere matehun stempel ophet landelijke gebied gedrukt.De sterk
gestegenmobiliteit heeft inbepaalde delenvan Nederland totverhoging van
derecreatiedruk geleid.Daarmede zijn invloeden van de verstedelijking
medebepalend geworden voor het gezicht,desfeer en dehoedanigheid van ons
landschap.
In de tweedeplaatswordt alsmotief aangevoerd datindeloopvan deze
eeuw-onder invloedvan de economischeen technologische ontwikkeling veranderingen opgetreden inhet grondgebruik inhet landelijk gebied.
Verdwenen zijn vormenvan grondgebruik, zoalshet beweidenvan heidevelden
met schaapskudden,exploitatie van griend-,riet-of biezencultuur enextensievevervening.Binnen het agrarisch grondgebruik hebbenzicheen
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Sterkeintensivering,schaalvergroting eneenaanpassingvan de externe
productieomstandighedenvoorgedaan.
Debedoelde ontwikkelingen vindenhun neerslag inhetverdwijnenvan tal
vanplanten- endiersoorten ofhetterugdringen van hunverspreidingsgebied,alsmede inhetverdwijnen c.q. hetverminderen in aantal en omvang
vankleinschalige landschappen enhistorisch gegroeide occupatiepatronen.
Eenaantalwezenlijke karakteristieken van onze landschappen,welke toch
alseenwaardevol cultuurgoed moetenworden beschouwd, dreigenzo (verder)
teverdwijnen.
Maatregelen ophet gebied van natuur-enlandschapsbescherming inde vorm
vanveiligstelling enbeheer van terreinen hebben volgens het Eindadvies
Nationale Landschapsparken niet tothet gewenste resultaat geleid. Daarmede
komenweop een derdemotief.De getroffenmaatregelen zijntotdusverre te
incidenteel en inhun geografische context te fragmentarisch geweest om als
tegenwichtvan bovengenoemdeprocessenwerkelijk bevredigende resultaten te
kunnenbewerkstelligen. Daarom achthetEindadviesNationale Landschapsparkenhet gewenstom inhet beleid tenaanzienvan natuur-en landschapsbescherming bijzondere aandacht tebesteden aan grote landschapseenheden in
onsland,zeker daarwaar devanoudsheraanwezige rijkdomenverscheidenheid aannatuur en landschap nog grotendeels bewaard zijn gebleven enwaar
hetalgemene landschappelijke karakternognietwezenlijk isaangetast.
Dergelijke eenhedenworden ook van grootbelang geachtvoor rustige en
culturele vormenvanopenluchtrecreatie, gerichtop de belevingvan het
landschap enhet streekeigene.Hetbeleid dient erop gericht te zijn om
die eenhedenmethunalgemene karakteristieken (de samenhang tussenbijzonderewaardenvan natuur,cultuur en landschap) zogoedmogelijk in stand te
houden,waar nodig teherstellen,tebeherenen teontwikkelen.
IndeNota Landelijke Gebieden (1977)isdeterm grote (waardevolle)
landschapseenheden geïntroduceerd. Volgens deNotaheeft dezeterm betrekking op landschapseenheden dievanwege deaanwezigheid van belangrijke
ecologische,cultuurhistorische en landschappelijkewaarden van nationale
betekenis zijnmet eenoppervlaktevanmeer dan 5.000ha.Het Eindadvies
gaat inop devraag inwelkopzicht Nationale Landschapsparken zichvan
grote landschapseenheden onderscheiden.Immers inbeide categorieën gaat
hetomhetbehoudvan karakteristieke samenhang tussenwaarden vannatuur,
landschap en cultuurhistorie.Volgenshet Eindadvies Nationale Landschapsparken ligthetvoornaamste verschil in despecifieke betekenis,die aan de
Nationale Landschapsparken kanworden toegekend voor de openluchtrecreatie.
DeLandschapsparken dienen nietalleeneen bijzondere recreatieve (belevingswaarde tebezittenmaar ook (mogelijkheden tot)een zodanigeontsluiting en recreatievevoorzieningen, dat zijzowel inkwalitatieve als in
kwantitatieve zinvoor met name de extensieve openluchtrecreatie van grote
betekenis zijn.Indit licht bezien,ishetook begrijpelijk datvoor
Nationale Landschappen eenbelangrijke plaats is ingeruimd inhet Struc-
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tuurschema Openluchtrecreatie.Geadviseerd wordthet beleid inde landschapsparken te richtenop ontwikkelingen vanhet recreatief medegebruik.
Bij de selectie vanpotentiële landschapsparken zullende mogelijkheden
hiertoe eenduidelijke rolmoeten spelen.
Eenander onderscheid tussen grote landschapseenheden enNationale Landschapsparken isdat ervanwordt uitgegaan datNationale Landschapsparken
eenoppervlakte hebben van tenminste ongeveer 10.000ha.Dezeoppervlaktevorm houdtverbandmet demogelijkheid omvia eenadequate inrichting en
zonering dedoelstellingen van natuur-en landschapsbehoud endievanopenluchtrecreatie nietmet elkaar inconflict te doenkomen.Uit dezeomschrijving komtnaar voren dat de grote landschappelijke eenheden gebieden
zijn,dieop de schaal,dievan Nationale Parken naar Nationale Landschapsparken loopt,liggen.
Inhet EindadviesNationale Landschapsparken wordt deopvatting bestreden
dat inNationale Landschapsparken dehuidige situatiewordt bevrorenen dat
vrijwelalle (landbouwkundige) ontwikkelingen"wordenuitgesloten.Dat het
voorgestelde landschapsparkenbeleid eenonderwaardering van de landbouw zou
inhouden,wordt doorhet Eindadvies alseenmisvatting gekwalificeerd. Het
erkent dat de landbouw qua gebruik van de grond de grootste beheerder is
vanhet landelijk gebied. Inhet Eindadvieswordt geconstateerd dat de
moderne landbouwkundige ontwikkelingen veelminder danvoorheen doorspecifieke natuurlijke en landschappelijke omstandigheden inhun mogelijkheden
worden begrensd.Mede als gevolg daarvan tredenverarming ennivellering in
het landschap op.Debedoeling isnuom inbepaalde delenvanhet landelijk
gebied te streven naar een landbouwbedrijfsvoeringdiemeerrekening houdt
met de daar aanwezige belangen van natuur en landschap.Daaropheeft de
Relatienota betrekking.Toepassing van derelatienotaregelingen is een
essentieel onderdeel vanhet landschapsparkenbeleid, zostelthet Eindadvies. (Hetrelatienotabeleid komt uitvoerig in hoofdstuk 5aan de orde).
Ommisverstanden,diemet name inagrarische kring zijnontstaan,weg te
nemen,wordt inhet Eindadvies voorgesteld om determ 'Nationaal Landschapspark' tevervangen door 'Nationaal Landschap'.Zoals bekend heeft de
regering ditvoorstel inmiddels overgenomen. Daarbijwordt opgemerkt dat
eenverduidelijking vanhettevoerenbeleid veel wezenlijker is dan een
naamsverandering. Nadrukmoet gelegdwordenophet goed voor het voetlicht
brengenvanwatmet de instelling van landschapsparken wordt beoogd enwat
deconsequenties daarvan zullen zijnvoor debetrokkenen. Uitdrukkelijk
wordt inhet eindadvies gesteld dat eenNationaal Landschap geen statisch
geheel behoort te zijn,maar dater eenontwikkeling moetkunnenplaatsvinden die inharmonie ismet de bedoelde waarden en de karakteristieke
samenhang daartussen. Tenbehoeve daarvan iseen goedecoördinatie nodig
tussenhet landbouwbeleid,hetbeleid tenaanzienvan natuur-en landschapsbescherming,hetmilieubeleid,het beleidtenaanzienvan bebouwing,
openluchtrecreatie enmonumenten.Inhet Eindadvies wordt er danook voor
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gepleit om deNationale Landschappen volgens een zorgvuldige procedure aan
tewijzen en zetevoorzienvan gerichte bestuurlijke organisatorische en
dedaarmee samenhangende financiële begeleiding.

4.4 De selectiecriteria voor denationale Landschappen
Het Eindadvies Nationale Landschapsparken (1980)isals een bouwsteen
gebruiktvoor de Structuurschema's Openluchtrecreatie en Natuur-en Landschapsbehoud.Wat indeze Structuurschema's vermeld isover nationale
parken isaanhet Eindadvies ontleend. Het Eindadvies gaat (uitvoerig) in
opdedoelstellingen die aanhet nationale landschappenbeleid ten grondslag
liggen endeplaatsvandit beleid binnenhet beleid voor het landelijke
gebied.Inhet Eindadvies zijneenaantal voorwaarden geformuleerd waaraan
gebieden zoudenmoeten voldoen.Op basisvan dezevoorwaardenworden een
viertal selectiegezichtspunten onderscheiden,teweten:
- kwaliteitsoverwegingen betreffende natuur en landschap;
- spreiding enrepresentatie vanNederlandse landschapstypen;
- betekenis voor deopenluchtrecreatie; en
- inpasbaarheid binnen het ruimtelijk beleid.
Inhetkort zal inhetonderstaande worden ingegaan op de selectiegezichtspunten,dedaaraan ten grondslag liggende voorwaarden en deresultatenvan de selectie.
Kwaliteitsoverwegingen betreffende natuur en landschap
De selectievan grotewaardevolle landschapseenheden op grondvankwaliteitsoverwegingen isgebaseerd op devolgende voorwaarden.
a. Nationale landschappenmoeten bestaanuitcultuurlandschappen met daarin
agrarische cultuurgronden,natuurterreinen,wateren en/of bossen en
nederzettingen.Van belang ishierbij dat innationale landschappen
verschillende ruimtelijke eenheden en een geschakeerd grondgebruik voorkomen.Wat denatuur-en landschapsbescherming betreft zalhethier
vooral gaanombescherming vanhetbestaande enomnatuurbouw en landschapsbouw,voor zover ditmogelijk isbinnen derandvoorwaarden van de
andere sectoren.
b.Nationale landschappen moeten een grote rijkdom aan natuurlijke cultuurhistorische envisueel-landschappelijke kwaliteitvertegenwoordigen. De
alle drie genoemde kwaliteiten dienen aanwezig te zijn.Ontbreekt een
van dekwaliteiten in de 'kenmerkende'combinatie,danvindt geenkwalificatietotNationaal Landschapplaats.
c. Indete selecteren gebiedenmoet sprake zijnvan een overwegend samenhangend enharmonisch geheel van de genoemde kwaliteiten.
d. Een nationaal landschap dienttenminste 10.000ha grootte zijn. Deze
minimum oppervlaktewordt overigens als een globale richtlijn en niet

37

als eenhardevoorwaarde opgevat.
Opgrondvan dekwaliteitsoverwegingen betreffende natuur enlandschap komt
men tot 29 grotewaardevolle landschapseenheden (groter dan 10.000h a ) .
Bijlage 3geeft eenoverzichtnaar ligging engrootte van deze 29 grote
waardevolle landschapseenheden. Intotaal beslaan zeeenoppervlakte van
605.000ha.Deop grondvanhetkwaliteitscriterium geselecteerde gebieden
wordenvervolgens beoordeeld op hunspreidingenrepresentatie, debetekenisvoor openluchtrecreatie en de inpasbaarheid binnenhet ruimtelijk
beleid.Voldoen de gebieden nietaan deeisen dievanuit deze selectieinvalshoekenworden gesteld,dankomen zeniet inaanmerking voor de ontwikkeling tot nationaal landschap.
Spreiding en representatie vanNederlandse landschapstypen
De selectieop grondvan spreiding over en representatie van Nederlandse
landschapstypen zijn gebaseerd op devoorwaarde dat denationale landschappenverspreid dienen te zijn over deNederlandse landschapstypen en
daarvan eenredelijke representatie te geven.Met dezevoorwaardewordt doorhet instellenvan nationale landschappen -beoogdeen bijdrage te
leveren aan de instandhouding van een zogevarieerdmogelijk landschap en
hetbehoudvan deverschillende voorNederland karakteristieke landschappen.Op grondvan dit criterium vallentwee grotewaardevolle landschapseenheden,t.w. de Hondsrug (25.000 ha)en Kempenland (20.000ha) afvoor de
ontwikkeling totnationaal landschap.
Betekenis voor de openluchtrecreatie
De selectie op grondvan debetekenisvoor openluchtrecreatie is gebaseerdop devoorwaarde dat een nationaal landschap een belangrijke functie
moet kunnenvervullenvoor deopenluchtrecreatie. Het doelvan deontwikkelingvan eennationaal landschap inzo'n gebiedisniet alleen het beheer
van natuur en landschap teintegreren met andere functies.Ook het behouden
enhetontwikkelenvanmogelijkheden voorverschillende vormenvanopenluchtrecreatie met namevoor extensieve vormenvan recreatie (gericht op
hetbeleven enhetkennis nemenvanhet landschap) isvan belang.Op grond
vandit criterium vallen zes grotewaardevolle landschapseenheden, t.w.:
FrieseWoudengebied (10.000h a ) ,Rietdiepdal-Hunsterland (9.000 h a ) . Omgeving Buitenpost (15.000h a ) ,Drentsche A (15.000 h a ) . Stroomgebied van de
Tjonger (10.000 h a ) ,Vijfheerenlanden (12.000ha)en Krimpenerwaard/Lopikerwaard (12.000 ha)afvoor deontwikkeling tot nationaal landschap. Deze
gebiedenhebben eengezamenlijke oppervlakte van 83.000ha.
Inpasbaarheid binnen hetruimtelijk beleid
De selectiewat betreft de inpasbaarheid binnen het door de Rijksoverheid
voorgenomen ruimtelijk beleid is gebaseerd op devoorwaarde dat er ook in
detoekomst voldoendemogelijkheden aanwezig zijnvoor deinstandhouding en
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deontwikkeling vanhet specifieke engedifferentieerde karakter van het
landschap.De 29 grotewaardevolle landschapseenheden passen alle binnen
hetvoorgenomen ruimtelijk beleidvan de Rijksoverheid.Opvallend is dat
éénvoorwaarde bij de selectievan de grotewaardevolle landschapseenheden
buiten beschouwing blijft.Dat is devoorwaarde dat bij de selectie van
Nationale Landschappen rekening dientteworden gehoudenmet sociaalculturele eneconomische belangen van de terplaatse wonende enwerkende
bevolking. Het Eindadvies ishierover vanmening dat dezevoorwaarde geen
selectiecriterium ismaar eenrealisatievoorwaarde.Inbijlage 3is het
resultaatvan de selectieweergegeven. De20 geselecteerde potentiële
nationale landschappen beslaantezamen eenoppervlakte van477.000ha.

4.5 Deprocedurevoorrealiseringvan deNationale landschappen
Detotstandkoming van deNationale Landschappenverloopt langs twee
lijnen,die overigens nauwmet elkaar samenhangen. In deeersteplaats is
dat deruimtelijke lijnen in detweedeplaats de lijnvan het daadwerkelijkformeel instellenvan denationale landschappen. Deruimtelijke lijn
isterug tevinden inde Structuurschema's Natuur-enLandschapsbehoud en
Openluchtrecreatie. In deze Structuurschema's ishet Eindadvies over de
nationale Landschappen als bouwsteen opgenomen.Beide schema's doorlopende
procedurevan deplanologische kernbeslissing (PKB). Na het doorlopen van
dePKB-procedure zal definitief zijnvastgesteld welke gebieden inaanmerking komen voor de statusvan 'Nationaal Landschap' (StructuurschemaOpenluchtrecreatie,deel a,blz. 97).Binnenhetkader van de PKB-procedure
vindt overleg plaatsmet deprovincies.Dit overleg kanertoe leiden dat
streek-enbestemmingsplannen afgestemd gaanwordenophetbeleid van de
Rijksoverheid tenaanzien van denationale landschappen. Daarnaast beschikt
de Rijksoverheid doormiddel van deWet opdeRuimtelijke Ordening over de
mogelijkheid om.provinciesen gemeenten tedwingen hunstreek-resp.bestemmingsplannen af testemmenophet ruimtelijk beleid van de Rijksoverheid (gedachtwordt aan de aanwijsbevoegdheid).
Detweede lijnishet daadwerkelijk formeel instellen van de nationale
landschappen. Het formele besluit tothet instellen vaneen nationaal
landschap wordt door de Rijksoverheid genomen.Aan deprovincies is evenwel
eencentrale roltoebedacht bijhet realiseren van denationale landschappen.Deze overheidsinstantie bepaalt of enopwelkewijze tot eendaadwerkelijke realisatievan eennationaal landschapzalworden overgegaan.Een
formeel besluit tot instelling zal door de Rijksoverheid alleen worden
genomenwanneer daartoe door debetrokken provincie bij deMinister van
Landbouw enVisserij (voorheenMinister vanCRM) eenvoorstel is ingediend.
Eendergelijk voorstel dienthetvolgende te bevatten:
a.een gebiedsomschrijving,alsmede een globale aanduiding van debegren-
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zing.Denadere ruimtelijke uitwerking zalplaats dienentevinden in
streek- en bestemmingsplannen;
b. een globale omschrijving vanwenselijke inrichtings-enbeheersmaatregelenmet de daaraanverbonden kostenen de financiering daarvan;
c.eenbestuursstructuur,d.w.z.dewijzewaarop zorgwordt gedragen voor
debestuurlijke organisatie en coördinatie en debetrokkenheid van de
verschillende belangengroepen.
DeMinister van Landbouw enVisserijlegtvervolgens hetvoorstel ter
advisering voor aan de Interdepartementale Commissie Nationale Landschappen
waarin demeest betrokken departementen zijnvertegenwoordigd. Wanneer deze
Commissie zich eenstemmig inpositieve zin daarover heeft uitgesproken
verleent deMinister vervolgens,inovereenstemming met debetrokken provincievia een instellingsbeschikking, destatusvan Nationaal Landschap.
Daarmede geeft de Rijksoverheid tekennen dat zijdeprovincie zal steunen
bijhandhving enverdere invullingvan destatus Nationaal Landschap.Op
basisvan de instellingsbeschikking gaat deprovincie vervolgens over tot
hetinstellenvan eenbestuurlijk enorganisatorisch kaderen het opstellen
enuitvoeren van eenbeheers-enontwikkelingsprogramma.Wathetbestuurlijk enhetorganisatorisch kader betreft kent de Regering (Structuurschema
Openluchtrecreatie,deel a,blz.100)eencentrale rol toeaanhetprovinciaalbestuur: "Ter realisering van,een samenhangend eneen gecoördineerd
beleid tenbehoeve van deNationale Landschappen is eenintensieve samenwerking nodig tussen drie bestuurslagen (Rijksoverheid,Provincie enGemeente). Daarbij zal deprovincie,gezienhaar strategische positie inhet
bestuurlijk bestel,als centraal bestuurlijk kader moetenoptreden.Voor
elkNationaal Landschap zouopprovinciaal niveau doorGedeputeerde Staten
een commissie vanadvies en bijstand kunnenworden ingesteld waarin de
verschillende overheidsniveaus participeren in een 'landschaperaad',waarin
deverwezenlijking vanhet tevoeren beleidonmisbare inbrengvan belanghebbenden isverzekerd.Op rijksniveau dient de Interdepartementale CommissieNationale Landschappen eenop Nationale Landschappen gerichte gezamenlijkebeleidscoördinatie tebewerkstelligen enbeheers-enontwikkelingsprogramma's in hoofdlijnen tetoetsenopvoorhet Rijkrelevante consequenties". Debestuurlijke verantwoordelijkheid komt daarmede bijde provincies
teliggen.Aan de commissievan adviesen bijstand en de 'landschapsraad'
wordt alleen eenadviserende rol tenopzichte vanhetprovinciaal bestuur
toebedacht.
Alsbasisvoor een samenhangend beleid -om de gewenste ontwikkelingen in
eenNationaal Landschapteconcretiseren -dienteenzogenaamd beheers-en
ontwikkelingsprogramma opgesteld teworden.Eendergelijk plan zoude
schakelmoetenvormen tussen aanwijzingvan een Nationaal Landschap (door
RijkenProvincie)enhet doen functioneren van zo'ngebied als zodanig.
Zo'nprogramma,opgesteld enuitgevoerdonder verantwoordelijkheid van het
provinciaal bestuur,zal devolgende elementen moetenbevatten (Structuur-
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schemaOpenluchtrecreatie,deel a, blz.100).
a. Hoofddoelstellingen,motieven en uitgangspunten voor het doen functionerenvanhet gebied alsNationaal Landschap.
b. Een inventarisatie en analysevan inhet gebiedaanwezige actuele en
potentiële waardenvan de standvan zakenmet betrekking tot de sectorenfacetplannen,van debestaande bestuurlijke structuur (samenwerkingsverbanden),waterschappen e.d. envan dewensen enwerkwijze van
belangengroepen.
c. Eenoverzichtvanoptredende enteverwachten conflicten enknelpunten.
d. Een analyse enuitwerkingvanoplossingsmogelijkheden c.q. richtingen
ervoor.
e. Hetaangeven vanacties opkorte termijn (inrichting,beheer,toepassing
van instrumenten in sector-en facetplannen)enop (middel)lange termijn
(nadere concretisering van doelstellingen,uitvoering van basisonderzoek
e.d.).
f. Hetaangeven van richtlijnen met betrekking tot zaken als voorlichting,
inspraak fasering,controle en bewakingvan hetplanproces.
g. Hetaangeven van dekosten,dekostenverdeling ende financiering.
Het Eindadvies Nationale Landschapsparken (blz.28)kenschetst hetbeheers- enontwikkelingsprogramma voor eenNationaal Landschap als eennadereuitwerking, invulling c.q. verfijning vaneen streekplan,toegespitst
ophet gebiedwaaraan de statusvan Nationaal Landschap is toegekend.
Volgens deNota ligthetvooralsnog niet in debedoeling omvoor Nationale
Landschappen nieuw instrumentarium te introduceren.Hetbeheers-en ontwikkelingsprogrammakrijgt daaromook geenwettelijke status.Naar zijn
aardmoet het gezienworden als een intentieverklaring annex actieprogramma
waarmee door hunbetrokkenheid bij de totstandkoming ervan, deverschillende overheden alsmede betrokken groeperingen vanparticulieren instemmen.
Voor het doen functionerenvan deNationale Landschappen stelt deoverheid zich voor om gebruik temaken vaneenbreed scala van beleidsinstrumenten.Vrijwel alle zeven instrumenten,genoemd inpar.3.3,behorende tot
het bestaande beleid,kunnen inprincipe hiervoor inaanmerkingkomen.Het
op te stellen beheers-en ontwikkelingsprogramma zal inzicht geven in de
vraagwelke instrumenten gebruikt dienen teworden om de inhet gebied
wenselijke ontwikkelingen te stimuleren danwel knelpunten op te lossen.
Het aanwendenvan deze instrumenten zal extra kosten in devorm vanbudgettaire lastenmet zichmeebrengen.Omdat deze voor een bepaald beleidsonderdeelof -programma staan,in casu deNationale Parken,kunnen ze aangeduid
wordenmet determprogrammakosten. Inhet Eindadvies ishijwijze van
rekenvoorbeeld een raming gemaakt van deoverheidsuitgaven bij realisering
vantwintig Nationale Landschappen van gemiddeld 20.000ha.Daarbij zijn
drie aspiratieniveaus te onderscheiden.
Het eerste niveauwashet 'lopende beleid'. In deMeerjarenramingen 19811985waren alleenmiddelen opgenomen dievan dit aspiratieniveau uitgaan.
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Daariniseenjaarlijksbedragvan4,6minguldenopgenomenvoorspeciale
maatregelen,gerichtopdeNationaleLandschappen,ressorterendonderhet
lopendebeleid.Hettweedeaspiratieniveauwas 'intensiveringvanhet
lopendebeleid'.Hetderdeniveauvormdehet 'specifieknieuwNationaal
Landschappenbeleid'.Intabel4iseenoverzichtgegevenvandejaarlijkse
uitgavenvandezedrieopeenvolgendeaspiratieniveaus.Daarbijvormtde
voortzettingvanhetlopendebeleidhetreferentieniveau.Onderhet'lopendebeleid'zijndeuitgavenvoordethansbestaandebeleidsmaatregelen
opgenomen,zoalsrecreatievevoorzieningeninlandinrichtingsprojekten,de
Relatienota (ziehoofdstuk 5), aankoopenbeheervannatuurterreinen,
instandhoudingvanlandgoederenenbuitenplaatseneninformatiecentra.
Inbijlage4iseennaderespecificatiegegevenvandeoverheidsuitgaven
naarbeleidsonderdeelenaspiratieniveau.Hetnastrevenvanhethogere
aspiratieniveau 'intensiveringvanhetlopendebeleid'brengtextrauitgavenvandeoverheidmetzichmee.DezestaanvermeldinkolomBvantabel
4.EenspecifieknieuwNationaalLandschappenbeleidzoudaarbovenopweer
extraoverheidsuitgavenvergen.Dedaarmeesamenhangendebedragenzijnin
kolomCvantabel4vermeld.Tenslotteisindezetabelookhettotaal
weergegevenvandeuitgavenvoorNationaleLandschappen,indiennaareen
geheelspecifieknieuwNationaalLandschapsbeleidgestreefdwordt.Gemiddeldgenomenblijkendeoverheidsuitgavendaarvoorcirca 150minguldenper
jaartebedragen.

4.6 DestandvanzakenmetbetrekkingtotdeNationaleLandschappen
IndeNotaNationaleLandschapsparken (1975,blz.33)werdvoorgesteldom
vijfproefgebiedenNationaleLandschappenaantewijzen,t.w.NoordwestOverijssel,Waterland,hetgebiedrondWinterswijk,deVeluweenHergelland.Deregeringheeftmethetoogophetopdoenvanpraktijkervaringvan
hetvoorgesteldebeleidditvoorstelovergenomenenheeftin1975vijf
proefgebiedeningesteld.Detotophedengedaneoverheidsuitgavenvoor
NationaleLandschappenhebbendanookhoofdzakelijkbetrekkingopdezevijf
proefgebieden.Intabel3iseenoverzichtgegevenvandevoorgenomenèn
daadwerkelijkeuitgavenvoordezegebieden.Hetvaltopdatdewerkelijke
uitgavenbijdebegroteuitgavenachterblijven.Ditkanveroorzaaktworden
dooreengeringeacceptatievandezesubsidieregelingen,hetonvoldoende
ingespeeldzijnopdeplaatselijkebehoeftenofgebrekaantijdendeskundigheidvoorhetmakenvanplannenvoorsubsidie-activiteiten.Eind1984,
begin1985zijnopverzoekvandeMinistervanLandbouwenVisserijvande
vijfproefgebiedenevaluatierapportenuitgebracht.Opbasisvandezerapportenverscheeninapril1985deEvaluatienotaNationaleLandschappenvan
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hetMinisterie vanLandbouw enVisserij. Indeze Evaluatienota wordt weergegeven de gangvanzaken indeproefgebieden,hetreguliere beleid in de
Nationale Landschappen,de ervaringen en de conclusies.Tenslotte wordt
zeerkort ingegaanop hettoekomstige beleidten aanzien van de Nationale
Landschappen.
InWaterland,deVeluwe,N.W.-Overijssel,Mergelland enWinterswijk
werd eenbegeleidingscommissie of eenander overlegorgaan ingesteldmet in
grote lijnen dezelfde samenstelling:vertegenwoordigers van zowel overheidsinstanties alsparticuliere belangenorganisaties. De totstandkoming
van deze overlegorganen gingniet zonderproblemen.Vooral vanuit landbouwkringenwerd nogal wat tegenstand ondervonden,wat in het lichtvan de
onzekerheid over demaatschappelijke en financiële haalbaarheid van de
plannen nietzoverwonderlijk is.Dankzij depolitiekewilen deovertuigingskracht van debetrokkenprovinciale besturen zijn er indeproefgebieden alsnog overlegstructuren tot stand gekomen.
In deproefgebieden Waterland,Veluwe,N.W.-Overijssel enMergelland is
deorganisatiestructuur in de loopvan deproefperiodemin ofmeer ingrijpend gewijzigd. Zozijner hoor-,gebied- enwerkgroepen ingesteld,met als
voornaamste doeleenactievere betrokkenheid van deplaatselijke bevolking
bijhet begrip 'Nationaal Landschap'tebereiken.InWinterswijk was al
vanaf het begin sprakevan een sterk locaal georiënteerde vertegenwoordiging. Detegenstellingen tussen landbouw-ennatuurbelangenbleken in dit
gebied echter onoverbrugbaar, zodat in 1981 de zaakvolledigvastliep.In
demeeste proefgebieden isdankzij deoverlegstructuren eenproces van
planningvan onderaf enuitvoering op basisvanvrijwilligheid bevorderd.
Deoverlegstructuren functioneren vooral alsplatform,ontmoetingspunt voor
bestuurders,ambtenaren en belangenorganisaties,waarin verticalecoördinatie en afstemming van belangen kunnen plaatsvinden.
Teneinde dedoelstellingen vaneen Nationaal Landschap,namelijk het
behoud c.q. herstel van eenaantal landschapskarakteristieken te realiseren
isineen drietalproefgebieden,tewetenN.W.-Overijssel,Waterland en de
Veluwe,gestartmet het opstellen vaneen zogenaamd beheers-enontwikkelingsprogramma.Voor deVeluwe ismomenteel éénvan devijf deelplannen
(Zuidoost-Veluwe) gereed enverkeert hetplanvoor Waterland ineenvergevorderd stadium. InMergelland enWinterswijk zijn geen beheers-enontwikkelingsprogramma's gemaakt.Een beheers-enontwikkelingsprogramma kan
beschouwd worden alseenhulpmiddel bijhetopstellen van streek-enbestemmingsplannen,waarmee de doelstellingen van deNationale Landschappen
kunnenwordenverwezenlijkt.
Inbijlage 5 iseenoverzicht gegevenvan deuitgaven voor deproefgebieden.Voorts iseenopsomming gegevenvan gesubsidieerde projecten enregelingen indevijfproefgebieden.Daaruit blijkt dat erookvoor de boeren
gesubsidieerdeprojecten en regelingen bestaan.Zo heeft de overheid in
Noordwest-Overijssel subsidieregelingen ingesteld voor aanleg enverbe-
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teringvan rietopslagplaatsen,aanschaf van specialemachines eneengemeenschappelijk melktanklokaal.Via deze geldbron kwamer voor zesvaarboereninKoordwest-Overijssel een gezamenlijk melktanklokaal eneengemotoriseerdepraam voorvee enmachines.InWaterland ismet behulpvan de
subsidieregelingen eenmaaibootvoor vaarboeren aangeschaft.Voorts iser
inverbandmetvoorgenomenboerderijverplaatsingeneenmodernboerderijtype
ontwikkeld dat afgestemd isopde omgeving (Boerderij, 1984,nr. 29).Uit
Bijlage 5blijktvoorts datruim eenderde van debeschikbare financiële
middelen besteed isinNoordwest-Overwijssel. Daarna volgen,naar degroottevan deuitgavenMergelland, VeluweenWaterland. InWinterswijkis nog
geen 1,5%van deuitgaven voor deNationale Landschappen besteed.
De subsidie,dievoor deNationale Landschappen in de afgelopen jaren
beschikbaar isgesteld, isaan diverse concreteprojecten besteed.Hierondervolgen enkele voorbeelden daarvan.
- Inhetproefgebied Waterland zijn een grootaantalprojecten ontwikkeld
ophet gebiedvan herstel en reconstructie (ophaalbrug,kerkplein),
vernieuwing (aangepaste nieuwbouw opMarken), landbouw (bredebanden op
tractoren,maaibootvoor onderhoudvan rietkragen,botenhelling voor
vaarboten) enrecreatie (veerpont voor fietsers,aanleg van schaats-en
kanoroutes,recreatieve wegwijzers).Naast dezeprojecten is de subsidie
besteed aanvoorlichtingscampagnes voor debevolking (folders,tentoonstellingen),planvorming en onderzoek.
- InMergelland zijn zogenaamde 'aanmoedigingspremies'verstrekt,teneinde
hetparticuliere initiatief te stimuleren.Dezeaanpak heefttalvan goed
bruikbare ideeënvanuit debevolking opgeleverd.Ook is internationaal
overleg gestart omtekomen toteen zogenaamd '3-landenpark'met deaan
hetMergelland grenzende gebieden inBelgië en West-Duitsland.
Als concreteprojecten kunnen inhetMergellandworden genoemd:
* het aanbrengen van oevervoorzieningen langs enkunstwerken inde Geul
en andere rivieren;
* deveiligstelling van onderaardse mergelgroeven;
* het herstelvankademuren en stenenbruggen bij kastelen;
* het begaanbaar makenvanwandelroutes en aanlegvan rustplaatsen langs
deMergellandroute.
- Inhetproefgebied N.W.-Overijssel zijn devolgende projecten ter hand
genomen:
* eenproef met electromotorenbij deverhuurboten inGiethoorn,ter
vervanging van debestaande verbrandingsmotoren;
* een subsidieregeling voor rietmaaibundelmachines.Doelhiervan isbevordering van demechanisatie in derietcultuur;
* het tankmelken subsidiëren in enkele gebiedenwaar geen vrachtwagens
kunnenkomen;
* hetmakenvan eenkanoroute,inclusief een tewaterlatingsplaats voor
kano's.
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- Inhetproefgebied Veluwe zijnmetbehulpvan de specifieke middelen de
volgendewerken uitgevoerd:
* hetherstel enonderhoud van sprengenenbeekstelsels;
* de landschappelijke inpassingvan kampeerterreinen;
* het beheer vannatuurterreinen (o.a.Ginkelse Heide).
- Inhetproefgebied Winterswijk zijnde specifiekemiddelenaangewend voor
het achterstallig onderhoud van landschapselementen,de landschappelijke
inpassingvan campings en deuitvoeringvanhet fietsrouteplan Winterswijk-Oost.
Datover het instellen vanNationale Landschappenverschillend wordt
geoordeeld isduidelijk aanhet licht getreden bijhet bekendworden van
hetvoornemen van deMinister van Landbouw enVisserij,dathij geen geld
meer beschikbaar wil stellenvoor devijf proefgebieden. Deexperimenten in
devijfproefgebiedenzullenwordenafgebouwd.Voor 1985heeft de Minister
nogéénmiljoen gulden beschikbaar gesteld.Daarna houdt desubsidieop.
Alsmotief voor dezebeleidsverandering werd gegeven,dat "
budgettaire
redenen hetonmogelijkmaakten nog langer financiële rijksmiddelen in het
vooruitzicht te stellenvoor uiteenlopende,niet totregulier beleidbehorendemaatregelen enactiviteiten,zoalsdiein deafgelopen jarenin de
proefgebieden vanhetNationaal landschap zijnuitgevoerd...." (Persbericht
Ministerievan Landbouw enVisserij, 3juli 1984,no.253).Het isduidelijk dat dezebeleidsombuiging vergemakkelijkt wordt doordat "....bijsommigen inden lande eennegatievevisiemet betrekking tot deinstelling van
Nationale Landschappen bestaat...."Volgens deMinister vanLandbouw en
Visserij iseen dergelijkevisie geenszins bepalend voor zijnbeleidsvoornemen geweest (PersberichtMinisterie vanLandbouw enVisserij, 16 juli
1984, no.268).
Bijhetaanbiedenvan de Evaluatienota Nationale Landschappen (1985)aan
deTweede Kamer heeft deMinister van LandbouwenVisserij benadrukt dat
ondanks het feit dater geenextra financiële middelenmeer beschikbaar
zijnvoor Nationale Landschappen hetmogelijk isomvoor deze gebieden een
zodanigbeleid tevoerendat dewaardenvan natuur,landschap,cultuurhistorie ende recreatieve betekenis erin standblijven.Dedoelstelling van
deNationale Landschappen kannaar zijn inziensbereikt worden door een
gecoördineerde inzetvan bestaande instrumenten en financiëlemiddelen.Op
Rijksniveau vormen dedrie groene Structuurschema's het kader waarbinnen
hettevoeren beleidvan deNationale Landschappen verder vorm kan krijgen.
(PersberichtMinisterie van Landbouw enVisserij, 2mei 1985,no.193).
De landbouwheeft zichnooit enthousiast getoondvoor deNationale Landschappen.HetLandbouwschap heeft de instelling ervan zelfsafgewezen.De
georganiseerde landbouwvindt in zijn algemeenheid dat bijde voorbereiding
van deNationale Landschappen er geen sprake is geweestvaneen goede
integrale afwegingvan allebelangen (NRC,3juli 1984).
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Deprovinciale besturen van deprovincies,waarin devijf proefgebieden
zijn gelegen,hebben blijkensallerleipersberichten verontwaardigd gereageerdophetbeleidsvoornemen metbetrekking tot devijfproefgebieden.Zij
stellen onomwonden dat de experimenten,met uitzonderingvanhet gebied
Winterswijk, succesvol zijn geweest.Deze reacties zijnmede ingegeven door
het feitdat de subsidieregelingen vrijwel allemaal gegoten zijn in devorm
vanprovinciale verordeningen.Daarin issteeds gesteld dat de toepassing
beperkt istot deproefgebieden,zulks alleen voor zover het Rijk gelden
beschikbaar stelt.Deprovincies dragenwel bijindekosten van deuitvoering (Vanden Düngen, 1984). Ook landelijkeorganisaties op het gebied van
natuur,landschap enrecreatie zijnvanmening dat deMinistermoet afzien
van hetbeleidsvoornemen om de experimentenmeten in devijf proefgebieden
tebeëindigen.Vanuit eenhistorisch oogpunt isdateen logische reactie.
Het zijn juist deorganisaties ophet gebiedvan natuurbescherming en
openluchtrecreatie geweestdiena devijftiger jaren zijn gaan zoeken naar
mogelijkheden om naast natuurreservatenook landschapsreservaten testichten (Van derHeijden, 1977).
Hinder eensluidend zijn dereacties uit debetrokken gebieden zelf.Dat
ismedeverklaarbaar doordat de gebieden sterk verschillen.NoordwestOverijssel,deVeluwe en inmindere mateWaterland bestaan grotendeels uit
natuurgebieden. Inhetproefgebied Winterswijk ishet agrarisch gebruik
veel dominanter. InWaterland enNoordwest-Overijssel bestaat een duidelijkevrees dat het stopzettenvan de experimenten ertoe zal leiden datbepaalde voorzieningen voor recreatie,landbouw,natuurbehoud, restauratie
van gebouwen,bruggen,wegene.d. nietmeer verwezenlijktkunnenworden.
Dit tast de leefbaarheid van het gebiedaan.Op langere termijn isbij het
teruglopenvan debedrijvigheidhet gevaarvan verpaupering nietdenkbeeldig. InNoordwest-Overijssel en Waterland zijn reedsverschijnselen van
verpaupering aanwezig. Hetwegtrekkenvan landbouwwegensexterneproduktieomstandigheden,sleept andere bedrijvigheid mee.Deoverige boerenreagerenverdeeld.Bij sommigen in deze gebieden leeft degedachte sterk dat
"....jeer alsboer meer last dan gemak van hebt als jeineen gebied woont
dattot hetNationale Landschap isuitgeroepen...." (Volkskrant, 14juli
1984, blz. 13).Daarnaast zijn er onder hen indeze twee gebieden die
beseffen dat desubsidieregelingen -voortvloeiend uit destatus (proefgebied)Nationaal Landschap -mogelijkheden opendenvoor eenverbetering van
debedrijfsvoering en-organisatie,werkomstandigheden enhetinkomen;
mogelijkheden dieanderebeleidsonderdelen van deoverheid totop heden
nietboden (zieook bijvoorbeeld Trouw,21 juli 1984).
Hetbeëindigen van de subsidieregelingen treft deboeren inNoordwestOverijssel hetmeest.Zijkunnen geen gebruik meermakenvan dereeds
bestaande subsidieregelingen voor deaanleg vanbeschoeiingen,de aanschaf
vanpramen,het leggenvan rieten dakenen het uitbaggeren vanvaarwegen.
InWaterland kunnen deplannenvoor deaanschaf van eenmestbootdoor het
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wegvallen van de subsidie niet doorgaan.Subsidieregelingen voor aangepaste
werktuigen envoor onderhoudvanweidemolentjeskanentevervallen.Ook de
aanlegvan een gemeenschappelijke scheepshelling wordt twijfelachtig.Bovendienwordthet onmogelijk omeenaan het landschapaangepasteboerderijtypemet subsidie tebouwen (Boerderij,11 juli 1984,no.4 1 ) .Inde
overigeproefgebiedenondervinden deboerenminder of geenhinder van het
beëindigen van de subsidieregelingen. Inhetproefgebied Hergelland komt de
subsidieregeling voor het aanpassenvan de ligboxenstallen aanhet landschaptevervallen.Voortsvervalt uit debegrotingspost Nationale Landschappende bijdrage aandevrijwillige kavelruil Struchterveld. Deboeren
opdeVeluwe en rond Winterswijk ondervinden geen direkt nadeelvan het
beëindigenvan de subsidieregelingen. Daar zijninhet kadervanhet proefgebiedNationaal Landschap nog geen subsidies aan de landbouw ter beschikking gesteld of uitgekeerd.Winterswijkneemtwat deproefgebieden betreft
eenbijzonderepositie in.Ditproefgebied is 13.000ha groot enomvat één
gemeente. In 1977werd door de gemeente een IntegratieccmmissieOntwikkelingWinterswijk ingesteld. Concrete voorstellen heeft deze commissie nog
niet aande gemeenteraad voorgelegd. Ditismede een gevolgvan hetmassale
protest dat deboerenherhaalde malen tegenhet instellenvaneen nationaal
landschap hebben latenhoren.Onder druk van ditprotestishet agendapunt,
ofWinterswijk officieel alsNationaal Landschap zalwordenaangemeld,voor
onbepaalde tijd afgevoerd. Voor deprovincie isdit.aanleiding geweestom
voor hetproefgebied Winterswijk geenverdere initiatievente ontplooien.
OmdatdeWinterwijkse boerenweinig voelenvoor het instellenvan een
NationaalLandschap,ishetbegrijpelijk dat zijhun instemming hebben
betuigdmet het beleidsvoornemen van deMinistermet betrekking tot de
proefgebieden (Boerderij,11 juli 1984,no.41).
HetMinisterie van Landbouw enVisserijisvanmening dathet bestaande
stelsel vanbeleidsinstrumenten voldoende garantiesbiedtvoor de effectueringvan dedoelstellingenten aanzienvanNationale Landschappen.Men kan
zichechter afvragen inhoeverre deafzonderlijke instrumenten,die dikwijls dedoelstellingen van één bepaalde sector nastreven,hetgevaar van
compartimentering (ziepar.6.5) sterk in dehand werken.Hetkan dan ook
gewenst zijn eenaantalvan debestaande beleidsinstrumenten opte heffen
entevervangen doorbeleidsinstrumenten,waarbij de doelstelling vande
Nationale Landschappen,namelijk het in stand houdenvan deunieke waarde
vanhet gebied,opzicheen richtsnoer vanhandelenwordt.

4.7 Kritiekop denationale Landschappen
Inhetvoorgaande zijnterloops reedseen aantal bezwaren dietegen het
instellenvan Nationale Landschappen bestaan,aangestipt.Deplannen met
betrekking totNationale Landschappen zijn echter belangrijk genoeg om ze
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aaneen kritische beschouwing te onderwerpen.Debeschouwing spitst zich
toeop devolgende hoofdpunten:
- aanwijzing tot Nationaal Landschap;
- hetprogramma;
- de instrumenten;
- deorganisatie;
- derechts-en belangenbescherming;
- dekosten.
Aanwijzing totNationaal Landschap
Deaanwijzingsprocedure is totopheden nietalleen tamelijk vaag,maar
ookomstreden.Gemeenten enookwaterschappen spelen bij deaanwijzing een
zeer ondergeschikte rol,of komen inhet stuk niet voor.Deaanwijzingsprocedurevoorziet niet in demogelijkheid van inspraakenhet eventueel
indienen vanbezwaren.Doordat in deprocedure geenexterne advisering is
opgenomen,kunnenvia deze lijnbelangengroepen niethunstem latenhoren.
De nadere ruimtelijke invullingvan deNationale Landschappen zou plaats
moetenvinden in streek- enbestemmingsplannen.De garantie ontbreekt evenwel datdittijdig gebeurt.Naast deprocedurele kantvan de aanwijzing,
bestaan ervraagpunten bij debetekenisvan deaanwijzing. Volgens de
Commissie Inrichtings-enBeheerswetgeving van de Raadvan adviesvoor de
ruimtelijke ordening (1983)heeft deaanwijzing als zodanig geenrechtsgevolgen.De aanwijzing schept geen rechten ofverplichtingen,geen ge-of
verboden,kortom,zij isjuridisch gezienvan beperkte betekenis.Beleidsmatigheeft de aanwijzing daarentegenwel betekenis.Methet formelebesluit tothet instellenvan een Nationaal Landschap,dezogenaamdeinstellingsbeschikking, geeft deRijksoverheidte kennen dat zijdeprovincie zal
steunen bijhandhaving enverdere invullingvan destatusNationaal Landschap.Opbasisvan deinstellingsbeschikking wordtovergegaan tothet
voorbereiden,vormen enuitvoeren van een beheersbeleid voorhet betrokken
gebied.Ter realisering van een samenhangend en gecoördineerd beheersbeleid
acht de Rijksoverheid een intensieve samenwerking nodig tussen Rijksoverheid,Provincie en Gemeente.De Provincie zal bijdit alles een centrale
rolvervullen.Daarmedewordt door deaanwijzing een beheersbeleid in het
betrokken gebied in gang gezet.Dit schept in de eersteplaatsverplichtingenvoor de Rijksoverheid, zowelwat betreft devoorbereiding, vorming
alsuitvoering vanhetvoorgestane beheersbeleid. Indetweedeplaats heeft
hetop gangbrengenvan eendergelijk beheersbeleid gevolgenvoor deonderlingepositie van de lagere overheden envoor debewoners inhet gebied.

Hetprogramma
Alsbasisvoor een samenhangend beleidom de gewenste ontwikkelingen in
eenNationaal Landschap teconcretiserenwordt voorgesteld een zogenaamd
beheers- enontwikkelingsbeleid (BOB)opte stellen.Een dergelijk plan
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omvat kortweg de doelstellingen,inventarisatie van activiteiten enwaarden
inhetgebied, de knelpunten,oplossingsmogelijkheden, deondernomen acties
en dekosten.Van grootbelang isdewijzewaarop de BOBtot standkomt.
Gegeven de doelstellingen diemet ditplanbeoogdwordenishetnoodzakelijkdat debetrokken organisaties enbelangengroepen daarin de vervulling
vanwensenherkennenof zichdaarinkunnenvinden.Om ditte realiseren zou
hetvoorbereiden,opstellen enuitvoeren vanhet BOBeen gezamenlijke
verantwoordelijkheidmoeten zijnvan deoverheid (Rijksoverheiden de
lagere overheden)endebetrokken belangengroeperingen. Een dergelijke
aanpakkent evenwel nietdeBOB-procedure.Er is geen overlegmetgemeenten,waterschappen enbelangengroepen,geenadvisering,geen inspraak
of bezwaar.
De instrumenten
Het ligtniet indebedoeling om voor deNationale Landschappen een nieuw
instrumentarium intevoeren.HetBOB zal de bestaande enbruikbareregelingenmoeten inventariseren en inzicht geven in devraagwelke instrumenten inhetbetrokken Nationale Landschap ingezet dienenteworden.De
inhoud en debetekenis vanhet BOB zalwordenbepaald door heteffectende
effectiviteit van degehanteerde instrumenten.Hetblijft onduidelijk hoe
het BOBbepaalde instrumenten kan inzettenenhoe de gewenste onderlinge
afstemming tussenverschillende instrumenten totstand gebracht kanworden.
Hetuiteindelijke resultaatvan zo'nprogramma zal afhangenvanwelke
instrumenten,hoe enwaar ingezet.Vanverschillende kantenwordt danook
beoogd dat detoepassing van de Landinrichtingswet 1984eenveel beter
instrumentarium biedt daneenBOB.Zostelt het Landbouwschap dat inWaterland enMergelland,waar de zaak aangepast is inhetkader van deLandinrichtingswet,deproblemenminder groot zijnen deresultaten beter danin
Winterswijk enNoordwest-Overijssel (NRC,7 juli 1984).
De organisatie
Deorganisatie van deinrichting enhetbeheer van deNationale Landschappenzoals totnuvan regeringswege isbeschreven vertoont volgens de
Commissie Inrichtings-enBeheerswetgeving (1983)tal van onduidelijkheden.
Erontbreekt eenvoortbereidenden uitvoerend orgaan.Ineen dergelijk
orgaan zoudenvertegenwoordigd moeten zijn:provinciaal bestuur,de betrokken gemeentebesturen, dewaterschappenen de landbouw-en natuurbeschermingsorganisatie.Gedachtkanworden aaneen commissie,overeenkomstig de
'voorbereidingscommissie'of de 'plaatselijke commissie' bijeen ruilverkavelingof landinrichtingsproject.Daar zijn samenstelling,werkwijze,overleg,advisering,besluitvorming en bevoegdheden zorgvuldig geregeld.
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Derechts-en belangenbescherming
Noch deaanwijzing,noch het BOBbiedenmogelijkheden voor rechts-en
belangenbescherming. Voor rechts-en belangenbescherming ismen aangewezen
opwettelijke regelingen,behorende bijde streek- en bestemmingsplannen
(doormiddelvan deWetop deRuimtelijke Ordening)of demogelijkheid die
deverschillende sectorale wetten (bijvoorbeeld de Natuurbeschermingswet,
Landinrichtingswet,Natuurschoonweten Boswet).Wanneer daar gebruik van
wordt gemaakt rijst devraagof inspraak,bezwaar enberoepvoor de burgers
niette laatkomen.Immers,debeslissingwaar hetom gaat- deaanwijzing
tot eenNationaalLandschap - isalveel eerder enop eenander niveau
genomen.DoordathetBOB gebruikmaaktvanhetbestaande instrumentarium
kanbij toepassing vanverschillende beperkende regelingen een cumulatie
van schadeoptreden.Zokaneen grondgebruiker op grondvan verschillende
regelingen gebruiksbeperkignen opgelegd krijgen.Afzonderlijk gezien kunnen
deze nietvoldoende zijnvoor een 'onevenredignadeel'.Tezamenkunnen de
maatregelenwel eendergelijke kwalificatie verdienen.
De kosten
Wanneer inde nota's betreffende Nationale Landschappen over kosten wordt
gesproken danblijkt dat daaronder debudgettaire lastenvoor deoverheid
wordenverstaan.Allereerstmoet hierbijopgemerkt worden daterverschillendekostenbegrippen zijn teonderscheiden.Naast debudgettaire lasten
wordthet kostenbegrip gehanteerd voor dekostenvoor deproducenten (en
eventueel debewoners) inhet gebieden dekosten voor de nationaleeconomie,dezogenaamde 'welfare costs'.Debudgettaire lastenvoor een bepaald
beleidsonderdeel c.q.programma van deoverheid wordenook welmet determ
programmakosten aangeduid. Bij deprogrammakosten van de Nationale Landschappenkan inprincipe eenonderscheid worden gemaakt inapparaatkosten ,overdrachtsuitgaven (indevormvan subsidies enbijdragen),uitgavenvoor voorzieningen enbelastingfaciliteiten. Tot deprogrammakosten van
deNationale Landschappen behoren zowel dekostenvan voorbereiding en
vaststelling alsdeuitvoeringvanhet beleid.
De intabel 3-en4,alsmede inbijlage4weergegeven geldbedragenomvattendeapparaatkosten, overdrachtsuitgaven in devormvan subsidies en
bijdragen en deuitgavenvoor voorzieningen, zoals de aankoop enbeheer van
reservaatgronden en natuurterreinen. Belastingfaciliteiten zijnbuiten
beschouwing gebleven.De geldbedragen,die daar tenopzichte vandeapparaatkosten en overdrachtsuitgaven mee gemoeid zijn,zijnvan beperkte
betekenis.Watopvalt isdat de financiering van deze programmakosten
verdeeld isover een groot aantal kostenposten.Er zijnop rijksniveau een
grootaantal departementen bijbetrokken.De financiering van deNationale
Landschappenvindt rechtstreeksplaats door deRijksoverheid zelf (de
zogenaamdeprogramma-ofprojectfinanciering)öf door deprovincie.In dat
laatste geval kunnen demiddelen afkomstig zijnuitdoeluitkeringen door de
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Rijksoverheid of uit dealgemene middelen van deprovincie.
Intabel 4zijn debenodigde uitgavenvan de overheid voor de Nationale
Landschappenweergegeven.Deverwachte uitgaven zijn gemiddeld circa 150
minguldenper jaar.Het isdevraag ofer voldoende financiëlemiddelen
beschikbaar worden gesteldom ditte financieren.In tabel 3zijn naast de
begrote dedaadwerkelijke uitgaven in deperiode 1974-1984weergegeven.
Daaruit blijkt dat er aanzienlijk mindermiddelen zijn gebruikt danbeleidsmatig gereserveerd zijn.Deoorzaken zijnenerzijdseen geringe acceptatievan het ideeNationale Landschappen indeproefgebieden,anderzijds
hetachterblijven vanplannen voor subsidie-activiteiten. Voor demogelijkheden indetoekomst ishet eenbelangrijk gegeven dat depost Nationale
Landschappen uit debegroting 1985en 1986isverdwenen. Hetsignaal dat de
Regering hiermee geeft is duidelijk. Zonder het inruimemate beschikbaar
stellenvan financiëlemiddelen zal de acceptatie verder afnemen.De twijfelaars en detegenstanders krijgen daarmee het gelijk aanhunkant.
Hethanterenvan debudgettaire lasten alskostenbegrip heeft zijnbeperkingen. Zowordt over hethoofd gezien dathet nalevenvan de regelgeving
doorpersonen en lichamen,voortvloeiend uit deNationale Landschappen,
kostenmet zichmeebrengt.Dezekostenkunnenworden aangeuid als 'verborgenbeleidskosten'.Daarbij gaathet om de additionelekosten die als
gevolgvan regelgeving vanhet Nationale Landschap inhet betreffende
gebied ontstaan.Hetvaststellen van watzijn nuverborgen beleidskosten en
hoehoog zijndeze in depraktijk,isniet eenvoudig.Voor de land-,tuinenbosbouw kanhet gevoerde overheidsbeleid devolgende soorten verborgen
beleidskosten
teweeg brengen.
Exploitatiekosten
Door deregulering van deoverheid kaneen extra inzetvanarbeid,werk
door derden,werktuigen en grond-en hulpstoffen nodig zijnvoor het in
standhouden (of onderhoud)van landschappelijke elementen ennatuurgebiedenof andere extra werkzaamheden dieverricht moetenworden inhet kader
vanhetNationale Landschap.
Kostenvan beheer,leiding en toezicht
Door de toename van dewettelijke regelingen en voorschriften,nemende
beheerstaken inaantal en intensiteit toe.Metname geldt ditvoor de
administratieve zaken.Zois,ommet succes gebruik temakenvan alle
subsidie- enbijdrageregelingen, kenniseninzicht nodig in dezeregelgeving. Hetmakenvanplannen,het 'wegwijsworden inpremieland', alsmede
het gebruikmaken van deregelingen,kostentijd. Het daarmee gepaard
gaande extra tijdsbeslag voor hetvoorbereiden,het uitvoeren enhet controlerenplus denoodzakelijkemateriële voorzieningen,uit zich inhogere
kosten voor beheer,leiding entoezicht.
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Gederfde opbrengsten
Door de regelgeving,voortvloeiend uithet Nationale Landschap,is het
mogelijk dat aan de land-,tuin-enbosbouw demogelijkheid wordt ontnomen
eenbepaalde opbrengst te realiseren.Deze opbrengstderving iseenkostenpost enwel kosten in dezinvan gederfde (alternatieve) opbrengsten.Bij
deze kostenmoet aangetekend worden dat deoverheidhetvoornemen heeft een
vergoeding te geven voor bepaaldekosten (enzelfs reedsdoet .Voor de
betrokkenen kan eronzekerheid bestaanover devraag welkekosten voor
vergoeding in aanmerkingkomenenhoe hoog devergoeding zalzijn.De
hoogte van de additionelekosten hangtafvan deverwachting diemen heeft
van de 'without' situatie.Datwil zeggen,in dit gevaleen ontwikkeling
waarin geenNationaal Landschap wordt gerealiseerd.Ditverwachtingspatroon,maar ook deonzekerheid over devraagwelkekostenvergoed worden en
hoehoog deze vergoeding is,zijnmedebepalend voor dehoudingvanagrariërs tegenover deNationale Landschappen.Deboeren inWinterswijk vormen
hiervaneentreffend voorbeeld.

4.8 Derelatie tussenNationale Landschappen endeRelatienotagebieden
In 1975verschenen gelijktijdig drienota's,te weten: 'Nationale Parken', 'Interimadvies Nationale Landschapsparken' ende nota betreffende 'De
relatie tussen landbouw en natuur-en landschapsbehoud',ookwel Relatienota genoemd.Hoewel deRelatienota pas inhetvolgende hoofdstuk aande orde
komt,kanopgemerktworden dat er tussen Relatienotagebieden en Nationale
Landschappen overeenkomsten enverschillen bestaan.Met detoepassing van
de Relatienotawordt beoogd het instandhoudenvanwaardevolle agrarische
cultuurlandschappen. Dat isook een doelstelling voor het instellen van
Nationale Landschappen.Daarnaast is deinstelling vanNationale Landschappen ook gericht ophetbiedenvanmogelijkheden voor openluchtrecreatie en
het in stand houdenvanwaardevolle gebouwenenmonumenten.Anders gezegd,
hetNationale Landschappenbeleid onderscheidt zichvanhet Relatienotabeleiddoor eenbredere doelstellingsformulering. Vanhet Relatienota-instrumentarium wordtverwacht dathet eenbelangrijke bijdrage levert aande
verwezenlijking van deNationale Landschappen (Brunsveld, 1984). Gezien de
concentratie van natuurlijke en landschappelijke waarden die zich inde
Nationale Landschappen voordoen, liggenrelatief veel Relatienotagebieden
binnen de (toekomstige)Nationale Landschappen.Zovermeldt deEvaluatienota (1985)datvan de Relatienotagebiedenin deNationale Landschappen
15.440ha concreet begrensd is.Dat is 52%van de landelijk concreetbegrensdeoppervlakte.Voortsblijkt 68%van dethans afgeslotenbeheersovereenkomsten te zijnaangegaan binnen deNationale Landschappen. Daarmede
wordthet beheersbeleid eenonderdeel van hetNationale Landschappenbeleid.
Inhetvolgende hoofdstuk wordt nader opde Relatienota ingegaan.
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5.HETOVERHEIDSBELEIDENDERELATIENOTA

5.1 Instrumentenvanhet'Relatienotabeleid'
•s

nieuwinstrumenta»«»waarmee-zijinwaardevolleagrarischecultuurlandschappenhetspanningsveldtussennatuurenlandschapsbehoudenerzijdsen
hetstrevenvanagrariërsnaaracceptabelewerkomstandighedeneneenaanvaardbaarinkomenanderzijds,wilwegnemen.Deoverheidsteltzichdaarbij
ophetstandpuntdatdesamenlevingdeboereenprijsmoetbetalenvoorhet
gewenstebeheerindiegevallenwaar,envoorzover,hetbeheervannatuur
enlandschapalsbijproduktvanlandbouwproduktiebedrijvenonvoldoende
rechtdoetaandewenstotinstandhoudingvannatuurenlandschap (Vander
Lely,1978).Deoverheidgaaterdusvanuitdatlandbouwennatuur-en
landschapsbehoudduidelijkcomplementairebezighedenzijndiedoordeboer
slechtsgecombineerdzullenwordenalsdaareenfinanciëlecompensatie
tegenoverstaat.DeinstrumentenvanhetRelatienotabeleidzijndebeheersovereenkomsten,onderhoudsovereenkcmstenenreservaatvorming.Daarnaast
moetinditverbandookdezogenaamdebergboerenregelingwordengenoemd.
Heteerste,hetinstrumentvandebeheersovereenkomsten,heeftdemeeste
tongenlosgemaakt.Vanuitdelandbouwhoekreageerdemengereserveerd.Natuurbeschermersdaarentegenhaddengespannenverwachtingen,juistomdatdit
instrumentbedoeldwasom.deintegratietussenlandbouwennatuurbeheerte
bewerkstelligen.Juridischgezienzijnbeheersovereenkomstenprivaatrechtelijkeovereenkomstentussenagrariërsendeoverheidwaarbijdeagrariërs
zich-opgeheelvrijwilligebasis-verplichtentothetopeenzodanige
wijzebeherenvandeagrarischecultuurlandschappen,datinvoldoendemate
rekeningwordtgehoudenmetdenatuur-enlandschapswaarden.Deovereenkomstenwordenaangegaanvooreenperiodevanzesjaarenkunnenniet
eenzijdigdoordeoverheidwordenopgezegd.Deovereengekomenbeheersbepalingenkunnenbetrekkinghebbenopdeintensiteitvanhetgrondgebruik,
maarookopdewijzevangrondgebruik.Voorbeeldenvanbeheersbepalingenin
eenweidegebiedwaarmendevogelstandendeplantenrijkdomwilbehouden,
zijn:
-hethandhavenvaneenhoogwaterpeil;
-geenbewerkingenzoalsslepenenrollentussen 15aprilen 15juni;
-hetnietscheurenennietegaliserenvangrasland;
-hetnietmaaienennietweidentussen 15aprilen 15juni;
f-geendrijfmestuitrijdentusen 15aprilen15juni;
|-geendrijfmestuitrijdentussen1novemberen 15maart.
Alstegenprestatievoorhetverrichtenofhetnalatenvanbepaaldehandelingenontvangtdeagrariërvandeoverheideenbepaaldevergoeding.De
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hoogte van dievergoeding isgebaseerd opde gedachte dat deboer,die een
beheersovereenkomstheeft afgesloten,een gelijk inkomenmoet behalen als
zijncollega ineenvergelijkbare situatie,die geenovereenkomst heeft
afgesloten.Om zo'nvergelijking mogelijk temaken wordt bijieder door de
overheid aangewezen beheersgebied - dat iseen gebiedwaar beheersovereenkomsten kunnenworden afgesloten -eenvergelijkingsgebiedaangewezen.
Daarbijwordthet inkomenvan de boer ineen vergelijkingsgebiedtot norm
verheven.Dusals stelregel geldt,dat deboer dieeen beheersovereenkomst
heeft afgesloten een schadeloosstelling ontvangt,omdat door debeheersbepalingen zijnopbrengstvanmarktbare goederen lager isen/of omdat zijn
inzetvanproduktiemiddelen,waaronder arbeid,hoger ligt.Anderen,zoals
beleidsmakers,ineenpogingom boeren voor hun ideeënte winnen, drukken
zichwat eufemistischeruiten stellen dateenboer,die eenbeheersovereenkomst heeft afgeslotenvia de overheid,eenvergoeding krijgt voor de
'produktie'vanhet gewenste natuur en landschap.Deze laatste stelling
heeft ietsdualistisch. Enerzijds wordt delandbouw, diezomin mogelijk
wordt gehinderd door beperkingen van natuur en landschap enmilieu,tot
maatstaf verheven,terwijl anderzijds boeren,die toevallig ineenbeheersgebied wonen,wordt voorgehouden dat zeeenbijzonder nuttige functie
vervullen door het beheren en conserveren vannatuur en landschap. Boeren
buiten beheersgebieden dragen immers evenzeer verantwoordelijkheid voor een
natuur- en landschapsbeheer,waarbij het landook op langeretermijn leefbaar blijft.
Eentweede instrumentvanhet Relatienotabeleid is de reservaatvorming.
Ingebieden waar volgens de overheid, gezien de landschappelijke en/of
natuurwetenschappelijke waarde en de grote kwetsbaarheid,landbouwop den
duur nietteverenigen ismet natuur-en landschapsbehoud,kan zijovergaan
totreservaataankopen. De door deoverheid aangekochte agrarische gebied e n ^ *wordenvervolgens beheerd door Staatsbosbeheerofeen particuliere
natuurbeschermingsorganisatie._T« Ja. .p«-«>t'~r'«'^ » ^ J i - J J . I > . AH.»«.«..A-V«— ««o«*.«*»Het derde instrument,deondernoudsovereenkomsten,komt erop neer dat de „,. .
overheid overeenkomsten kanafsluitenmetboeren,waarbij de laatsten zich
S (ïtï
verplichten om tegen eenvergoeding éénofmeer natuurlijke landschapsele_menten,zoals bijvoorbeeld houtwallen of knotwilgen,op een bepaaldewijze
te onderhoTftÄnAInvergelijking met deinstrumenten van de beheersovereenkomsten en de reservaatvorming heeft ditinstrument van deonderhoudsovereenkomsten relatief weinig in debelangstelling gestaan.Wellicht wordt
ditveroorzaakt doordat het instrument -wat demate van integratie tussen
natuur-en landschapsbehoud en landbouwbetreft -tussen de beheersovereenkomsten en de reservaatvorming instaat,waardoor noch boeren noch natuurbeschermers eenuitgesprokenmening voor of tegenhebben.In feite betekent
eenonderhoudsovereenkomst eenscheidingvanfuncties opbedrijfsniveau.
Aan de landbouw op zichworden immers geenbeperkingen opgelegd.De boer
ontvangt slechts eenhonorering voor bewezen dienstenaan landschapsele-
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mentendieletterlijkenfiguurlijknogslechtszijdelingstotzijnbedrijf
behoren.VolgensdeRelatienota (1975p.45)washetdebedoelingdatdeze
onderhoudsovereenkomstenzoudenkunnenwordenafgesloteninalleagrarische
gebieden.Ombudgettaireredenenisditechterteruggeschroefd.De'Beschikkingaanwijzinglandschapselementen' (1981)vermeldtdatonderhoudsovereenkomstenalleenafgeslotenkunnenwordenindevijfproefgebiedenvan
NationaleLandschappeneneenaantalkleineregebiedenmetnameRelatienotagebieden 'waarbehoeftebestondaanditinstrument' (Voortgangsnotitie
^1981-1982).
Naastdedriezojuistbesprokeninstrumenten,welkeindeRelatienota
wordengeïntroduceerd,isinNederlandookdebergboerenregelingvantoepassing.Dezein1975ingevoerderegelingisgebaseerdopEG-richtlijnnr.
75/268betreffendedelandbouwinbergstrekenensommigeprobleemgebieden.
Deregelingbeoogtdelandbouwactiviteit,waardezevanbelangisvoorhet
behoudvanhetnatuurlijkelandschap,teondersteunenviacompenserende
vergoedingenvoornatuurlijkehandicaps.OmdatdedoelstellingmetbetrekkingtotdeRelatienotagebiedenaansluitbijdedoelstellingvoordebergboerengebieden,isdezeEG-regelinginNederlandgekoppeldaanhetstelsel
vanbeheersregelingen.Denationaleuitwerkingvandebergboerenregelingis
vastgelegdinde 'Beschikkingbijdragenprobleemgebieden'.HetBureauBeheerLandbouwgrondendatdebeheersregelingenuitvoertisookmetdeuitvoeringvandezeregelingbelast.Ineen'bergboerenovereenkomst'verklaart
deondernemerdeagrarischebedrijfsvoeringzodaniguitteoefenendatde
natuurlijkehandicapsinhetgebiedinstandwordengehouden.Inruil
daarvoorontvangtdeondernemereenbepaaldevergoeding,waarvandehoogte
wordtvastgelegdopbasisvandegemiddeldeveebezettingophetbedrijft.
Eeneenanderheeftertoegeleiddatwanneerdenatuurlijkehandicapsin
hetbeheersgebiedmedebepalendzijnvoordebeheersvergoedingereencorrectieplaatsvindtindehoogtevandezebeheersvergoeding.Devergoeding
opbasisvandebergboerenregelingwordtdaninminderinggebrachtopde
beheersvergoedingenwelopdatdeelvandebeheersvergoedingdatbetrek. kingheeftopdeexterneproduktie-omstandigheden.
-^ Tenslottemoetinditverbandnogwordenopgemerktdatreservatentot
eind 1985nietinaanmerkingkwamenvoordebergboerenregeling.Alsargumentwerdaangevoerddatindergelijkegebiedenhetstreveneropgerichtis
grondenaanhetbedrijfsmatigeagrarischegebruikteonttrekken,hetgeende
bergboerenregelingjuistnietbeoogt.Vanafbegin 1986isdezeregeling
evenwelookvantoepassingverklaardvoorgronden,gelegeninreservaatsgebieden.IndeRelatienotais,omdefinanciëleconsequentiesvanhetvoorgesteldebeleidonderogentezien,eenschattinggemaaktvandekosten.
Daarbijis,zoalsdeNotaopmerkt"omeenordevangrootteaantegeven
zonderdeschijnvanexactheidtesuggereren",uitgegaanvaneenrekenmodel,gebaseerdoprondegetallen,teweten:100.000hareservaatvormingen
100.000haaangepastbeheersregime.DitrekenvoorbeeldnuisindeNota
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Landelijke Gebiedenheiligverklaard (Prillevitz, 1978).Ditwil zeggen dat
deoppervlaktenvan 100.000ha beheersgebieden 100.000ha reservaatsgebied
zijnaangemerkt alsmaximum oppervlaktevoor toekomstig beleid.In deNota
Landelijke Gebieden deel 3d:regeringsbeslissing (MinisterievanVolkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, 1979)heeft deregering als standpunt
uitgesproken datmaximaal 200.000haonder dewerkingvan de Relatienota
kanwordenuitgebracht.Eenzelfde soort doelstelling schijntnietvoor de
onderhoudsovereenkomstentebestaan.Indepraktijk lijkthetaantalonderhoudsovereenkomsten teworden bepaald doorhet beschikbare budget.Opmerkelijk inditverband isdat hetNationale Landschappenbeleid ineerste
instantievan ruim 600.000hawaardevolleagrarische cultuurgrond en later
van ca.500.000 ha isuitgegaan.
Hetaanwijzen,vanRelatienotagebiedenzal/volgensdeNota Landelijke
Gebieden deel/e!definitieve tefcst(MinisterievanVolkshuisvesting en

/
XOrdening-",/ 1983)/gefaseerd
/
f
Ruil
Ruimtelijjsé
^geschieden.
Voor deeerstefase
waarbij/gedachtwórdtaan .fOO.OOOh a / s echter,zo.meldt deNota,de
tijdsduur onbepaald.Infiersteinstantiewerd nog-gedachtaaneeneerste
fase.Maar dé financiële beperkingenc.q. overheidsbezuinigingen enerzijds
enwellichtook de geringebelangstelling die''ervanuit diélandbouwbleek
tebesJEaanvoormeX namebeheersregelingen/anderzijds,hebben deoyerheid
ertoe gebrachthaarpretenties danigomlacigtebrengen.Opbeideaspectendekosten diehet beleidmet zichmee hébben gebrachten deresultaten van
hetbeleid - w o r d t inhetnavolgendeingegaan.

5L^2-^-Kfteoton-vaniiet-^teJ.atei«»intflbeJ^i«t
Omeen begintemakenmet deuitvoering vanhet Relatienotabeleid is in
1977door de overheid eenzogenaamde 'voorrangsinventarisatie' opgesteld.
Daarinworden 86.000ha agrarisch cultuurgrondvanwege hunnatuurwetenschappelijke en landschappelijke waardenaangemerkt alspotentieelbeheersenreservaatsgebied. Deprocedure isverder alsvolgt.Aande handvan deze
inventarisatie wijst deminister vanVolkshuisvestingen Ruimtelijke Ordening inoverlegmet hetprovinciaal bestuur beheers-en reservaatsgebieden
inglobale zinaan.Vervolgens steltopvoorstelvan hetprovinciaalbestuur dezelfdeminister de concretebegrenzing vast.Daarna geeft de Com19)
missie Beheer Landbouwgronden (CBL) ',dieonder hetMinisterievan LandbouwenVisserijressorteert enverantwoordelijk isvoor deuitvoering van
debeheersregelingen,aan deProvinciale CommissieBeheer Landbouwgronden
(PCBL)opdrachtvoor het opstellenvaneenontwerp-beheersplan.Indeze
commissies hebbenvertegenwoordigersvan de landbouworganisaties,agrarischewerknemers,natuurbescherming en rijks-enprovinciale overheid zitting.Hetopgestelde ontwerp-beheersplan datbeschrijvingenmoet bevatten
van debeheersdoeleinden,debeheersbepalingen,de grondslagen voor het
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vaststellenvandevergoedingen enhetvergelijkingsgebied,wordtvervolgenster inzagegegevenaan debetrokkenen.DePCBLkanophunvoorstel
bepaaldewijzigingen aanbrengen.Tot slotwordthetaldanniet gewijzigde
beheersplanvoorgelegdaan deCBLdietotvaststellingvanhetplankan
overgaan.Pasdankunneninhet gebied opvrijwillige basisbeheersovereenkomstenworden afgesloten.Medio 1985isdesta^dvanzaken,datovereenstemmingbestond overde^loba^eaanw^zing vAnRelati'enotagebiedenvoor
éenoppervlaktevairicirca 68*1)00ha. Deconcrete begrenzingwasvastgesteld
/
/
<
op^ruim 27.000 ha.
Beheersovereenkomsten
Medio 1985bedroeg deoppervlaktewaarvoor beheersplannenwarenvastgesteldenwaarvoordusbeheersovereenkomsten kondenwordenafgesloten,ca.
21.000ha.Hiervanwasca.9.000haaangewezenalsbeheersgebieden en
12.000ha alsreservaatsgebieden.Van de 12.000hareservaatsgebiedenwas
ongeveer 2.000ha gebruiksvrijverworven doornatuurbeschermingsorganisa-ties,zodathieropgeenbeheersovereenkomsten kunnenwordenafgesloten.Het
aantalvastgesteldebeheersplannenbedroeg 48.Voor ongeveer 3.700hawas
eind 1984daadwerkelijk eenbeheersovereenkomst afgesloten,hetgeen overeenkomtmet 20%vandetotaleoppervlaktewaarvoorhetafsluitenvaneen
beheersovereenkomstmogelijkwas.Deafgesloten overeenkomstenhaddenbetrekkingopintotaal 415boeren (Jaarverslag 1984,BBL).Opgemerktmoet
wordendathetaantal ha,waarvooreenbeheersovereenkomst isafgesloten na
1981 -het jaar dathetBBLdeeerstebeheersplannen goedkeurde -zoals
blijktuittabel,5snelistoegenomen.Boelen (1985)geeftin zijnoverzichtsartikel 'Derelatienota indepraktijk'als standvanzakenmet
betrekkingtothetafsluitenvanbeheersovereenkomsten datper 1mei 1985
550boereneenovereenkomsthebbenafgeslotenbetrekkinghebbendopeen
oppervlaktevan ca.4.350ha.
! Opmerkelijk isdatvrijwel alle gebiedenwaarvoor totophedeneenbe!heersplan isopgesteld,deeluitmakenvaneenruilverkavelingsplan.De
Relatienotawordt door sommigendaaromookwelbetiteldals 'olieinde
ruilverkavelingsmachine'. 'Enerzijdsmoetenboeren-willen zijderuilverkaveling niet geblokkeerd zien-accepterendatbepaalde delenvanhet
betrokken gebiedwordenaangewezen alsRelatienotagebied.Anderzijds moeten
natuurbeschermingsorganisaties,dietenminsteeendeelvanhet landschap
willenbewaren,accepteren datelders delandbouwwatmeer 'ruimte'krijgt.
Daarom iserinfeite sprakevaneencompartimentering vandefunctievervulling.Voor eendeeloverheersen deagrarische belangenvan delandbouw,
iterwijlineenanderedeel debelangenvandenatuurbeschermingshoekde
f
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fboventoonvoeren.^ w Vooreenmeer uitvoerigebeschouwing over degebieden
'Vaarde.beheersplannen zichinhoofdzaakconcentrerenzijverwezennaar
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Reservaatvorming
In devoorrangsinventarisatie v a n1977isv a nde86.000 h a Relatienotagebieden 36.000 ha aangemerkt alsreservaatsgebied. Uit 'De voortgang v a nhet
Relatienotabeleid' (Ministerie v a nLandbouw e nV i s s e r i j , 1985)blijktdat
de Minister inplaats v a n 36.000 h a ,48.000 h awilverwerven alsreservaatsgebied. Eind 1983w a sc a .8.000 haverworven eneind 1984c a . 11.000
h a . Uittabel 5 blijkt dathetaankoopvolume de laatste jaren tussen de
1500 e n2000 h alag.Ditbetekent datbijeengelijkblijvend jaarlijks aankoopvolume h e tnog18tot25jaar zalduren voordat reservaatvorming is
voltooid v a nalle indevoorrangsinventarisatie v a nbegin 1985aangemerkte
kwetsbare gebieden. Bezuinigingen o phetbudget voor reservaataankopen
kunnen er echter toeleiden dath e taankoopvolume dekomende jarenzal
dalen. Daardoor zalhetindepraktijk vermoedelijk langer gaan duren
voordat de48.000 havandevoorrangsinventarisatie per1januari 1985(zie
voor deoppervlakte v a ndevoorrangsinventarisatie deVoortgangsnota Relatienotabeleid, Ministerie vanlandbouw enV i s s e r i j , 1985)zalzijn aangekocht.
Ondeshoudsovereenkomsten

,

Voor~Ue>r"öna.ernbudsovèreenkomstenishetmoeilijk om inéénof enkele

&1

kengetallen detotnu toebereikte resultaten weer te geven.Deze overeen-

ikomstenhebben namelijk betrekking opveel èn naar aard uiteenlopende

I'landschapselementen'.Zówerden'overeenkomsten afgeslote»voor hetonder-

$

houdvan 350kmmeidoornhagen, 52kmhoutwallen/houjtkades,40kmjtuinwallen, 20km natuurterreintjesenenkeleduizenden knotwilgen in deLopikerwaard.Medio 1985 liepener intotaal ca. 1450onderhoudsovereenkomsten in
16gebieden (Bron:Rijksbegroting voor hetMinisterie van Landbouw en
Visserijvoor het jaar 1986). ( Slo^-z^
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22)
Bergboerenregeling
Doordat toteind 1985debergboerenregeling aanh e tstelsel vanbeheersgebieden gekoppeld waskonden de laatste inprincipe inaanmerking komeno m
als 'bergboerengebieden' teworden voorgedragen bijdeEuropese Commissie.
Daarmee konden zegeplaatst worden o pdecommunautaire lijst vanprobleemgebieden. Indepraktijk houdt ditindatgebieden waarover overeenstemming
is bereikt over deaanwijzing totbeheersgebied, periodiek bijde Europese
Commissie worden aangemeld alsprobleemgebied. Eind 1984waren beheersgebieden toteentotale oppervlakte vanruim 18,000'ha geplaatst o pde communautaire lijst v a nagrarische probleemgebieden e nnog eens bijna 10.000 ha
daarvoor aangemeld (Bureau Beheer Landbouwgronden, Jaarverslag 1984, 1 9 8 5 ) .
In oktober 1985wasdeBeschikking bijdragen probleemgebieden daadwerkelijk
v a n toepassing o pc a . 10.000 ha (BBL, persoonlijke m e d e d e l i n g ) .
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Tabel 5.Effectenvan het Relatienotabeleid;oppervlaktewaarvoor beheersovereenkomsten zijn afgesloten enoppervlakten,aangekocht alsreservaatgebied (1978-1985).

Jaar

Oppervlakte waarvoor beheersovereenkomsten zijn afgesloten

Oppervlakte aangekochte
reservaatsgebieden (ha)

jaarlijks

1978
1979

ca

350ha opadhoc basis
350haop adhoc basis
350ha opadhoc basis

1980

ca
ca

.600

1.000
2.000
3.600

1981

ca

1.450 hawaarvan 550ha op
adhoc basis

2.000

5.600

1982

ca

1.600 hawaarvan 400ha op
adhoc basis

1.000

6.600

1983

ca

2.950ha exclusief adhocovereenkomsten
3.682ha 3

1.400
3.000

11.000 5

1984
1985

ca

.000
.000

totaal

8.000

4.600ha 4

Bron:Bureau Beheer Landbouwgronden. Rijksbegrotingen overdiverse jaren.
1.Bijdieovereenkomsten,gesloten inhetkader vanvastgestelde beheersplannen,d.w.z. 1.200 havoor 1982,waren 108agrariërs betrokken.
2. Bij deze overeenkomstenwaren intotaal 290agrariërs betrokken.
3.Bij deze overeenkomstenwaren intotaal 415agrariërs betrokken.
4. Stand september 1985;aantal betrokken agrariërs:ruim550.
5.De Rijksbegroting voor het jaar 1986vermeldt op blz. 86 dat de totaal
verworven oppervlakte tenbehoeve van reservaatvorming ca.5500hais.
Volgens deVoortgangsnota over deuitvoering van deRelatienota (1982)
was begin 1982reeds6000ha van de 36.000ha reservaatsgebied uitde
voorrangsinventarisatie verworven.Verschillende bronnenbevestigen dan
ook de 11.000ha intotaal voor 1984.Het totaal van 11.000haomvat ook
deaankopen diemet behulpvan subsidiëring door deprovinciesplaatsvinden.
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Eind1, 1 9 ^ zijn

A

inons land de eerstebergboerenovereenkomstenafgesloten,

Intabel . trzijn\ voor dejaren 1989t/m 198«hetaantal boei/en-éeet een
bergboerenovereenkomsthaait afgesloten mihet üaaimeegelfluciatsJ&a«wri.v«:<^>

Jci.

Hetblijkt dat de interesse voor debergboerenregeling de laatste
jaren istoegenomen.Ook is- invergelijking met de beheersovereenkomsten
deacceptatievan debergboerenregeling groter.

Tabel 6.Afgesloten bergboerenovereenkomsten.

Jaarlijks afgesloten bergboerenovereenkomsten

aantal

ha

1979 1980 1981 1982 1983 1984

39

14

44

270

129

293

Totaal Januari
per 31 1985 t/m
december september
1984
1985

106

95

346

78

856 1183

489

3220

353

48

Bron:SBL/DBL.

Voor 37%vanhetareaal,waarvoor hetafsluiten van overeenkomsten moge
lijk was,isook daadwerkelijk een overeenkomst afgesloten. Deze relatief
\A}hoge acceptatiegraad wordt veroorzaakt doordat devoorwaardenwaaraan bij
debergboerenovereenkomsten voldaanmoetworden gering zijn.In depraktijk
komen dezevoorwaarden er slechts opneer dat deagrariërs deexterne
nl)
jproduktie-omstandigheden dienen tehandhaven.:5'«"—'S
.: ^5—*•*'

5.3 Debudgettaire lastenvanhetRelatienotabeleid
Debudgettaire lastenvan het Relatienotabeleid zijnteonderscheiden in
een drietal categorieën: '
- apparaatkosten;
- overdrachtsuitgaven;
- uitgavenvoor voorzieningen.
Apparaatkosten
Deapparaatkosten zijn de direkte bestedingen van envoor de overheid
zelfomhet functionerenvanhet Relatienotabeleid mogelijk temaken.Het
meest inhetoog springend zijn deambtenarensalarissen.Haar ook deaan-
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koopvan goederenendiensten,nodigvoor het functionerenvanhetoverheidsapparaat,ende huisvestingskosten behorenhiertoe (Slangenen Van
Boven, 1983). Het is-vanwege toerekeningsproblemen-moeilijk omvast te
stellen hoe groot deapparaatkosten vooreen bepaald beleidsonderdeel zijn.
Wij schatten dat thansruim 40%vanhetpersoneelsbestand vanhet BBL -dat
zijnca.50medewerkers -werkzaam isinhetkader vanhet Relatienotabeleid. 'Aan salarissen betekent dit een jaarlijkse budgettaire lastvan
ruim 3miljoengulden.Dewerkelijke apparaatkosten vanhet beleid zullen
indepraktijk hoger uitvallen door enerzijds deaankoopvan noodzakelijke
goederen endiensten enanderzijdsomdaterookbinnen deministeries,met
name hetMinisterievan Landbouw enVisserij, tenbehoeve van dit beleid
personenwerkzaam zijn.
Overdrachtsuitgaven
De categorie overdrachtsuitgaven omvat debudgettaire lasten uit hoofde
van bijdragen- en subsidieregelingen. Hierondervallen deuitgaven die
gedaanwordenvoor debeheers-enonderhoudsovereenkomsten,alsmede de
uitgavenvoor debergboerenregeling. In 1983 bedroegen de overdrachtsuitgaven voor het Helatienotabeleid,zoalsblijkt uittabel 7, 2,7 min gld,
waarvan respectievelijk 1,7 min gld besteed isaan debeheersovereen25ï
komsten 'en 1,0 min gldaan onderhoudsovereenkomsten.Voor 1984waren de
overdrachtsuitgaven 3,3min gld,waarvan 2,2 mingld is besteedaanbeheersovereenkomsten en 1,1 min gld aanonderhoudsovereenkomsten. Bijde
uitgavenvan debeheersovereenkomsten valt hetop dat dewerkelijke uitgaven ver achterblijvenbij debegrote uitgaven.Dat duidt erop datmet het
instrumentvan debeheersovereenkomsten niet dieresultaten zijn geboekt
die deoverheid zichhad voorgesteld.
Uitgavenvoor voorzieningen
Het dereservaataankopen neemt deoverheid deproduktie van natuur en
landschap in eigen handof legt dezeinhandenvanparticuliere natuurbeschermingsorganisaties. Deuitgaven hiervoor zijn dan ooktebeschouwen als
uitgavevoor door de overheid geleverde voorzieningen. De financiële lasten
die ditmet zichmeebrengen bestaan enerzijds uit de aankoopkosten en
anderzijds uit debeheerskosten. Deuitgaven vooraankopen bedroegen,zoals
blijkt uit tabel 7,de laatste jaren enkeletientallen miljoenen guldens
perjaar.Voor 1984ishetvoor reservaataankopen beschikbaar gestelde
bedrag als gevolgvanbezuiningsvoorstellen teruggedraaid tot 3,5 miljoen
gulden. Daarbovenopkomen deopbrengsten uitverkoopvan agrarische domeingronden.Jaarlijks wordthieruit 19min gldbeschikbaar gesteldvoor de
aankoopvan reservaten (Motie Faber). Zoalsuittabel 7blijkt is daadwerkelijk aan reservaataankopen 23,5 min gldbesteed.Debeheerskosten van de
aangekochte reservaten zijnniet precies bekendomdat deze kosten zelden of
nooit als zodanig door deoverheid worden gepubliceerd. 'Diverse bron-
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nen27) wijzenechterinderichtingvaneenbedragvanrondde500en900
guldenperhaperjaar,afhankelijkvandeaardhetbedrijfenofhetal
dannieteenvaargebiedbetreft.Bijeentoenamevanhetareaalreservaten
metjaarlijks 1500ha-zoalswedatdelaatstejarenhebbengezienbetekentditdatdetotalebeheerskostenjaarlijksmetruimeenmiljoen
guldenzullenstijgen.Intotaalbedragendebeheerskostenvoorde11.000
hareservaatgebiedendietotophedenzijnaangekochtnaarschattingzo'n
8,3 mingldperjaar.

Tabel7.Overheidsuitgaven (begrotingenrealisatie)inhetkadervande
Relatienota (inmiljoenenguldens;1978-1986).

Beheersovereenkomsten

Reservaatsaankopen

Jaar

Onderhoudsovereenkomsten

begroting realisatie begroting realisatie

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

13,7
10,9
5,1
7,7
9,4
9,2
9,3
9,4
11,0

0,1
0,1
0,2
0,5
1,2
1,7
2,3

7,2

Bergboerenregeling

realisatie

0,7
0,7
0,7

_

24,9
24,9

31,2
27,8

36,4
23,5

26,8
18,3
29,3 3

0,7
0,9
1,0

0,1
0,3
0,5

25,7 3

1,1

0,6

17,5
3,52
12,7 2
11,0 2

0,0
0,1

Bron:Rijksbegroting,diversejarenenBureauBeheerLandbouwgronden.
1.Schatting,gebaseerdopeengemiddeldecompensatievanf180,—/ha
(bron: BBL).
2.Plusnog 19minglduitdeverkoopvanagrarischedomeingronden(Motie
Faber).
3.Inclusiefdeaankoopvangrondenalsgevolgvanverkoopvanagrarische
domeingronden.
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Intabel 8zijn de geschatte kostenvoor het Relatienotabeleid in 1983 en
1984- intotaal eenkleine 30miljoen gulden- samengevat.Hetblijkt dat
het instrument van de reservaatvorming veruit de grootste aanspraken heeft
gemaaktop overheidsgelden.Als inde toekomsthet Relatienotabeleid verder
gestalte gaatkrijgendan zal dit aanzienlijke financiële lastenvoor de
overheidmet zichmee gaanbrengen.Wil hetideevan de 'voorrangsinventarisatie' (38.000habeheersgebied en48.000hareservaatsgebied)werkelijkheidworden danzalalleenalvoor grondaankopen - bijeen grondprijs van
28)
f 35.000/ha '-eenbedrag nodig zijnvan rond de 1,5 miljard gulden.
Daarnaast zaluiteindelijk voor 86.000ha jaarlijkseen bedragvan naar
schatting 60miljoen gulden nodig zijnvoor beheersovereenkomsten enbe291
heerskosten .Ditzijn aanzienlijke bedragen die in detoekomst mogelijk
ernstige beperkingen zullen gaanopleggen aan deuitvoerbaarheid van het
Relatienotabeleid.

Tabel 8:Geschatte kostenvoor het Relatienotabeleid in 1983en 1984.

1983
inmingld

Apparaatkosten

minimaal 3,0

1984
inmin gld

3,0

Overdrachtsuitgaven:
* beheersovereenkomsten
* onderhoudsovereenkansten
* bergboerenregeling
Kostenvan voorzieningen,
geleverd door de overheid:
* reservaataankopen
* beheerskosten
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1,7
1,0
0,5

2,2
1,1
0,6

29,3
6,0

25,7
8,3

EENEVALUATIEVAM HETGEVOERDEBEHEERSBELEID ^

m'

6.1 De aandachtspunten
Het overheidsbeleid inzake de relatie landbouw ennatuur en landschap kan
kortwegworden aangeduidmet beheersbeleid. Inhet kadervan ditbeheersbeleidis inhetvoorgaande kort aandacht geschonken aanhetbeleidvan de
overheid voor deLandelijkeGebieden en deNationale Parken.Op deNationaleLandschappen endeRelatienota isuitgebreider ingegaan.HetRelatienotabeleid kan gezienworden alsdeeerstestapvan de overheid in de
richting van eenpraktische invulling vanhetbeheersbeleid ende-wetgeving.Kenmerkend voor het Relatienotabeleid is dater tweeminofmeer
conflicterende doelstellingen zijn geformuleerd. Zowordt er enerzijds
gestreefd naar eenbehoudvan natuurwetenschappelijke en landschappelijke
waarde inkwetsbare enwaardevolle agrarische cultuurlandschappen.Anderzijdswordt naar een 'verantwoordbestaan'van deagrariërs gestreefd in
gebiedenwaar,vanuit hetoogpunt vannatuur-en landschapsbehoud,waardevolleagrarische cultuurlandschappen voorkomen.Bijeen nadereanalysevan
het gevoerde beheersbeleid zijn belangrijke aandachtspunten:
1.hetareaalbeheers-en reservaatsgebieden;
2. deaanwijzing van de gebieden indepraktijk;
3.acceptatievan het beheersbeleid:
- deaardvan de vergoedingen;
- dedoeleinden,hetmechanisme en de effectiviteit van debeheersregelingen;
- dehoogte van beheersvergoedingen;
4. degevolgenvan de compartimentering voor de allocatieen deverdeling.

6.2 Hetareaalbeheers-en reservaatsgebieden
Inde Relatienota (Ministerievan LandbouwenVisserij, 1975)is als
rekenvoorbeeld ervanuitgegaan dat inNederland 200.000ha cultuurgrond
bestaatuitwaardevolle agrarische cultuurlandschappen. De Regering heeft
indeNota LandelijkeGebieden,deel d: regeringsbeslissing (Ministerie van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, 1979)alsstandpunt uitgesproken
datmaximaal 200.000ha onder dewerking van de Relatienota kan worden
gebracht.Inandere beleidsnota's bijvoorbeeld betreffende de Nationale
Landschappenwordenoppervlakten genoemdvan ca.500.000waardevolle agrarischecultuurlandschappen. De criteriaop grondwaarvan inhetRelatienotabeleid wordt uitgegaan van 200.000ha (datis8%van detotale oppervlaktecultuurgrond) zijn nietduidelijk. Hetbeslag op de financiële
middelen en depraktische uitvoerbaarheid heeft zeker tot deze bescheiden
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opstelling vandeoverheid aanleiding gegeven.Inhet Structuurschema
Natuur- en Landschapsbehoud, deel d:regeringsbeslissing (Ministerie van
Landbouw envisserij, 1984)isaangekondigd datals gevolgvan de beperkte
financiëlemiddelen vooralsnog intotaalmaximaal 100.000haonder de
werking van de Relatienota zalworden gebracht.Dat iseennog verdere
inperking.

6.3 Deaanwijzing vandegebieden indepraktijk
Gegeven de 200.000 hawaardevolle agrarischecultuurlandschappen (datis
ca. 8%van deoppervlakte cultuurgrond) kande vraag gesteldworden waarom
welke gebieden tot beheers-of reservaatsgebiedworden aangewezen. Deaanwijzing vanbeheersgebieden en reservaatsgebieden vindtplaatsopbasisvan
overleg tussen deMinister vanVolkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieu enGedeputeerde Statenvan debetreffende provincie.Indien evenwel
eengebied ineen landinrichtingsproject (ruilverkaveling) is gelegen, dan
ligt debeslissing bijdeCentrale Landinrichtingscommissie met instemming
van hetCollegevanGedeputeerde Staten. Indatgeval isoverleg, inspraak
enberoepvoor debetrokkenen slechts inbeperkte matemogelijk.Men kan
alleen invloeduitoefenenvia devoorbereidingscommissie van deruilverkaveling waarin zowelpersonen,die de belangenvan de landbouw als personen
die debelangenvan natuur en landschapsbehoud behartigen,zitting hebben.
Medio 1985warenvrijwel alle gebiedenwaarvoor beheersplannen zijn
30)
opgesteld gelegenbinnenruilverkavelingsgebieden .Voor debetrokkenen deboerenendemensenvandenatuurbescherming -mondt dezeprocedure vaak
uit in eenkeuzevan 'stikken of slikken* (zieook SchroderenVan der
Weijden, 1984). Deboerenmoeten,wil er een ruilverkaveling komen,het
Relatienotagebied accepteren en denatuurbescherming heeft,wilhettenminstenog ietsveiligstellen,deruilverkaveling teaccepteren. Daardoor
ontstaatopzijnminst de indruk dater een 'ruilhandel' tussenboeren en
natuurbeschermers,waaronder ook deoverheid,noodzakelijk isom te komen
2021)
tot eenaanwijzingvan beheersgebieden. '
Voor boeren die door de gevolgde aanwijzingsprocedure -waar zij als
individuweinig invloedophebben -terechtkomen ineen beheersgebied,
heeft ditvergaande gevolgen.Inhun gebied zullen cultuurtechnische werken
in detoekomst zoveelmogelijk achterwegeblijven. Dit betekent dater een
vraagteken gezetkanwordenbij devrijwilligheid van deboer omeenbeheersovereenkomst af te sluiten.Immers,hetafsluitenvaneen overeenkomst
isde enigemanier omvoor het uitblijven vanwerken,zoalsdie elders in
het (ruilverkavelings)gebiedplaatsvinden,gecompenseerd teworden. Dat
'vrijwilligheid'om beheersovereenkomsten af te sluitenookop een andere
manier inruilverkavelingsverband kanworden afgedwongenmogeblijken uit
devolgende alinea,ontleend aanhet Ruilverkavelingsplan Vijfheerenlanden:

66

"Daarom zullen devolgende kavels aanopenbare lichamenwordentoegedeeld ':eenoppervlakte van circa 415havoor devormingvanreservaatsgebiedenaanhet Staatsbosbeheer (CRM).Het Staatsbosbeheer (CRM)is bereid
vantoepassingvan artikel 13af tezien voor die delenvan dereservaatsgebiedenwaarvoor voor hetplan van toedeling het toekomstige beheer naar
genoegenvan het Staatsbosbeheer (CRM)met de betrokken eigenaren kan
worden geregeld. Ditbeheer zal gebaseerd moeten zijn ophet inhetdesbetreffende reservaatsgebied tevoeren beheer".
Uit devergelijking methet Beheersplan Vijfheerenlanden (1981)blijkt
dat aandit genoegen isvoldaan,alseen beheersovereenkomst wordt afgesloten.Van eenvrijwillig te sluitenbeheersovereenkomst isdushier geen
sprake. (Vande zijdevanhetBureau Landbouwgrond ismedegedeeld dat aan
bovenstaand voorbeeld geen algemene geldigheidmag worden ontleend).
Eentweede punt dathetopmerkenwaard is,is datruim 40%van de totale
oppervlakte,waarvoor eind 1984beheersplannen warenopgesteld,gelegen is
binnen devijf zogenaamde proefgebieden Nationale Landschappen. Hieruit
blijkt dat debeheersovereenkomsten eenbelangrijk potentieel instrument
zijngeworden voor hetveilig stellenvan landschappen in de aangewezen
Nationale Landschappen.Door deze ontwikkeling krijgtmende indruk dat de
overheid debeperkte beschikbaremiddelen voor hetbehoudvan waardevolle
agrarische cultuurlandschappen (gedeeltelijk) concentreert indezeNationale Landschappen.
Eenderdepunt dat opgemerkt moet worden is datvoor zandgebieden tot nu
toe een relatief gering aantal beheersplannen isvastgesteld. De bedrijven
zijn daar over het algemeenkleiner dan indeweidevogelgebieden enhet
grondgebruik intensiever. In de Rijksbegroting voor het Departement van
Landbouw enVisserijvan 1984wordt danook de vraag aan deorde gesteldof
extensief grondgebruik inhet kadervanhet natuur-en landschapsbehoud
vooropmoet staan.Op blz. 60van de Rijksbegroting wordt gesteld,datde
zandgronden hunbetekenis ontlenenaanhet afwisselend voorkomenvan landbouwgronden,bosjes,heggen,houtwallen ennatuurterreinen.. De grotenatuurwetenschappelijke waarden komenvooral voor in deniet-landbouwgronden.

6.4 Acceptatie vanhetbeheersbeleid

U *> V ',' '

jj Het aantal boeren dat gebruikmaakt van deregeliligtsitvoxijttachter bij
deverwachtingen,zoals die gepresenteerd zijn in beleidsnota's en de
Rijksbegrotingen.Voorwat debeheersovereenkomsten betreft,wijst dit op
eengeringe sociale enculturele acceptatiegraad door debetrokkenen,in
32)
casuboeren. 'Deze geringeacceptatiegraad is terug tevoeren op een
Iaantal uiteenlopende factoren."Oeneend isreeds deaanwijzing van gebieden
L i n depraktijkV Door de gevolgde procedure ishet aantal vrijheidsgraden
F v a n deboer beperkt.Daarnaastwordt deacceptatiegraad eveneens negatief
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beïnvloed door:
a.deaard van de vergoedingen;
b.de,zoals door deboeren ervaren,soms geringe realiteitszinvan de
geformuleerde doelstellingen en dealgemeneonbekendheid met hetmechanismetussen beheersbepalingen en de doeleinden,d.w.z.de onbekendheid
van deeffectiviteit van de regelingen;
c.dehoogte van devergoedingen die,inwerkelijkheid of voor het gevoel
van deboeren, lager dankostendekkendis.
Op deze driepunten zal inhet navolgende naderworden ingegaan.
Deaardvan de vergoedingen
Bijhet grondgebruik doorboereninbeheers-enreservaatsgebieden valt
hetopdatde regelgeving in devormvanverboden,vergunningen enverplichtingen voorop staat.Anders gezegd,debeïnvloeding vanhet gedrag van
deboerenvindt inhoofdzaak plaats doorwettelijke regelingen. Dewettelijkevoorschriften dievoortvloeien uitdeafgesloten beheersovereenkomstenmaken hetvoor deoverheidmogelijk omsturend in debedrijfsvoeringop
te treden.Hetcompensatieprincipe iseenbelangrijk argument waarom de
overheid aan het•invoerenvanwettelijkeregels demogelijkheid koppelt
voor het toekennen vanbeheersvergoedingen. Kortweg houdt ditprincipe,
datontleend isaan dewelvaartstheorie, in datiedere overheidsinterventie,dusook het stellenvanwettelijke voorschriften,verliezers enwinnaarsoplevert.Indiennu dewinnaars er zoveelopvooruitgaan dat zein
staat zijn deverliezers te compenseren en daarbij nogwatwinstoverhouden, danwordt geacht dat dewelvaart van degehele samenleving erop
vooruit gaat.Vinden nu indeze situatie daadwerkelijk de betalingen
plaats,danzijn deverliezers nietslechter af dan in desituatie zonder
overheidsinterventie.Toegepast opde boeren inbeheers-enreservaatsgebieden, ishetduidelijk datzijin dat geval depositievan verliezers
innemen.Wie dewinnaars zijn isveel minder duidelijk. Datkan inprincipe
degehele samenleving zijn.In depraktijk lijktheter echter dikwijls op
dat een zeer selectieve groepvan natuurbeschermers en natuurliefhebbers
die ervanprofiteert (opkostenvan de gemeenschap).
Debeheersvergoedingen die debetrokken boeren ontvangen,hebbenoverwegend hetkarakter van 'tegemoetkomingspremies'; ze zijn gekoppeld aan de
vooraf vastgestelde regelingenwaaraanmenverplicht is zichtehouden.
Vanuit deoverheid bezien,ontstaat door dezekoppeling een instrumentarium
dat eenmengvorm isvan enerzijdsvoorschriften en anderzijds subsidies en
bijdragen.Eenvoordeelvan dezecombinatie bovenalleenwettelijke voorschriften of alleen subsidies enbijdragen is dathetheteffect ende
effectiviteit van het beleidvergroot.De individuele boer daarentegen ziet
zich steedsmeer geplaatstvoor eenwoud van regels envoorschriften waar
deverplichtingen vooropstaan en devergoedingen alscompensatie voor het
verlieswordenervaren.Door deaard vanhet instrumentarium wordt de
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vergoeding door boerennietof nauwelijks ervaren als een aanmoedigingspremie om tekomentot een daadwerkelijke integratie van landbouw,natuur en
landschap.Om zulks tebewerkstelligen moeten devergoedingen opeen geheel
andere leestworden geschoeid.Bij de huidige beheersvergoedingenwordt de
boervoornamelijk beloond voor het nalatenvan activiteiten,hetgeen niet
bepaald stimulerendwerkt.Veel stimulerender is hetbeloond teworden voor
hetverrichten vanbepaalde activiteiten.Het relatieve succesvan de
onderhoudsovereenkosmten-waarbij deboer voor eenconcrete handeling
wordtbeloond -lijkthiervan een sprekend bewijs.Hierbijmoet aangetekend
worden datvanuit deboer gezien devergoedingen voor onderhoudskosten
bijzonder aantrekkelijk zijn.In de eersteplaats omdathetvaak vergoedingen zijnvoor activiteiten die gedaankunnenworden inperiodes waarin
sprake isvan een leegloopvan arbeid (b.v.in dewinter). Inde tweede
plaatsomdat het over hetalgemeenwerkzaamheden betreffen die- hoewel het
erniet altijdvankomt-toch gedaanmoetenworden,bijvoorbeeld het
terugsnoeienvan debuiten zijnproporties gegroeidemeidoornhaag. De
onderhoudsovereenkomst isdan tebeschouwen als eenaanmoedigingspremie die
deboer het laatste zetje geeft omtot bepaalde werkzaamheden over te gaan.
Eenalternatief om debeheersvergoedingen inde richting vanaanmoedigingspremies om tebuigen is door devergoedingen op 'geleverdprodukt'
tebaseren.Voorbeelden hiervan zijn,vergoedingenper broedgeval van
bepaalde zeldzameweidevogelsoortenofeenvergoeding naar gelang het
aantal ophetperceel voorkomende (zeldzame)plantenvariëteiten.Hoewel er
noggenoegmeet-,waarderings-enorganisatorische problemen aan zulk soort
regelingen kleven,ishet grote voordeel dathet creatieve vakmanschap van
de individuele boerwordt gestimuleerd terwijl hij zijnkeuzevrijheid hoe
dittebereiken,behoudt.Voor boeren - die zich zelfstandige ondernemer
voelen - isditpsychologisch enemotioneel gezienveelaantrekkelijker dan
dehuidige beheersvergoedingen welke doorhenbeschouwd wordenals een
schadeloosstelling voor het nietmeer optimaal alsboer kunnenfunctioneren.Het isduidelijk dat ditalternatief nogveel onderzoeksvragen zal
genereren. De doelstellingen vanhet beheersbeleid zelfhoeven geenbeletseltevormen voormeer ruimtevoor aanmoedigingspremies.
De doelstellingen,hetmechanisme en deeffectiviteitvan deregelingen
Hetbeheersbeleid is gebaseerd opde doelstelling het instandhouden van
natuur en landschap inkwetsbare enwaardevolle agrarische cultuurlandschappen.Eentweede doelstelling isdatnaar een 'verantwoordbestaan'van
deagrariërs gestreefdmoetworden ingebieden waarvanuit hetoogpunt van
natuur- en landschapsbehoudwaardevolle agrarische cultuurlandschappen
voorkomen.Geconstateerd kanworden datbeide doelstellingen door hun
formulering vrijalgemeenvanaard zijn.Desondanks wordenuit deze doelstellingen criteria afgeleid voor hetmakenvaneenonderscheid tussen
beheers- enreservaatsgebieden.Voor buitenstaanders,waaronder boerenen
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voorlichters,blijft het onduidelijk watprecies deaard vande criteria
is.
In devoor deaangewezen beheers-enreservaatsgebieden opgesteldebeheersplannen staanalgemene en afgeleidedoeleindenophetniveauvan het
gebied geformuleerd.Om deze doeleinden tebereiken wordende zogenaamde
beheersbepalingen opgesteld. In depraktijk blijkt evenwel dathetmechanismetussen devoorgeschreven beheersbepalingen en de geformuleerde doelstellingen niet altijd zowerkt alsmenveronderstelt of zelfs volstrekt
onbekend is.Alsvoorbeeld kanhet beheersbeleid genoemd worden dat in
somnigereservaatsgebieden gevoerd wordt.Enerzijds houden dergelijkeregelsvoor deboeren eenemotioneel enpsychisch probleem inomdatextensivering inhun ogentotverloedering leidt.Anderzijds blijkt in depraktijk
dat door extensivering in sommige gebiedende zo gewaardeerde weidevogelstand juist terugloopt.Het isduidelijk dathet gevoerde beheersbeleid
hierdoor somsongeloofwaardig wordt in deogenvan deboer (Schröder enVan
derWeijden, 1984). Ditkomtde effectiviteit (d.i.dematewaarinhet
beleid bijdraagt aande gestelde doelen)nietten goede.Detweede doelstellingvan hetbeheersbeleid heeftbetrekking opeenverantwoorde bestaansmogelijkheid voor agrariërs inwaardevolle agrarische cultuurlandschappen.De realiteitswaarde van deze doelstelling hangto.a. afvan:
- hetaantal gewerkte urenwaarvan wordt uitgegaan.Indemeestebeheersplannenwordt ervanuitgegaan dat deagrarische ondernemer ca.2500 uren
ofmeerper jaarwerkt.Boerenbuitenhet beheersgebied zijn immers de
norm.Ter ondersteuning vanhet genoemde aantal uren zijvermeldt dat uit
het boekhoudnet vanhetLandbouw-Economisch Instituut blijkt datbedrijf
snoof
denopmelkveehouderijbedrijven per jaarruim 3000uur werken.
Eenambtenaar van Staatsbosbeheer die ineenreservaatsgebied dezelfde
soortwerkzaamheden alseenboer verricht kamt jaarlijksnietboven de
1800uur.Invergelijking hiermeemaakt eenboer meer dan 700overuren.
Hetbegrip overuren komt indebeheersvergoedingen evenwelnietvoor;
- deopgelegde beperkingen;
- deontwikkelingen buiten debeheers-enreservaatsgebieden die tot een
vergelijkingsnorm worden verheven.
Voor beheersgebieden wordt alsprincipe gehanteerd dateenboer,die een
beheersovereenkomst afsluit,niet slechter afmag zijn daneenboer die in
eenvergelijkingsgebied eenbedrijf uitoefent.Of dit in werkelijkheid
gerealiseerd wordt hangt afvan dematewaarin bij debepalingvan de
hoogte van debeheersvergoeding rekening wordt gehoudenmet bovengenoemde
punten.Voor boeren die grond,gelegen ineenreservaatsgebied,met beperkendebepalingen oppachtbasis ingebruik hebben,kanhet inkomen door de
externeproduktie-omstandighedenopeen zeer laagniveauterechtkomen.Het
verbeteren van de inkomenspositie door het doenvan investeringen ingebouwen enerf-enpadverharding is invele gevallenonmogelijk. Uithet lage
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inkomenvloeien te geringe reserveringsmogelijkhedenvoor investeringen
voort.Daarnaast bestaat er bijdeaanbieders van financiëlemiddelen een
grote terughoudendheid tothet verstrekken van leningenvoor investeringen
vanwege deaardvan de afgeslotenpachtcontracten.Zostreeft hetStaatsbosbeheer en deNatuurbeschermingsorganisaties naar hetafsluiten vaneenjarigepachtcontracten (metveel beperkingen).Om tochboerente kunnen
blijven inschakelen bij hetbeherenenonderhoudenvan reservaatsgebieden,
kanhethanterenvan een negatievepacht een geschikt instrument zijn.De
huidige Pachtwet laat dit evenwel niettoe.
Naast een analysevan effect en effectiviteitopmicro-niveau (acceptatiegraad doorboerenenbekendheidmet hetmechanisme omnatuur-en landschapswaarden veilig te stellen)isook eenbeschouwing op sectorniveau
mogelijk.Het blijkt dandatderealisatie van dedoelstellingen sterk
afhankelijk isvan debeschikbarebudgettairemiddelenvan de overheid.
Daaruit isaf te leiden dat eenbeleid,dat opgezet isineenperiode dat
'alleskon' (midden zeventiger jaren), thansop sectorniveau moeilijkheden
dreigt teondervinden door debudgettaire lasten.
Dehoogte van devergoedingen
Ookbijhetbeheersbeleid zijn de kostenteonderscheiden inprogrammakosten en zogenaamdeverborgen beleidskosten.Deprogrammakosten bestaan
hoofdzakelijk uit apparaatkosten énoverdrachtsuitgaven. Deze kosten zijn
inhetvoorgaande reedsuitgebreid aandeorde geweest.Deverborgenbeleidskosten bestaanuitkosten,die lichamen en individuenmoetenmaken om
de door het overheidsbeleid gestelderegelsenverplichtingen na tekomen.
Deverborgen beleidskosten vanhetbeheersbeleid zijn teonderscheiden in
een drietal categorieën.X
\
1.Organisatorische enadministratieve kosten. \
Hetnalevenvan dewettelijkeoregelingenen voorschriften brengt extra
administratieve'takenmet zichmee.Hetwegwijs wósrdenin 'premieland'
alsmede-hetgebruikmakenvanenhet zich houden aan deregels kosten
stijd.Dit^extra tijdsbèslagplus denoodzakelijkemateriële voorzienin-
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genuitenzi^h inhogere kosten voor administratie enbeheer.
44.Toegenomen exploitatiekosten.
Door deregelingen dievoortvloeien uithet beheersbeleid zal dikwijls
eenextra inzetvanmiddelen,waarondermet name arbeid,nodig zijn.
fa Gederfde opbrengsten. i ^ _ w » ^
L , U i , ,J •<»«(.«. L.„*,..'^*~ "*"-~ ^"A~Doorhetverminderenvan hetproduktieniveau per ha gaat eenbepaalde ~"<••*••--je*<-:•'--"y—
potentiële produktieverloren.Dezeopbrengstderving veroorzaakt per definitie kosten enwel kosten in de zinvan de gederfde alternatieve opbrengsten.Dehoogtevan deze kostenhangt afvan deontwikkelingen in de
landbouw buiten debeheers-enreservaatsgebieden.

Alsstelregelgeldtdatdebeheersvergoeding,dieeenboerontvangt,
wordtbepaaldaandehandvandeopbrengstverlagingendeverhogingvande
exploitatiekosten.Bijdebepalingvandehoogtevandevergoedingzalveel
afhangenvandekeuzevanhetvergelijkingsgebied.Overdeze-infeite
arbitraire-keuzebestaatdanooksteedsveeldiscussie.Formeelwordtaan
deextrakostenvoororganisatieenadministratiegeenvergoedingtoegekend.Verderrijstdevraagofalleextraexploitatiekostendaadwerkelijk
bijdeberekeningvandebeheersvergoedingwordenbetrokken.Zomaakthet
verbod,niettemaaienvoor15juni,inkuilenmoeilijkerofzelfsonmogelijk.Hethooienalsalternatiefbrengtgrotererisico'smetzichmee
vanwegedegrotereweersafhankelijkheid,endoorhetlatetijdstipvan
maaienisdekwaliteitvanhetvoergeringer.Daarnaastvraagthetvoeren
vanhooiindewinteraanzienlijkmeertijddanhetvoerenvankuilvoer.
Wordteralmetdezegevolgenrekeninggehoudenbijdebepalingvande
beheersvergoeding? Doordiscussiesoverdezezakenontstaatonderboeren
nogaleensdeindrukdatdeoverheid 'vooreendubbeltjeopdeeersterang
wilzitten'(Dohmen,1982).Ditdoetonderboerenhetenthousiasmevoorde
beheersovereenkomstenniettoenemen.
Eenanderpuntisdatboeren,dieeenbeheersovereenkomsthebbenafgesloten,vaakmoetenwerkenonderarbeidsomstandighedendieeldersindesamenlevingals'achterhaaldofouderwets'wordenbeschouwd.Alshetzware
lichamelijkearbeidbetreftwordtvoorditsoortwerkzaamhedenbuitende
landbouwvaakeenextrapremietoegekend.Afgezienvanzo'nextrafinanciëlevergoeding,dieboereninbeheersgebiedenmoetenontberen,brengen
dezearbeidsomstandighedenvoordeboereneenpsychologischebelastingmet
zichmee.Gegevendehuidigestandvanmechanisatieenrationalisatieis
hetvooreenboerineenvaarbeheersgebiedbegrijpelijkerwijsmoeilijkte
verwerkendathijzijnmestnogdriemaalopdevorkmoetnemenvoordathet
opdeplaatsvanbestemmingis.Hetideedatinbeheersgebiedenouderwetse
landbouwmethodenwordentoegepastheeftdanookzekerbijgedragenaande
totophedengeringedeelnamevanbeheersovereenkomsten.
Terugkerendnaardehoogtevandevergoedingkanopgemerktwordendatde
acceptatievanhetbeheersbeleidvergrootkanwordendoormeerdenadrukte
leggenophetaanvaardbaarinkomenvandeagrariër.Hetisdanookdevraag
ofdenormvooreenredelijkinkomenontleedmoetwordenaaneenvergelijkingsgebied.Gezienhetbelangdatdesamenlevingheeftbijhetinstand
houdenvanwaardevollenatuurenlandschaphoudthetlaatstestandpuntin
datdenormbetergebaseerdkanwordenophetinkomendatdoordezesamenlevingalsredelijkwordtbeschouwd.Datdebeheersvergoedingendaarmede
meerhetkaraktervaneeninkomenstoeslagkrijgen,kanonderdehuidige
omstandighedennietalseennadeelwordengezien.JuistdezeinkomenstoeslagmaakthetgerechtvaardigddaterregelswordengesteldaandeproduktiewijzeenproduktieomvangvangoederenwaaraanindeEuropeseGemeenschap
aleenoverschotbestaat.Bijhetbeantwoordenvandezevraagkanmenzich

72

enerzijds ophet standpunt stellen dat depositie vanboeren indewaardevolle agrarischecultuurlandschappen zonder het Relatienotabeleidniet
beter zouzijn danmet ditbeleid.Langewerktijden en lage inkomens doen
zichzowel binnen alsbuiten de Relatienotagebieden voor.Anderzijds kan
het standpunt gehuldigdworden dathetmeewerken aanhet in stand houden
van natuur en landschap eenpremie verdientennieteencompensatie.
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6.5 Compartimenteringvan functievervulling
Inhoofdstuk 2 ishetduidelijk geworden datvoor vrijwel iedere functie
vanagrarische cultuurgrond eenbelangengroepistevinden dievoor het
benadrukkenvan-die bepaalde functiepleit.Daarbij streeft iederebelangengroep ernaar om deNederlandse agrarische cultuurlandschappen dat
'gezicht' te geven datovereenkomtmet depreferentiesvan haar leden.In
depraktijk heefVdit - z o a l s bespraken-geleid tot een overheidsbeleid,
gerichtop compartimentering.De overheidgeeft inhaar beleid toeaan
diverse deelbelangen,waarbij iedere belangengroepzijn 'eigen' agrarische

4

\ q«Hium^romfr"fcg±<j«rt.Binnen het Relatienotabeleid neemt deze compartimentering soms extreme vormenaan.
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Bijeen reservaatvan 200ha in eenruilverkavelingsgebied van in totaal
7500ha lijkt eropzichnog sprakevaneen redelijke oppervlakte.Wanneer
echter derelatieve verhouding inogenschouw wordt genomen,wordt descheidingsgedachte of eilandsvormingduidelijk zichtbaar.Vaneenmeer extreem
!voorbeeld is sprake wanneer twee beheersgebieden van resp. 125en 98ha en
een reservaatsgebiedvan 16ha binneneenruilverkavelingsgebied van 3.140
ha gelegen zijn. (Ruilverkaveling 'Omkoop-Kortrijk').Zolang niet voor alle
percelen in eenbeheersgebied overeenkomsten zijn geslotenenniet alle
{
percelen ineen reservaatsgebied zijnaangekocht isde feitelijke compartimentering, en indit gevalmetname deversnippering van beschermde
percelen agrarisch cultuurlandschap,nogveel groter.In depraktijk komt
de invullingvan het Relatienotabeleid zoneer opeenscheidingvan functiesopkavelniveau. Een dergelijke compartimentering moetwelhaast zeker
leiden toteen -gezien de doeleinden -inefficiënte allocatievan de
middelen.Eenmoeilijkheid bijhetvaststellen van deze inefficiëntie is
dat er nog relatiefweinig bekend is over de gewensteminimale omvang van
eenbeheers-of reservaatsgebied omeenbepaalde functienaar behoren te
kunnenvervullen. Enclaves beheers-ofreservaatsgebieden, in grootte uiteenlopend van enkelepercelen tot ca.honderd hectaren,kunnen de diverse
functiesop langere termijn nietop bevredigende wijzevervullen. Inde
nabijetoekomstwordthet landelijk gebied dan gestoffeerd als een soort
openluchtmuseummethier endaar eenmonumentvan landbouw, landschap en
natuur, zoals datinhetverleden voorkwam.Voor de langere termijnmoet de
vraag gesteldwordenof dekleine eenheden beheers-enreservaatsgebied
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grootgenoeg zijnomhunidentiteittebehoudenalsaanhunomgeving-het
ruilverkavelingsgebied -geenofbeduidendminder beperkingenwordenopgelegd.
Eenalternatief zoukunnenzijnominhethele gebiedaangepasteruilverkavelinguittevoerenofominhetgehele gebiedintegratievanlandbouw,
natuurenlandschapnatestreven.Hetnastrevenvaneenintegratie tussen
landbouw,natuurenlandschapzoumoetenplaatsvindenbinnen grotere landschappelijke eenhedendantotnutoevoorgesteldwerdindevormvanbeheers-enreservaatsgebieden.Dezeintegratiekangerealiseerdwordendoor
het stellenvanglobalenormenperregiovoordeveebezettingperha,-ri»fc
tieperha.Dekeuzezalmedemoetenafhangenvandeaardvanhetbetreffendegebied.Eeneerstevoordeelisdatversnipperingvan'waardevolle'
percelenwordtvoorkomenwaardoorerechtsprakekanzijnvaneenbeschermingvanbepaalde landschappen.Daarnaastwordterookeenversnippering
vanarbeidskrachtenmiddelenbinnenhetoverheidsapparaat,metallenegatieveschaaleffectenvandien,voorkomen.Indetweedeplaatsbetekenthet
eengrotererechtsgelijkheidvanboerenwaardoor deacceptatiegraadmogelijkerwijstoeneemt.Eenderdevoordeelisdatergedifferentieerdnaar
regioeenlandbouwproduktieplaatsvindtdierekeninghoudtmetdedraagIkrachtvannatuur,landschapenmilieu. fSic=~-**-f--— < C* e \^-v'
Naasthetallocatieverlies-heeftdecompartimenteringookgevolgenvoor
deverdelingvandecollectieve lastenenmiddelenindesamenleving.Een
voorbeeldhiervan zijndeeffectendieoptredenwanneef-,bepaaldebelangengroepen 'huneigen stukje'agrarisch"cultuurlandschapkrïçjgenopkostenvan
degemeenschap.Bijdebeslissingover"Segewenste"\hoeveelfrfidvanhet
quasi-collectieve goed 'natuurenlandschap',waarvan,individueleconsump, tiemogelijk is,\gaatdedirekteband tussen.,beslissen/betaleftengenieten
Nrerloren. 'Ditbetekentdatgoedgeorganiseerdebelangengroepen,dieerin
.
slagendeoverheid voorhunideeëntevinden,zodanigdatzijhuneigen
'
-stekjeagrarischcultuurlandschapkrijgenopkostenvandegemeenschap,
0 _t J genietenvandedoorhen\geprefereerdefuncties.Indepraktijkblijkt,dat
T" t] ,Mhetbietnamedehogerbetaaldeenhogeropgeleidebevolkingsgroepenzijn
v
à J diedeeluitmakenvandeopdenatuurenhet,landschapgerichtebelangen\J
.1 groepen 'endathetookmetname dezebevolkingscategorieën zijndie
^ ? Ywaardevolleagrarische cultuurlandschappen'wetentewaarderen.HetaanIrendenvanfinanciëlemiddelenvandeoverheidvoorhetbeheersbeleid heeft
y danookdirekte gevolgenvoordeinkomensherverdeling.Erontstaatdaneen
negatief effectopdetertiaire inkomensverdeling.Daaraanmoetonmiddellijkwordentoegevoegddathetoverheidsbeleid indenatuur-enlandschapsbeschermingverdedigdkanwordendoortestellendatnatuurenlandschap
een 'merit-good'isendatdeoverheid vanuithetpaternalistischemotief 'handelt.Hoezeer dezegedachtevelenmagaanspreken,eenobjectieve
normbestaathiervoorniet.
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7. SAMENVATTING

7.1 De functiesvan cultuurgrond
Inhetkielzog vandeinde jaren zestigopgang gekomendiscussies over
devoor-en nadelenvan de industrialisatie en detechnologische ontwikkelingin onze samenleving staat sindshetbegin van de jaren zeventig de
relatie tussen landbouw ennatuur en landschap volop in de belangstelling.
Wathet grondgebruik betreft is devraag aandeordeopwelkewijze de
landbouw aan natuur-en landschapsbehoud kan bijdragen.Cultuurgrond is in
Nederland een schaars goedwaarvoor diverse aanwendingen zijn teonderscheiden.Opbasisvan gebruiksmogelijkhedenkunnenverschillende functies
van cultuurgrond wordenonderscheiden.
Deproduktiefunctie
Hierbij gaathet omde functievan cultuurgrond inhetvoortbrengingsprocesvanagrarische tussen- eneindprodukten.
De ecologische functie
Cultuurgrond als levensgemeenschap vanveleplanten- endiersoortenlevert eenbelangrijke bijdrage aanonsmilieu. Ingebieden als Nederlandmet
relatief weinig 'echte' natuurgebieden enveel cultuurgrond isde laatste
dan ookvanwezenlijk belangvoor dekwaliteit vanhetmilieu.
De culturele functie
Natuur en landschap,zoals zichdatmanifesteert in landelijke gebieden,
vervult eenculturele functievanwege de 'schoonheid' diehet bezit.Daarnaastvertegenwoordigt het landschap een cultuur-historisch erfgoed.
De informatieve en educatieve functie
De natuur eenbelangrijke rol als informatiebron voor de natuurwetenschappen.Echter ookvanuit educatief (opvoeding en onderwijs)enrecreatiefoogpunt ishetvan belang kennis te nemenvan natuur en landschap.
Dewelzijnsfunctie
Ineen geïndustrialiseerde enverstedelijkte samenleving alsdeNederlandse bestaat eenbehoefte aancontactenontspanning indenatuur c.q. in
een gedifferentieerd natuurlandschap.
De recreatieve functie
Debetekenisvan cultuurgrond voor recreatie isgelegen ineen combinatie
van dehierboven beschreven functies.

75

Landbouw als eenvormvan grondgebruik kan gelijktijdig,zijhet in
wisselendemate,bovengenoemde functiesvervullen.Lange tijdis er sprake
geweestvan een complementariteit van de genoemde functies.Met namede
relatievekapitaal-arme,kleinschalige,maar arbeidsintensieve landbouw,
zoalswe die inNederland voor deTweede Wereldoorlog aantroffen,bracht
voedsel, grondstoffen en siergewassenvoort zonder dat daarbijeen zware
claimwerd gelegd op natuur en landschap.Denuals fraai enwaardevol
ervarencultuurlandschappen,zoals bijvoorbeeld dekleinschalige houtwallenlandschappen,zijnhetprodukt of zomenwil,hetbijproduktvan landbouwactiviteiten uit die tijd. De laatste decennia is denadrukmeer komen
te liggen opde concurrentie tussen deverschillende functies.De volgende
oorzaken zijn daarvoor aante wijzen.
Zoalsbekend,werd West-Europa indeperiode van na 1945,met name de
periode tussen dejarenvijftig enzestig gekenmerkt door een sterke stijgingvan dereële inkomens.Voor landbouw betekende deze ontwikkeling
enerzijds een stimulans,maar anderzijds eenbittere noodzaak voor het
ontwikkelen entoepassen van arbeidsbesparende enproduktieverhogende technieken omaldus de inkomensontwikkeling buiten de landbouwenigszins te
kunnen volgen.In depraktijk heeft dit geleidtot:
- een sterkemechanisatie,waaronder devervanging van arbeid door kapitaal;
- een intensivering vanhet grondgebruik, zichuitend'in:
* eentoenamevan deproduktieperha;
* een toenamevan dehoeveelheid kapitaal perha;
* eentoenamevan het gebruikvan non-factor inputs,zoals krachtvoer,
kunstmest enbestrijdingsmiddelenper ha;
- eenschaalvergroting van de bedrijfsorganisatieen -voering,hetgeen tot
uiting komt o.a.in:
* eenvermindering van dearbeidper bedrijf;
* hetaantal dierenper bedrijf;
* detoegenomen oppervlakte per bedrijf;
* degemiddeldekavelgrootte;
- een sterke specialisatie,d.w.z.het zichtoeleggen op een bepaalde
produktietak.
Indeperiode 1965-1982 is de totale arbeidsinput met 30%afgenomen,de
kapitaalgoederenvoorraad met 70% gegroeid en debrutoproduktie ismeer
danverdubbeld.Voorwat de intensiteit vanhet grondgebruik betreft ishet
kenmerkend datzowel denon-factorinput perha alsdebrutoproduktie per
hameer danverdubbeld zijn.
Dehierboven genoemde ontwikkelingen staanop gespannen voetmet het in
stand houdenvan dehuidige natuur-en landschapswaarden. Intensivering
doorverhoogde kunstmest-enmestgiften,bestrijdingsmiddelengebruik,maar
ook de schaalvergroting indevormvan groterepercelen en uniformering van
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het landschap,kunneneenernstige aantasting betekenen vande soortenrijkdomvan het bestaande ecosysteem.Specialisatie en schaalvergroting leiden
beidetot eenvisueelminder gevarieerd landschap,zeker alsomwille van
efficiëntie,houtwallen,kleine slootjes,greppels,maarook cultuurhistorisch interessante gebouwenmoetenverdwijnen.Met andere woorden,moderne
grootschalige,gemechaniseerde landbouw,zoals diezichtegenwoordig manifesteert,leidt gemakkelijk tot eenverschraling van natuur en landschap,
waardoor het landelijk gebied aanaantrekkelijkheid inboet.Zn dezelfde
periode dat de landbouwbovengenoemde ontwikkelingen doormaakte,nam,vooral ingegeven doorhetverhoogde inkomen,detoegenomen vrijetijd en mobiliteit en in samenhang daarmee,deverandering inpreferenties vande
mensen,devraag naar natuur en landschapenmogelijkheden vooropenluchtrecreatie toe.Voorts leidde devoortgaande verstedelijking tot een
grotere behoefte aanrust enruimte in devrije natuur.Samenvattend kan
geconstateerd worden dat ineenperiode waarinhet cultuurlandschap veel
van zijnals aantrekkelijk ervaren aspectenverloor of dreigde teverliezen,devraag ernaar toenam.Vanuit devraag- en aanbodgedachte isverklaarbaar datophetmoment dathetaanbodvan bepaalde agrarische cultuurlandschappen afneemt enbijhet toenemenvan devraag dewaarde die eraan
wordt gehecht stijgt.

7.2 Belangengroepen en functiesvan cultuurgrond
Hetprobleem isnu dathet landschap en denatuur, diemede het resultaat
zi3nvanmoderne landbouw,nietmeer overeenstemmen met de ideeën enwensen
zoalsdie onder bepaalde lagenvan de bevolking leven.De produktiefunctie
conflicteert met deandere functies;eenconflict,dat in samenspraak met
boeren,natuurbeschermers (datkunnenookboeren zijn), recreanten en
overheid moet worden opgelost.Debelangentegenstelling tussen de landbouwproduktiefunctie enerzijds en deanderefuncties anderzijds is niet
alleen eentegenstelling tussenverschillende functiesmaar brengt tegelijkertijd spanningmet zichmee tussen privaat belangen collectief belang.
Eenvraag diehier logischerwijze onmiddellijk opvolgt is 'welkeaanwendingvancultuurgrond isvoor een samenleving hetmeestoptimaal?'. In
feite gaat het daarbijom devragen:welkbelanghecht een samenleving aan
bepaalde functiesvancultuurgrond èn inhoeverre zijndie verschillende
functies complementair danwel concurrerend vanaard.Inde praktijk
blijkt, datmeningsverschillen over demeest optimale aanwendingvan cultuurgrond veelal terugtevoeren zijn opeenverschil inpreferenties over
de functiesvancultuurgrond. Hetverschil inpreferenties komtniet alleen
tot uiting inhetbelang datmen aan deverschillende functies hecht,maar
ook indiematewaarinmen acht dat deonderscheiden functies complementair
danwel concurrerend zijn.Het kenbaarmakenvanpreferenties vindt door de
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belanghebbende plaatsbij de Inrichting,bestemming enbeheer van het
landelijk gebied.Zo zijner organisaties die zichmet name Inzettenvoor
de landbouwproduktiefunctie,organisaties diezich inzettenvoor natuur en
landschap enorganisaties diezichvooral richten ophetrecreatieve aspect
vanhet landelijk gebied.Wanneer deoverheid nu eenbeleidwilvoerenvoor
het landelijk gebied ishethaar taakom dewensen en belangenvan de
diverse belangengroepen zodanig teverenigen dathet algemeenbelang van de
gehelevolkshuishouding wordt gediend.Hetprobleem daarbijis datverschillende wensen enbelangen deels tegenstrijdig zijn.Bijdebepaling van
hetbeleid zal de overheid deze tegenstrijdige belangen daarom tegen elkaar
moeten afwegen.Debelangengroepen zullendaarbijproberenom debalans in
hunvoordeel te doen omslaan.
7.3 Hetoverheidsbeleidvoor het landelijk gebied
Vanaf hetmiddenvan dejaren zeventigheeft de Nederlandse overheid
zich,blijkens een stroomvanpublikaties ennieuwe regelingen, intensief
bezig gehoudenmet de inrichting,bestemmingen beheervanhet landelijk
gebied.Zoverschenenvanuit verschillende invalshoeken,teweten Landbouw,
Bosbouw,Openluchtrecreatie en Natuur en Landschapsbehoud, zogenaamde
Structuurvisies waarinhet belang van debetreffende sectorenwerd ge-
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schetst.Dezevier Structuurvisies hebben de grondslag gevormdvoor deNota
Landelijke Gebieden die deRijksoverheid in 1977heeft uitgebracht.DeNota
Landelijke Gebiedenwaaraan het Parlement eind 1983haar goedkeuringhechtte,vormthetkader voorhet in de toekomst tevoerenbeleidvoor het
landelijk gebied. Debijbehorende Structuurschets voor de landelijke gebieden geeftmeer concreet ennaar gebieduitgewerkt een toespitsing van het
in deNota neergelegde beleid. In samenhangmet de Nota Landelijke Gebieden
zijn in 1981 drie zogenaamde groene Structuurschema's verschenen,namelijk:

- Structuurschema Landinrichting;
- Structuurschema Openluchtrecreatie;
- Structuurschema Natuur-en Landschapsbehoud.
Met deze schema'smaakte de Rijksoverheid haar beleidsvoornemen kenbaar.
Inoktober 1985zijn deRegeringsbeslissingen van deze drie groene Structuurschema's aan deTweedeKamer voorgelegd. Daarna wordt door de Regering
dedefinitieve tekstvastgesteld en ligthet beleid terzake voor dekomende
vijf jaar vast.Methet oog op de tebereiken doeleinden kande overheid
van devolgende instrumenten gebruikmaken:
a.Voorlichting,aansporing en propaganda
b.Overleg,inspraak en advisering
c. Gebiedsaanwijzing
d.Verboden,verplichtingen en vergunningen
e. Fiscale faciliteiten
f. Bijdrage-en subsidieregelingen

78

g.Aankoop enbeheer van gebieden door de overheid
Degenoemde instrumenten a. t/m g.kunnen door deoverheidwordeningezet omhetvoorgestane beleidvoor het landelijk gebied -vastgelegd inde
Nota Landelijke Gebieden en de drie groene Structuurschema's -terealiseren.Eenbelangrijk deelvanhet landelijk gebied bestaat uit waardevolle
agrarische cultuurlandschappen. Het zijnjuist deze gebiedenwaarop deNota
Landelijke Gebieden en de drie groene Structuurschema's-zonder het uitdrukkelijk te stellen - speciaal hunaandacht richten. In deze gebieden
manifesteert derelatie landbouw ennatuur en landschap zichhetmeest
indringend.De belangentegenstellingen enmogelijke belangenconflicten zijn
daarhet grootst.
Totophedenbeschikt deoverheid nietover eenalgemene beheerswet
landelijk gebied.Desondanks voert de overheideenbeheersbeleid.Dit
beheersbeleid isgebaseerd op de drie zogenaamde groene nota's die in 1975
zijngepubliceerd. Hetbetrof eennota over Nationale Parken,een Nota over
Nationale Landschapsparken - later Nationale Landschappen geheten -en een
beleidsnotamet betrekking tot derelatie tussen landbouwen natuur-én
landschapsbehoud, de zogenaamde Relatienota.

7.4 Nationale Parken enNationale Landschappen
Tweevan dedrie groene nota's uit 1975hebben betrekking op zogenaamde
grotere landschappelijke eenheden,teweten Nationale Parkenen Nationale
Landschappen.Uithet beleidvoor deNationale Parkenblijkt datdeoverheid streeft naarhet in stand houdenvanaaneengesloten natuurgebieden
groter dan 1.000 ha om zodoende eenoptimaleverscheidenheid van natuur en
landschapop nationale schaal tehandhaven.Nationale Landschappen zijn de
overheid aangewezen gebiedenvan tenminste 10.000ha. Zo'n gebied bestaat
uit natuurterreinen,wateren,bossen,cultuurgronden endorpen.Kenmerkend
voor dergelijke gebieden isde grote rijkdom aan natuurlijke,landschappelijke encultuurhistorische waarden dietezamen alszodanigéén geheel
vormen.
" IndeNota Nationale Parken stelt de Regering voor omnaast dedrie reeds
officieus bestaande nationale parken in totaal 20nieuwe nationale parken
inte stellenmet de totale oppervlakte van ca.70.000ha.Van dit areaal
iscirca 22.500ha inparticuliere handenenis circa 8.000ha inhanden
van natuurbeschermingsorganisaties. Het overige isoverheidsbezit.Een
Nationaal Parkwordt aangewezen of erkend door de Rijksoverheid en onder
toezicht van deoverheid alséén geheel beheerd. In 1984ishetWaddeneiland Schiermonnikoog aangewezen als heteerste 'nationale park inoprichting'.
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DekostendiehetNationaleParkenbeieidtotophedenmetzichmeeheeft
gebrachtzijnbetrekkelijkgeringvanomvang.Verwachtmagwordendatdeze
kostenindetoekomstaanzienlijkzullentoenemenalshetNationaleParkenbeleidverdergestaltegaatkrijgen.Eengedeeltevandeparticuliere
grondenzalaangekochtmoetenwordenendebeheers-enonderhoudskosten
zullentoenemen.NationaleParkenbetreffenoverhetalgemeen'echte'
natuurgebieden.Omdatagrarischecultuurgrondenernauwelijksinvoorkomen,
brengthetNationaleParkenbeleidvrijwelgeenbeperkingenmetzichmee
voorhetagrarischgrondgebruik.
EenNationaalLandschapisnietalleengroterdaneenNationaalParkmaar
hetbevatnaastnatuurgebiedenooklandbouwgrondendorpen.Hetisde
bedoelingdatindeNationaleLandschappendoordeoverheideenbeleid
wordtgevoerddat'eropgerichtis-uitgaandevandeconceptievoorinrichting,ontwikkeling,beheerenbestuurvanhetgebiedalsgeheel-het
specifiekeengedifferentieerdekaraktervanhetgebied,metnameookten
behoevevanderecreërendemens,instandtehoudenenteontwikkelen,
waarbijrekeningwordtgehoudenmetdesociaal-cultureleeneconomische
belangenvandealdaarwonendebevolking'(InterimadviesNationaleLandschapsparken, 1975).
DeachtergrondendemotievenvoorhetinstellenvanNationaleLandschappenzijnterugtevoerenopeenaantalontwikkelingen.Indeeersteplaats
heeftalsgevolgvandegroeivandebevolking,stijgingvanhetinkomen
perhoofdvandebevolkingenveranderingeninhetgedragspatroonvande
mensen,hetNederlandselandschapingrijpendeveranderingenondergaan.
Uitbreidingvanwoongebiedenenrecreatievoorzieningen,industrialisatieen
infra-structureleontwikkelingenhebbeninmeerdereofminderematehun
stempelophetlandelijkgebiedgedrukt.Indetweedeplaatszijninde
loopvandezeeeuw-onderinvloedvandeeconomischeentechnologische
ontwikkeling-veranderingenopgetredeninhetgrondgebruikinhetlandelijkegebied.Verdwenenzijnvormenvangrondgebruik,zoalshetbeweiden
vanheideveldenmetschaapskudden,exploitatievangriend-,riet-ofbiezencultuurenextensievevervening.Binnenhetagrarischgrondgebruikhebbenzicheensterkeintensivering,schaalvergrotingenaanpassingvande
externeproduktie-omstandighedenvoorgedaan.Alsgevolgvandezeontwikkelingendreigeneenaantalwezenlijkekarakteristiekenvanonzelandschappen
teverdwijnen.
Opgrondvankwaliteitsoverwegingenbetreffendenatuurenlandschapkomt
hetEindadviesNationaleLandschappen (1980)inNederlandtot29zogenaamdewaardevollelandschapseenheden groterdan10.000ha.Intotaalbeslaan
dezeeenoppervlaktevan605.000ha.Datisruim 16%vandetotaleoppervlaktevanNederlandofbijna25%vandeoppervlakteencultuurgrond.De
zogenaamdewaardevollelandschapseenhedenzijnvervolgensonderworpenaan
eenselectieprocedure waarbijo.a.alscriteriawerdentoegepast:
a.spreidingenrepresentatievanNederlandselandschapstypen;
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b.betekenisvoordeopenluchtrecreatie;
c.inpasbaarheidbinnenhetruimtelijkbeleid.
Hetresultaatvandezeselectiewasdateruiteindelijk20potentiële
NationaleLandschappenziinqeselecteerdmeteentotaleoppervlaktevan
.d77fQ0Qha.Voorhetrealiserenenhetdoenfunctionerenwerdendrie~aspiratieniveausonderscheiden,t.w.hetlopendebeleid,intensiveringvanhet
lopendebeleidenhetspecifieknieuwNationaleLandschappenbeleid.De
budgettairelastenvanhetlopendebeleidzoudenovereenperiodevan
twintigjaar64minguldenperjaargaanbedragen.Hetandereuiterste
namelijkhetspecifiekenieuwNationaleLandschappenbeleidzouleidentot
eenjaarlijksbudgettairelastvoordeRijksbegrotingvan150mingld.
MethetoogophetopdoenvanpraktijkervaringenmethetNationaleLandschappenbeleidheeftdeRegering.iji,J925yi^f_£roefgebiedenvoorNationale
Landschappenaangewejnon!tuM^Nnnrdwrnt-Ovrrijnnrl,Waterland,Winterswijk,deVeluwetönMergelland.De^totophedengedaneuitgavenvoorde
NationaleLandschappenhebbenhoofdzakelijkbetrekkingopdezevijfproefgebieden.Deervaringenmetdeproefgebiedenzijnverdeeld.HetisduidelijkgewordendatoverhetinstellenvanNationaleLandschappenverschillendwordtgeoordeeld.DeMinistervanLandbouwenVisserijheeftbesloten
omna1985geenfinanciëlemiddelenmeerbeschikbaartestellenvoorNationaleLandschappen.IndeRijksbegrotingvoorhetjaar 1985isdezebeleidsombuigingkenbaargemaaktdoorvanafdatjaargeenbedragmeeroptenemen
voor ditbeleidsonderdeel.
OndankshetfeitdatergeenextrafinanciëlemiddelenvoordeNationale
Landschappenmeerbeschikbaarwordengesteld,isdeMinistervanmeningdat
hetmogelijkisomvoordezegebiedeneenzodanigbeleidtevoerendatde
waardenvannatuur,landschapencultuurhistorie alsmedederecreatieve
betekenisinstandblijven.Hijisdemeningtoegedaandatdedoelstelling
vandeNationaleLandschappenbereiktkanwordendooreengecoördineerde
inzetvanbestaandeinstrumentenenfinanciëlemiddelen.OpRijksniveau
vormendedriegroeneStructuurschema'shetkaderwaarbinnenhettevoeren
beleidvandeNationaleLandschappenverdergestaltezalmoetenkrijgen.De
vraagisechterofdeMinisternieteenteoptimistischekijkopdetoekomstigeontwikkelingenheeft.Debezwarendietegenhetinstellenvan
NationaleLandschappenwordeningebrachtrichtenzichimmersvooreendeel
tegeninstrumentendieopdedriegroeneStructuurschema'sstoelen.Genoemd
kunnenworden:
a.deaanwijzingsproceduretotNationaalLandschap;
b.dewijzewaarophetbeheers-enontwikkelingsbeleidopgesteldgaatworden;
c.deonduidelijkheidoverdewijzewaaropbepaaldeinstrumentenkunnen
wordeningezetenhoedegewensteonderlingeafstemmingtussendeverschillendeinstrumententotstandkanwordengebracht;
d.deorganisatievandeinrichtingenbeheervertoonttalvanonduidelijk-
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heden;
e.demogelijkhedenvoorrechtsbescherming;
f.dekosten.
Wanneerindenota'sbetreffendeNationaleLandschappenoverkostenwordt
gesprokendanblijktdatdaardebudgettairelastenvoordeoverheidonder
wordenverstaan. Debudgettairelastenvooreenbepaaldbeleidsonderdeel
eg.programmavandeoverheidwordenookwelmetdetermprogrammakosten
aangeduid.BijdeprogrammakostenvandeNationaleLandschappenkanin
principeeenonderscheidwordengemaaktinapparaatkosten,overdrachtsuitgaven(indevormvansubsidiesenbijdragen),uitgavenvoorvoorzieningen
enbelastingfaciliteiten.TotdeprogrammakostenvandeNationaleLandschappenbehorenzoweldekostenvanvoorbereidingenvaststellingalsde
uitvoeringvanhetbeleid.
Detotnugedaneoverheidsuitgavenomvattenapparaatskosten,overdrachtsuitgavenindevormvansubsidiesenbijdragenenuitgavenvoorvoorzieningen,zoalsdeaankoopenbeheervanreservaatgrondenennatuurterreinen.
Watopvaltisdatdefinancieringvandezeprogrammakostenbetrekkingheeft
opeengrootaantalkostenposten.ErzijnopRijksniveaueengrootaantal
departementenbijbetrokken.DefinancieringvandeNationaleLandschappen
vindtrechtstreeksplaatsdoordeRijksoverheidzelf(dezogenaamdeprogramma-ofprojectfinanciering)ofdoordeprovincie.Indatlaatstegeval
kunnendemiddelenafkomstigzijnuitdoeluitkeringendoordeRijksoverheid
ofuitdealgemenemiddelenvandeprovincie.
DetotaleuitgavenvandeRijksoverheidvooreenspecifiekbeleidvoorde
NationaleLandschappenzoudenovereenperiodevantwintigjaargemiddeld
circa150minguldenperjaargaanbedragen.Aangenomenmagwordendateen
dergelijkbedragdoordeRijksoverheidalseentehoogbeslagopdebeschikbaremiddelenwerdgezien.Bijvergelijkingvandebegroteende
daadwerkelijkeuitgavenindeperiode1974-1984blijktdaterbijnaacht
minguldenminderisgebruiktdanbeleidsmatigwasgereserveerd.DeoorzakenzijnenerzijdseengeringeacceptatievanhetideeNationaleLandschappenindeproefgebieden,anderzijdshetachterblijvenvanplannenvoor
subsidie-activiteiten.Voordemogelijkhedenindetoekomstisheteen
belangrijkgegevendatdepostNationaleLandschappenuitdebegrotingvoor
1985en1986isverdwenen.HetsignaaldatdeRegeringhiermeegeeftis
duidelijk.Zonderhet(inruimtemate)beschikbaarstellenvanfinanciële
middelenzaldeacceptatieverderafnemen.Detwijfelaarsendetegenstanderskrijgendaarmeehetgelijkaanhunkant.
Hethanterenvandebudgettairelastenalskostenbegripheeftzijnbeperkingen.Zowordtoverhethoofdgeziendathetnalevenvanderegelgeving
doorpersonenenlichamen,voortvloeienduitdeNationaleLandschappen,
kostenmetzichmeebrengt.Dezekostenkunnenwordenaangeduidals'verborgenbeleidskosten'.Daarbijgaathetomdeadditionelekostendieals
gevolgvanregelgevingvanhetNationaleLandschapinhetbetreffende
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gebied ontstaan.Hetvaststellenvan wat nuverborgen beleidskosten zijn en
dehoogte ervan indepraktijk, isnieteenvoudig.Voor de land-, tuin-en
bosbouw kan het gevoerde overheidsbeleid devolgendesoortenverborgen
beleidskosten teweeg brengen.
Exploitatiekosten
Door de reguleringvan deoverheid kaneenextra inzetvan arbeid,werk
door derden,werktuigen en grond- en hulpstoffen nodig zijnvoor het in
stand houden (ofonderhoud)van landschappelijke elementen ennatuurgebiedenofandere extrawerkzaamheden dieverricht moeten worden inhetkader
van het Nationale Landschap.
Kostenvan beheer,leiding en toezicht
Door de toenamevan dewettelijke regelingenenvoorschriften,nemende
beheerstaken inaantal en intensiteit toe.Metname geldt ditvoor de
administratieve zaken.Zois,om met succesgebruik temakenvanalle
subsidie- enbijdrageregelingen, kennis eninzichtnodig in dezeregelgeving.Het makenvanplannen,het 'wegwijsworden inpremieland',alsmede
hetgebruik makenvan de regelingen,kosten tijd.Hetdaarmee gepaard
gaande extra tijdsbeslag voorhetvoorbereiden,hetuitvoeren enhet controlerenplus de noodzakelijke materiële voorzieningen,uiten zich in
hogere kosten voor beheer, leiding entoezicht.
Gederfde opbrengsten
Door deregelgeving,voortvloeiend uithetNationale Landschap wordt aan
land-,tuin- enbosbouw demogelijkheidontnomeneen bepaalde opbrengst te
realiseren. Deze opbrengstderving iseenkostenpost. Bijdeze kosten moet
aangetekendwordendatdeoverheidhetvoornemen heefteenvergoeding te
geven voor bepaalde kosten (en zelfsreeds doet). Voor debetrokkenen kan
eronzekerheidbestaanover devraag welke kosten voorvergoeding in
aanmerking komen enhoe hoog devergoeding zal zijn.Dehoogtevan de
additionelekostenhangt afvan deverwachting diemenheeft van de 'without'situatie,eenontwikkeling waarin geenNationaal Landschap wordt
gerealiseerd.Dezeverwachtingen,maarook deonzekerheid over devraag
welke kosten vergoed worden enhoe hoog dezevergoeding zalzijn,zijn
medebepalendvoor de houdingvanagrariërs tegenover deNationale Landschappen.Deboerenin Winterswijk vormenhiervaneentreffendvoorbeeld.
In 1975verschenen gelijktijdig drie nota's, te weten: 'Nationale Parken', 'Interimadvies Nationale Landschapsparken'en de nota betreffende 'De
relaties tussen landbouw en natuur-en landschapsbehoud', ook wel Relatienota genoemd.Opgemerkt moet wordendatertussenRelatienotagebieden en
NationaleLandschappen overeenkomsten enverschillenbestaan.Met detoepassingvan^dgJBel
flti^jngta
wordt beoogd^het_Anataad.jlp.vid.ejx.van waardevolle
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agrarische cultuurlandschappen. Datj,snpy *" * ^ '°«-^TI-Jr"j ™^r-ha» i n _
stellenvanNationaleLandschappen. Daamaflfif *°4a inajiolHiiigvmn HatlQ
naleLandschappen ook gericht ophet bieden van mogelijkhedenvooropenluchtrecreatie,het ina?awT*Tlriïï!Kyj5gff~^}ff^
Anders gezegd,hetNationale Landschappenbeleid onderscheidt zichvan het
Relatienotabeleid door eenbredere doelstellingsformulering. Van het Relatienota-instrumentarium wordtverwacht datheteenbelangrijkebijdrage
levert aan deverwezenlijking van deNationale Landschappen. Inbudgettair
en fysiek opzicht (d.w.z. aantal ha met beheersovereenkomsten, hareservaatgebieden eneenhedenmet onderhoudsovereenkomsten)zou ditweleens het
|belangrijkste instrument kunnen zijn.Zo was begin 1985van de Relatienota\gebieden in deNationale Landschappen 15.400ha concreet begrensd. Dat is
\52% van de landelijkconcreet begrensde oppervlakte.Voortsbleek 68%van
dethansafgesloten beheersovereenkomsten te zijnaangegaan binnen de
Nationale Landschappen.

7.5 Hetoverheidsbeleidende Relatienota
Instrumenten van het Relatienotabeleid
In dederde groene nota, de Relatienota,presenteerde de overheid een
nieuw instrumentarium waarmeezijinwaardevolleagrarischecultuurlandschappen het spanningsveld tussennatuur en landschapsbehoud enerzijds en
het strevenvan agrariërs naar acceptabele werkomstandigheden eneenaanvaardbaar inkomenanderzijds,wilwegnemen. DeinstrumentenvanhetRelatienotabeleid zijndebeheersovereenkomsten,onderhoudsovereenkomsten en
reservaatvorming.Daarnaast moetinditverband ook dezogenaamde bergboerenregeling worden genoemd.
Juridisch gezien zijnbeheersovereenkomstenprivaatrechtelijke overeenkomsten tussenagrariërsendeoverheid waarbij deagrariërs zichverplichten tot het op een zodanige wijze beherenvan deagrarische cultuurlandschappen,datinvoldoendemate rekeningwordt gehoudenmet denatuur- en
landschapswaarden.Deovereengekomen beheersbepalingen kunnen betrekking
hebbenop deintensiteitvan het grondgebruik, maar ook op de wijze van
grondgebruik. Alstegenprestatie voor hetverrichten of het nalaten van
bepaalde handelingen ontvangt deagrariërvan deoverheid een bepaalde
vergoeding. Dehoogte van dievergoeding is gebaseerd opde gedachte datde
boer,dieeenbeheersovereenkomst heeftafgesloten,een gelijk inkomen moet
behalenals zijncollega ineenvergelijkbare situatie,die geenovereenkomstheeftafgesloten.Om zo'nvergelijking mogelijk temaken wordt bij
ieder door deoverheid aangewezen beheersgebied - datiseengebied waar
beheersovereenkomsten kunnenwordenafgesloten-een vergelijkingsgebied
aangewezen. Daarbij wordthet inkomen van deboer ineenvergelijkingsgebiedtot norm verheven.Als stelregel geldt dat deboer dieeen beneers-
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overeenkomst heeft afgesloten,een schadeloosstelling ontvangt,omdat door
debeheersbepalingenzijnopbrengstaan marktbare goederen lager isen/of
omdat zijn inputniveau, waaronder arbeid,hoger ligt.
Deze stelregel heeft ietsdualistisch.Enerzijds wordt de landbouw, die
zomin mogelijk wordt gehinderd doorbeperkingenvannatuur enlandschapen
milieu,totmaatstaf verheven,terwijl anderzijdsboeren,dietoevallig in
eenbeheersgebied wonen,wordt voorgehouden datzeeenbijzonder nuttige
functievervullen door het beheren enconserveren van natuur en landschap.
Boerenbuitenbeheersgebieden dragenimmers evenzeer verantwoordelijkheid
voor een natuur-en landschapsbeheer,waarbij deaardeook op langere
termijn leefbaar blijft.
Eentweede instrument vanhet Relatienotabeleid isde reservaatvorming.
Ingebieden waarvolgens de overheid,gezien de landschappelijke en/of
natuurwetenschappelijke waardeendegrotekwetsbaarheid, landbouw opden
duur niet teverenigen ismet natuur- en landschapsbehoud,kanzij overgaan
tot reservaataankopen. De door deoverheid aangekochte agrarische gebieden
wordenvervolgens beheerd door Staatsbosbeheer ofeenparticuliere natuurbeschermingsorganisatie.
Het derde instrument, deonderhpudsover
eenkomsten,komteropneerdatde
overheid overeenkomstenkanarsluitenmetboeren,waarbijde laatsten zich
verplichten om tegen eenvergoeding éénofmeer natuurlijke landschapselementen,zoalsbijvoorbeeldhoutwallenofknotwilgen,opeenbepaalde wijze
teonderhouden.Invergelijking met de instrumenten van de beheersovereenkomsten endereservaatvorming heeftditinstrument van deonderhoudsovereenkomstenrelatief weinig indebelangstelling gestaan.Wellicht wordt
ditveroorzaakt doordathetinstrument -wat dematevan integratie tussen
natuur- en landschapsbehoud en landbouw betreft -tussendebeheersovereenkomsten endereservaatsvorming instaat,waardoornochboerennochnatuurbeschermers eenuitgesproken meningvoor of tegenhebben.In feite betekent
eenonderhoudsovereenkomst een scheidingvanfuncties op bedrijfsniveau.
Aan de landbouw op zichworden immers geenbeperkingenopgelegd.Deboer
ontvangtslechtseenhonorering voor bewezen dienstenaan landschapselementen die letterlijk en figuurlijk nog slechts zijdelings totzijnbedrijf
behoren.Volgens de Relatienota (1975p.45)was het de bedoeling dat deze
onderhoudsovereenkomsten zoudenkunnen wordenafgesloteninalle agrarische
["gebieden.Om budgettaire redenen is dit echter teruggeschroefd. De'Belschikking aanwijzing landschapselementen'(1981)vermeldt datonderhouds\overeenkomstenalleenafgesloten kunnenworden in devijf proefgebiedenvan
(Nationale Landschappen eneenaantal kleinere gebiedenmetnameRelatienojtagebieden
'waar behoefte bestond aan dit instrument' (Voortgangsnotitie,
iwaï
1982).
[19I
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Naast dedrie zojuistbesproken instrumenten,die in de Relatienota
worden geïntroduceerd, isdebergboerenregeling van toepassing. Deze in
1975 geïntroduceerde regeling is'géESseèrcTopEG-richtlijnnr. 75/268
betreffendedelandbouw inbergstrekenen sommigeprobleemgebieden. De
regeling beoogt de landbouwactiviteit, waar dezevanbelang isvoorhet
behoudvan het natuurlijke landschap,teondersteunenvia compenserende
vergoedingen voor natuurlijke handicaps.Omdat de doelstelling voor Relatienotagebieden aansluit bij de doelstelling voor debergboerengebieden, is
deze EG-regelinginNederland gekoppeld aanhet stelsel van beheersregelingen. In een 'bergboerenovereenkomst'verklaart deondernemer de agrarische
bedrijfsvoering zodanig uit teoefenen dat denatuurlijke handicaps inhet
gebied in stand worden gehouden.Inruil daarvoor ontvangt deondernemer
eenbepaalde vergoeding, waarvan dehoogte wordt vastgelegdopbasisvande
gemiddeldeveebezettingop het bedrijf.Eeneenander heeftertoe geleid
dat wanneer denatuurlijke handicaps inhetbeheersgebied medebepalend zijn
voor debeheersvergoeding er eencorrectieplaatsvindt in dehoogte van
deze beheersvergoeding. Devergoeding opbasisvan de bergboerenregeling
wordtdaninminderinggebrachtop debeheersvergoeding enwel op dat deel
van debeheersvergoeding dat betrekking heeft op deexterneproduktieomstandigheden.

Effectenvanhet Relatienotabeleid
Om eenbegin te maken met deuitvoering vanhetRelatienotabeleid isin
1977 door de overheid een zogenaamde 'voorrangsinventarisatie' opgesteld.
Daarin worden 86.000ha agrarisch cultuurgrond vanwegehunnatuurwetenschappelijke enlandschappelijkewaardenaangemerkt alspotentieelbeheersen reservaatsgebied. Medio 1985bestondovereenstemming overdeglobale
aanwijzing van Relatienotagebieden voor eenoppervlakte van circa 68.000
ha. De concrete begrenzing is vastgesteld op ruim 27.000ha.
Beheersovereenkomsten
Medio 1985bedroegdeoppervlakte waarvoorbeheersplannen warenvastgesteld en waarvoor dus beheersovereenkomsten konden worden afgesloten,ca.
21.000ha.Hiervan was ca.9.000ha aangewezen als beheersgebieden en
12.000 ha als reservaatsgebieden. Van de 12.000ha reservaatsgebieden was
ongeveer 2.000ha gebruiksvrij verworven door natuurbeschermingsorganisaties zodathierop geenbeheersovereenkomsten kunnen worden afgesloten.Het
aantal vastgestelde beheersplannen bedroeg 48.Voor ongeveer 3.700ha was
eind 1984daadwerkelijkeenbeheersovereenkomstafgesloten,hetgeenovereenkomt met 20%van detotaleoppervlakte waarvoor hetafsluitenvaneen
beheersovereenkomst mogelijk was.Deafgesloten overeenkomsten haddenbetrekking op in totaal 415boeren (Jaarverslag 1984,BBL).Opgemerkt moet
wordendathetaantalha,waarvooreenbeheersovereenkomst is afgesloten na
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1981-hetjaardathetBBLdeeerstebeheersplannengoedkeurde-zoals
blijktuittabel9snelistoegenomen.Per1mei1985hadden550boereneen
overeenkomstafgeslotendiebetrekkinghadopeenoppervlaktevanca.4.350
ha.
Reservaatsvorming
Indevoorrangsinventarisatievan1977isvande86.000haRelatienotagebieden36.000haaangemerktalsreservaatsgebied. Uitde'Voortgangsnota'
vanhetRelatienotabeleid (MinisterievanLandbouwenVisserij,1985)
blijktdatthansgestreefdwordnaar48.000hareservaatsgebied.Kind1983
wasca.8.000haverworveneneind1984ca.11.000ha.Uittabel9blijkt
dathetaankoopvolumedelaatstejarentussende1500en2000haperjaar
lag.Ditbetekentdatbijeengelijkblijvendjaarlijksaankoopvolumehet
nog18tot25jaarzaldurenvoordatreservaatvormingisvoltooidvanalle
indevoorrangsinventarisatieaangemerktekwetsbaregebieden.Bezuinigingen
ophetbudgetvoorreservaataankopenkunnenerechtertoeleidendathet
aankoopvolumedekomendejarenzaldalen.Daardoorzalhetindepraktijk
vermoedelijklangergaandurenvoordatde48.000havandevoorrangsinventarisatieper1januari1985(VoortgangsnotaRelatienotabeleid,Ministerie
vanLandbouwenVisserij, 1985)zullenzijnaangekocht.
Onderhoudsovereenkomsten
Voordeonderhoudsovereenkomstenishetmoeilijkominéénofenkele
kengetallendetotnutoebereikteresultatenweertegeven.Dezeovereenkomstenhebbennamelijkbetrekkingopveelènnaaraarduiteenlopende
'landschapselementen'.Zowerdenovereenkomstenafgeslotenvoorhetonderhoudvan350kmmeidoornhagen,52kmhoutwallen/houtkades,40kmtuinwallen,20kmnatuurterreintjesenenkeleduizendenknotwilgenindeLopikerwaard.Medio1985liepenerintotaalca.1450onderhoudsovereenkomstenin
16gebieden(RijksbegrotingvoorhetMinisterievanLandbouwenVisserij
voorhetjaar 1986).
Bergboerenregeling
Doordekoppelingvandebergboerenregelingaanhetstelselvanbeheersgebiedenkomendelaatsteinprincipeinaanmerkingomals'bergboerengebieden'tewordenvoorgedragenbijdeEuropeseCommissie.Daarmeekunnen
zegeplaatstwordenopdecommunautairelijstvanprobleemgebieden.Inde
praktijkhoudtditindatgebiedenwaaroverovereenstemmingisbereiktover
deaanwijzingtotbeheersgebied,periodiekbijdeEuropeseCommissieworden
aangemeldalsprobleemgebied.Eind1982warenbeheersgebiedentoteen
totaleoppervlaktevanruim 18.000hageplaatstopdecommunautairelijst
vanagrarischeprobleemgebiedenennogeensbijna 10.000hadaarvooraangemeld(BureauBeheerLandbouwgronden,Jaarverslag 1984,1985).Inoktober
1985wasdeBeschikkingbijdragenprobleemgebiedendaadwerkelijkvantoe-
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passingopca.10.000ha(BBL,1985).Eind1979zijninonslanddeeerste
ber
gboer
enover
eenkomstenafgesloten.Intabel 10zijnvoordejaren1979
t/m 1984hetaantalboerendateenbergboerenovereenkomstheeftafgesloten
enhetdaarmeegemoeideareaalvermeld.Hetblijktdatdeinteressevoorde
bergboerenregelingdelaatstejarenaanzienlijkistoegenomen.Ookis-in
vergelijkingmetdebeheersovereenkomsten-deacceptatievandebergboerenregelinggroter.Voorbijna37%vanhetareaal,waarvoorhetafsluiten
vanovereenkomstenmogelijkwas,isookdaadwerkelijkeenovereenkomst
afgesloten.Dezerelatiefhogeacceptatiegraadwordtveroorzaaktdoordatde
voorwaardenwaaraanbijdebergboerenovereenkomstenvoldaanmoetworden
geringzijn.Indepraktijkkomendezevoorwaardenerslechtsopneerdat
deagrariërsdeexterneproduktie-omstandigheden dienentehandhaven.

Tabel9.EffectenvanhetRelatienotabeleid;oppervlaktewaarvoorbeheersovereenkomstenzijnafgeslotenenoppervlakten,aangekochtals reservaatgebied (1978-1985).

Jaar

Oppervlaktewaarvoorbeheersovereenkomstenzijnafgesloten

1978
1979
1980
1981

ca

1982

ca

1983

ca

1984
1985

ca
ca
ca

ca

350haopadhocbasis
350haopadhocbasis
350haopadhocbasis
1.450hawaarvan550haop
adhocbasis
1.600hawaarvan400haop
adhocbasis
2.950ha exclusief ad hoeovereenkomsten
3.682ha 3

Oppervlakteaangekochte
reservaatsgebieden(ha)
jaarlijks

totaal

1.000
1.000
1.600

2.000

2.000

5.600

1.000

6.600

1.400
3.000

11.000

1.000

3.600

8.000

4.600 ha^

Bron:BureauBeheerLandbouwgronden.Rijksbegrotingenoverdiversejaren.
1.Bijdieovereenkomsten,gesloteninhetkadervanvastgesteldebeheersplannen,d.w.z. 1.200havoor 1982,waren 108agrariërsbetrokken.
2.Bijdezeovereenkomstenwarenintotaal290agrariërsbetrokken.
3.Bijdezeovereenkomstenwarenintotaal415agrariërsbetrokken.
4.Standseptember 1985;aantalbetrokkenagrariërs:ruim550.
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Tabel10.Afgeslotenbergboerenovereenkomsten.

Jaarlijksafgeslotenbergboerenovereenkomsten

aantal
-ha

1979 1980 1981 1982 1983 1984 per31

39
270

14

44

48

106

95

129 293 856 1183 489

Totaal Januari
t/m
december september
1984
1985

346
3320

78
353

Bron: SBL/DBL.

DebudgettairelastenvanhetRelatienotabeleid
DebudgettairelastendiehetRelatienotabeleidmetzichmeebrengtzijn
teonderscheidenineendrietalcategorieën:
-apparaatskosten;
-overdrachtsuitgaven;
-uitgavenvoorvoorzieningen.
Apparaatskosten
DeapparaatskostenvanhetRelatienotabeleidbestaanuitdeambtenarensalarissen,deaankoopvangoederenendiensten,nodigvoorhetfunctioneren
vanhetoverheidsapparaat,endehuisvestingskosten.Eenminimumschatting,
gebaseerdophetsalarisvanhetBBL-personeeldatwerkzaamisinhetkader
vanhetRelatienotabeleid,komtuitopeenjaarlijksebudgettairelastvan
ruim3miljoengulden.Dewerkelijkeapparaatkostenvanhetbeleidzullen
indepraktijkhogeruitvallendoorenerzijdsdeaankoopvannoodzakelijke
goederenendienstenenanderzijdsomdaterooktenbehoevevanditbeleid
binnendeministeries,metnamehetMinisterievanLandbouwenVisserij,
personenwerkzaamzijn.
Overdrachtsuitgaven
Hierondervallendeuitgavendiegedaanwordenvoordebeheers-enonderhoudsovereenkomsten,alsmededeuitgavenvoordebergboerenregeling.In
1983bedroegendeoverdrachtsuitgavenvoorhetRelatienotabeleid,zoals
blijktuittabel11,2,7mingld,waarvanrespectievelijk 1,7mingld
besteedisaandebeheersovereenkomstenen1,0mingldaanonderhoudsovereenkomsten.Voor1984warendeoverdrachtsuitgaven3,3mingld,waarvan2,2
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mingldisbesteedaanbeheersovereenkomstenen1,1mingldaanonderhoudsovereenkomsten.Bijdeuitgavenvandebeheersovereenkomstenvalthetop
datdewerkelijkeuitgavenverachterblijvenbijdebegroteuitgaven.Dat
duidteropdatmethetinstrumentvandebeheersovereenkomstennietdie
resultatenzijngeboektdiedeoverheidzichhadvoorgesteld.
Uitgavenvoorvoorzieningen
Metdereservaataankopenneemtdeoverheiddeproduktievannatuuren
landschapineigenhandoflegtdezeinhandenvanparticulierenatuurbeschermingsorganisaties.Deuitgavenhiervoorzijndanooktebeschouwenals
uitgavevoordoordeoverheidgeleverdevoorzieningen.Definanciëlelasten
dieditmetzichmeebrengtbestaanenerzijdsuitdeaankoopkostenenanderzijdsuitdebeheerskosten.Deuitgavenvooraankopenbedroegen,zoals
blijktuittabel 11,delaatstejarenenkeletientallenmiljoenenguldens
perjaar.Voor1984ishetvoorreservaataankopenbeschikbaargestelde
bedragalsgevolgvanbezuinigingsvoorstellenteruggedraaidtot3,5miljoen
gulden.Daarbovenopkomendeopbrengstenuitdeverkoopvanlandbouwgrond
vandomeinen.Jaarlijkswordthieruit 19mingldbeschikbaargesteldvoor
deaankoopvanreservaten(MotieFaber).Zoalsblijktuittabel 11is
daadwerkelijkaanreservaataankopen23,5mingldbesteed.Debeheerskosten
vandeaangekochtereservatenzijnonsnietpreciesbekendomdatdeze
kostenzeldenofnooitalszodanigdoordeoverheidwordengepubliceerd.
Diversebronnenwijzenechterinderichtingvaneenbedragvanrondde500
en900guldenperhaperjaar,afhankelijkvandeaardhetvanbedrijfen
ofhetaldannieteenvaargebiedbetreft.Bijeentoenamevanhetareaal
reservatenmetjaarlijks 1500ha-zoalswedatdelaatstejarenhebben
gezien-betekentditdatdetotalebeheerskostenjaarlijksmetruimeen
miljoenguldenzullenstijgen.Intotaalbedragendebeheerskostenvoorde
11.000hareservaatgebiedendietotophedenzijnaangekochtnaarschatting
zo'n8,3mingldperjaar.
Intabel12zijndegeschattekostenvoorhetRelatienotabeleidin1983
en1984-intotaalongeveer40miljoengulden-samengevat.Hetblijktdat
hetinstrumentvandereservaatsvormingveruitdegrootsteaansprakenheeft
gemaaktopoverheidsgelden.AlsindetoekomsthetRelatienotabeleidverder
gestaltegaatkrijgendanzalditaanzienlijkefinanciëlelastenvoorde
overheidmetzichmeegaanbrengen,wilhetideevande'voorrangsinventarisatie'(38.000habeheersgebied en48.000hareservaatsgebied)werkelijkheidwordendanzalalleenalvoorgrondaankopen-bijeengrondprijsvan
f 35.000/ha-eenbedragnodigzijnvanintotaalrond 1,5miljardgulden.
Daarnaastzaluiteindelijkvoor86.000hajaarlijkseenbedragvannaar
schatting60miljoenguldennodigzijnvoorbeheersovereenkomstenenbeheerskosten.Ditzijnaanzienlijkhogebedragendieindetoekomstmogelijk
ernstigebeperkingenzullengaanopleggenaandeuitvoerbaarheidvanhet
Relatienotabeleid.
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Tabel 11. Overheidsuitgaven (begroting en realisatie)inhet kader van de
Relatienota (inmiljoenen guldens; 1978-1986).
Beheers•
overeenkomsten

Reservaatsaankopen

Jaar
begroting

1978
1979

13,7
10,9

1980
1981
1982

5,1
7,7

1983

9,4
9,2

1984
1985

9,3
9,4

1986

11,0

realisatie begroting

1,7
2,2

Bergboerenregeling

réalisaitie 1

realisatie

7,2

0,1
0,1
0,2
0,5
1,2

Onderhoudsovereenkcmsten

27,8
26,8
18,3

0,7
0,7
0,7
0,7
0,9

0,1
0,1
0,3

29,3 3

1,0

0,5

25,7 3

1,1

0,6

24,9

31,2

24,9
36,4
23,5
17,5
3,5 2
12,7 2

0,0

11,0 2

Bron: Rijksbegroting,diverse jarenen BureauBeheer Landbouwgronden
1.Schatting,gebaseerd op een gemiddelde compensatie van f 180,—/ha
(bron:BBL).
2. Plus nog 19min glduit deverkoopvanagrarische domeingronden (Motie
Faber).
3. Inclusief deaankoopvan gronden alsgevolg vanverkoopvan agrarische
domeingronden.

Tabel 12.Geschatte kosten voor het Relatienotabeleid in 1983en 1984.

1983
inmin
Apparaatskosten
Overdrachtsuitgaven:
* beheersovereenkomsten
* onderhoudsovereenkomsten
* bergboerenregeling
Kostenvan voorzieningen,
geleverd door de overheid:
* reservaatsaankopen
* beheerskosten

minimaal 3,0

1984
gld

in min gld
3,0

1,7
1,0
0,5

2,2

29,3
6,0

25,7

1,1
0,6

8,3
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7.6 Een evaluatie vanhet gevoerde beheersbeleid
De aandachtspunten
Het overheidsbeleid inzake de relatie landbouw en natuur enlandschapkan
kortweg wordenaangeduidmet beheersteIeid.Het Relatienotabeleid kangezien worden als de eerste stapvan deoverheid in de richtingvaneen
praktische invullingvanhet beheersbeleid en de -wetgeving.Kenmerkend
voor het Relatienotabeleid isdat ertweeminofmeer conflicterende doelstellingenzijngeformuleerd.Zo wordt erenerzijds gestreefdnaar een
behoud vannatuurwetenschappelijke enlandschappelijke waarde inkwetsbare
enwaardevolle agrarischecultuurlandschappen.Anderzijds wordtnaar een
'verantwoord bestaan'van deagrariërs gestreefd in gebieden waar, vanuit
hetoogpuntvan natuur- en landschapsbehoud,waardevolle agrarische cultuurlandschappen voorkomen.Bij eennadere analysevan het gevoerdebeheersbeleid zijn belangrijke aandachtspunten:
1.het areaal beheers-en reservaatsgebieden;
2. deaanwijzingvan degebieden in depraktijk;
3.acceptatie vanhet beheersbeleid:
- aardvan devergoedingen;
- de doeleinden,het mechanisme en deeffectiviteitvandebeheersregelingen;
- dehoogte van beheersvergoedingen;
4.de gevolgenvan de compartimentering voor deallocatieen deverdeling.

Het areaal beheers-en reservaatsgebieden
Inhet Relatienotabeleid (Ministerievan Landbouw en Visserij, 1975)is
als rekenvoorbeeld ervan uitgegaan dat inNederland 200.000ha cultuurgrond
bestaatuitwaardevolle agrarischecultuurlandschappen. De Regering heeft
indeNota Landelijke Gebieden,deel d: regeringsbeslissing (Ministerie van
Volkshuisvesting enRuimtelijke Ordening, 1979)als standpunt uitgesproken
dat maximaal 200.000ha onder de werking vandeRelatienotakan worden
gebracht.In andere beleidsnota's bijvoorbeeld betreffende de Nationale
Landschappen worden oppervlakten genoemd van ca.500.000waardevolle agrarischecultuurlandschappen. De criteria op grondwaarvan inhet Relatienotabeleid wordt uitgegaan van 200.000ha (datis 8% van detotale oppervlaktecultuurgrond)zijnnietduidelijk. Het beslagop de financiële middelen
en depraktische uitvoerbaarheid hebben tot dezebescheiden opstelling van
deoverheid aanleiding gegeven. Inhet Structuurschema Natuur-enLandschapsbehoud,deel d:regeringsbeslissing (Ministerie vanLandbouw en Visserij, 1984)isals standpunt uitgesproken dat als gevolgvan de beperkte
financiële middelen vooralsnog intotaal maximaal 100.000haonder de
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werkingvandeRelatienotazalwordengebracht.Datiseennogverdere
inperking.
Deaanwijzingvandegebiedenindepraktijk
rDeaanwijzingvanbeheersgebiedenenreservaatsgebiedenvindtplaatsop
basisvanoverlegtussendeMinistervanVolkshuisvesting,Ruimtelijke
OrdeningenMilieuenGedeputeerdeStatenvandebetreffendeprovincie.
Indienevenweleengebiedineenlandinrichtingsproject (ruilverkaveling)
isgelegen,danligtdebeslissingbijdeCentraleLandinrichtingscommissie
metinstemmingvanhetCollegevanGedeputeerdeStaten.Indatgevalis
overleg,inspraakenberoepvoordebetrokkenenslechtsinbeperktemate
mogelijk.Menkanalleeninvloeduitoefenenviadevoorbereidingscommissie
vanderuilverkavelingwaarinzowelpersonen,diedebelangenvandelandbouwalspersonendiedebelangenvannatuur-enlandschapsbehoudbehartigen,zittinghebben.Totopheden(medio'85)zijnvrijwelallegebieden
w a a r y p n r Vintipi»T»ap1 i n t i a n ' " j l "JjqftSf"\ (f g a l agon frj n n f i l X j n ^ J j f g r ^ ^ ^ H r i J f i ^ P -

biedeji^-

Voor boeren die door de gevolgde aanwijzingsprocedure - waar z i j als
individu weinig invloed op hebben - terecht komen in een beheersgebied,
heeft d i t vergaande gevolgen. In hun gebied zullen cultuurtechnische werken
in de toekomst zoveel mogelijk achterwege blijven. Dit betekent dat er een
vraagteken gezet kan worden bij de vrijwilligheid van de boer om een beheersovereenkomst af te sluiten. Immers, het afsluiten van een overeenkomst
i s de enige manier om voor het uitblijven van werken, zoals die elders in
het (ruilverkavelings)gebied plaatsvinden, gecompenseerd t e worden. Van een
v r i j w i l l i g t e sluiten beheersovereenkomst kan maar in zeer beperkte mate
gesproken worden.
' Een tweede punt dat het opmerken waard i s , i s dat ruim 40% van de t o t a l e
oppervlakte, waarvoor eind 1984 beheersplannen waren opgesteld, gelegen i s
^binnen de vijf zogenaamde proefgebieden Nationale Landschappen. Hieruit
b l i j k t dat de beheersovereenkomsten een belangrijk potentieel instrument
zijn geworden voor het v e i l i g stellen van landschappen in de aangewezen
Nationale Landschappen. Door deze ontwikkeling ontstaat de indruk dat de
overheid de beperkte beschikbare middelen voor het behoud van waardevolle
agrarische cultuurlandschappen (gedeeltelijk) concentreert in deze Nationale Landschappen. Een derde punt dat opgemerkt moet worden i s dat voor
zandgebieden t o t nu toe een r e l a t i e f gering aantal beheersplannen i s vastgesteld. De bedrijven zijn daar over het algemeen kleiner dan in de weidevogelgebieden en i s het grondgebruik intensiever.
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Acceptatievanhetbeheersbeleid
Hetaantalboerendatgebruikmaaktvanderegelingenblijftachterbij
deverwachtingen,zoalsdiegepresenteerdzijninbeleidsnota'sende
Rijksbegrotingen.Voorwatdebeheersovereenkomstenbetreft,wijstditop
eenqerjji^Hom^i1a_^
, in
casu^.bo^en.Dezegeringeacceptatiegraadisterugtevoerenopeenaantal
uiteenlopendefactorenzoalsdeaanwijzingvangebiedenindepraktijk.
Daarnaastwordtdeacceptatiegraadeveneensnegatiefbeïnvloeddoor:
a.deaardvandevergoedingen;
b.de,zoalsdoordeboerenervaren,somsgeringerealiteitszinvande
geformuleerdedoelstellingenendealgemeneonbekendheidvanhetmechanismetussenbeheersbepalingendedoeleinden,d.w.z.deonbekendheid
metdeeffectiviteitvanderegelingen;
c.dehoogtevandevergoedingendie,inwerkelijkheidofvoorhetgevoel
vandeboeren,lagerdankostendekkendis.
Deaardvandevergoedingen
Bijhetgrondgebruikdoorboereninbeheers-enreservaatsgebiedenvalt
hetopdatderegelgevingindevormvanverboden,vergunningenenverplichtingenvooropstaat.Debeheersvergoedingendiedebetrokkenboeren
ontvangen,hebbenoverwegendhetkaraktervan'tegemoetkomingspremies';ze
zijngekoppeldaandevoorafvastgestelderegelingenwaaraanmenverplicht
iszichtehouden.Vanuitdeoverheidbezien,ontstaatdoordezekoppeling
eeninstrumentariumdateenmengvormisvanenerzijdsvoorschriftenen
anderzijdssubsidiesenbijdragen.Eenvoordeelvandezecombinatieboven
alleenwettelijkevoorschriftenofalleensubsidiesenbijdragenisdathet
heteffectendeeffectiviteitvanhetbeleidvergroot.Deindividueleboer
daarentegenzietzichsteedsmeergeplaatstvooreenwoudvanregelsen
voorschriftenwaardeverplichtingenvooropstaanendevergoedingenals
compensatievoorhetverlieswordenervaren.
Doordeaardvanhetinstrumentariumwordtdevergoedingdoorboerenniet
ofnauwelijkservarenalseenaanmoedigingspremieomtekomentoteen
daadwerkelijkeintegratievanlandbouw,natuurenlandschap.Omzulkste
bewerkstelligenmoetendevergoedingenopeengeheelandereleestworden
geschoeid.Bijdehuidigebeheersvergoedingenwordtdeboervoornamelijk
beloondvoorhetnalatenvanactiviteiten,hetgeennietbepaaldstimulerend
werkt.Veelstimulerenderishetbeloondtewordenvoorhetverrichtenvan
bepaaldeactiviteiten.Hetrelatievesuccesvandeonderhoudsovereenkomsten
-waarbijdeboervooreenconcretehandelingwordtbeloond-lijkthiervan
eensprekendbewijs.Vanuitdeboergezienzijndevergoedingenvooronderhoudskostenaantrekkelijk.Indeeersteplaatsomdathetvaakvergoedingen
zijnvooractiviteitendiegedaankunnenwordeninperiodeswaarinsprake
isvaneenleegloopvanarbeid(b.v.indewinter). Indetweedeplaats
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omdathetoverhetalgemeenwerkzaamhedenbetreffendie-hoewelheter
nietaltijdvankomt-tochgedaanmoetenworden,bijvoorbeeldhetterugsnoeienvandebuitenzijnproportiesgegroeidemeidoornhaag.Deonderhoudsovereenkomstisdantebeschouwenalseenaanmoedigingspremiediede
boerhetlaatstezetjegeeftomtotbepaaldewerkzaamhedenovertegaan.
Eenalternatiefomdebeheersvergoedingeninderichtingvanaanmoedigingspremiesom tebuigenisdoordevergoedingenop'geleverdprodukt'
tebaseren.Voorbeeldenhiervanzijn,vergoedingenperbroedgevalvan
bepaaldezeldzameweidevogelsoortenofeenvergoedingnaargelanghet
aantalophetperceelvoorkomende(zeldzame)plantenvariëteiten.Hoeweler
noggenoegmeet-,waarderings-en organisatorischeproblemenaanzulk
soortregelingenkleven,ishetgrotevoordeeldathetcreatievevakmanschapvandeindividueleboerwordtgestimuleerdterwijlhijzijnkeuzevrijheidhoedittebereiken,behoudt.Voorboeren-diezichzelfstandige
ondernemervoelen-isditpsychologischenemotioneelgezienveelaantrekkelijkerdandehuidigebeheersvergoedingenwelkedoorhenbeschouwdworden
alseenschadeloosstellingvoorhetnietmeeroptimaalalsboerkunnen
functioneren.
Dedoelstellingen,hetmechanismeendeeffectiviteitvanderegelingen
Hetbeheersbeleidisgebaseerdopdedoelstellinghetinstandhoudenvan
natuurenlandschapinkwetsbareenwaardevolleagrarischecultuurlandschappen.Eentweededoelstellingisdatnaareen'verantwoordbestaan'van
deagrariërsgestreefdmoetwórdeningebiedenwaarvanuithetoogpuntvan
natuur-enlandschapsbehoudwaardevolleagrarischecultuurlandschappen
voorkomen.Hoewelbeidedoelstellingendoorhunformuleringvrijalgemeen
vanaardzijnwordenuitdezedoelstellingencriteriaafgeleidvoorhet
makenvaneenonderscheidtussenbeheers-enreservaatsgebieden.Voorbuitenstaanders,waaronderboerenenvoorlichters,blijfthetonduidelijkwat
preciesdeaardvandecriteriais.Indevoordeaangewezenbeheers-en
reservaatsgebiedenopgesteldebeheersplannenstaanalgemeneenafgeleide
doeleindenophetniveauvanhetgebiedgeformuleerd.Omdezedoeleindente
bereikenwordendezogenaamdebeheersbepalingenopgesteld.Indepraktijk
blijktevenweldathetmechanismetussendevoorgeschrevenbeheersbepalingenendegeformuleerdedoelstellingennietaltijdzowerktalsmenverondersteltofzelfsvolstrektonbekendis.Daardoorwordthetgevoerdebeheersbeleidsomsongeloofwaardigindeogenvandeboer(SchröderenVan
derWeijden, 1984).Ditkomtdeeffectiviteit(d.i.dematewaarinhet
beleidbijdraagtaandegesteldedoelen)niettengoede.Detweededoelstellingvanhetbeheersbeleidheeftbetrekkingopeenverantwoordebestaansmogelijkheidvooragrariërsinwaardevolleagrarischecultuurlandschappen.Derealiteitswaardevandezedoelstellinghangto.a.afvan:
-hetaantalgewerkteurenwaarvanwordtuitgegaan.
Indemeestebeheersplannenwordtervanuitgegaandatdeagrarische
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ondernemerca.2500urenofmeerperjaarwerkt.Boerenbuitenhetbeheersgebiedfungerenimmersalsnorm.EenambtenaarvanStaatsbosbeheer
dieineenreservaatsgebieddezelfdesoortwerkzaamhedenverrichtkomt
jaarlijksnietbovende1800uur.Invergelijkinghiermeemaakteenboer
almeerdan700overuren.Hetbegripoverurenkomtindebeheersvergoedingenevenwelnietvoor;
-deopgelegdebeperkingen;
-deontwikkelingenbuitendebeheers-enreservaatsgebiedendietoteen
vergelijkingsnorm wordenverheven.
Voorbeheersgebiedenwordtalsprincipegehanteerddateenboer,dieeen
beheersovereenkomstafsluit,nietslechterafmagzijndaneenboerdiein
eenvergelijkingsgebiedeenbedrijfuitoefent.Ofditinwerkelijkheid
gerealiseerdwordthangtafvandematewaarinbijdebepalingvande
hoogtevandebeheersvergoedingrekeningwordtgehoudenmetbovengenoemde
punten.Bijboerendiegrond,gelegenineenreservaatsgebied,metbeperkendebepalingenoppachtbasisingebruikhebben,kanhuninkomendoorde
externeproduktie-omstandighedenopeenzeerlaagniveauterechtkomen.Het
verbeterenvandeinkomenspositiedoorhetdoenvaninvesteringeningebouwenenerf-enpadverhardingisinvelegevallenonmogelijk.Uithetlage
inkomenvloeientegeringereserveringsmogelijkhedenvoorinvesteringen
voort.Daarnaastbestaaterbijdeaanbiedersvanfinanciëlemiddeleneen
groteterughoudendheidtothetverstrekkenvanleningenvoorinvesteringen
vanwegedeaardvandeafgeslotenpachtcontracten.ZostrevenhetStaatsbosbeheerendeNatuurbeschermingsorganisatiesnaarhetafsluitenvaneenjarigepachtcontracten(metveelbeperkingen).Omtochboerentekunnen
blijveninschakelenbijhetbeheerenonderhoudenvanreservaatsgebieden
kanhethanterenvaneennegatievepachteengeschiktinstrumentzijn.De
huidigepachtmaaktditevenwelnietmogelijk.
Dehoogtevandevergoedingen
Dekostenvanhetbeheersbeleidzijnteonderscheideninprogrammakosten
enzogenaamdeverborgenbeleidskosten.Deprogrammakostenbestaanhoofdrzakelijkuitapparaatskostenenoverdrachtsuitgaven.Deverborgenbeleidskostenbestaanuitkosten,dielichamenenindividuenmoetenmakenomde
doordeoverheidgestelderegelsenverplichtingennatekomen.Eendrietal
categorieënvankostenpostenzijnteonderscheiden.
1.Organisatorischeenadministratievekosten.
Hetnalevenvandewettelijkeregelingenenvoorschriftenbrengtextra
administratievetakenmetzichmee.Hetwegwijswordenin'premieland'
alsmedehetgebruikmakenvanenhetzichhoudenaanderegelskosten
tijd.Ditextratijdsbeslagplusdenoodzakelijkemateriëlevoorzieningenuitenzichinhogerekostenvooradministratieenbeheer.
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2.Toegenomenexploitatiekosten.
Doorderegelingendievoortvloeienuithetbeheersbeleidzaldikwijls
eenextrainzetvanmiddelen,waarondermetnamearbeid,nodigzijn.
3.Gederfdeopbrengsten.
Doorhetverminderenvanhetproduktieniveauperhagaateenbepaalde
potentiëleproduktieverloren.Dezeopbrengstdervingveroorzaaktper
definitiekostenenwelkostenindezinvandegederfdealternatieve
opbrengsten.Dehoogtevandezekostenhangtafvandeontwikkelingenin
delandbouw buitendebeheers-enreservaatsgebieden.
Alsstelregelgeldtdatdebeheersvergoeding,dieeenboerontvangt,wordt
bepaaldaandehandvandeopbrengstverlagingendeverhogingvandeexploitatiekosten.Bijdebepalingvandehoogtevandevergoedingzalveel
afhangenvandekeuzevanhetvergelijkingsgebied.Overdeze-infeite
arbitraire-keuzebestaatdanooksteedsveeldiscussie.
Formeelwordtaandeextrakostenvoororganisatieenadministratiegeen
vergoedingtoegekend.Verderrijstdevraagofalleextraexploitatiekosten
daadwerkelijkbijdeberekeningvandebeheersvergoedingwordenbetrokken.
Zomaakthetverbod,niettemaaienvóór 15juniinkuilenmoeilijkerof
zelfsonmogelijk.Hetalternatiefhooienbrengtgrotererisico'smetzich
meevanwegedegrotereweersafhankelijkheid,endoorhetlatetijdstipvan
maaienisdekwaliteitvanhetvoergeringer.Daarnaastvraagthetvoeren
vanhooiindewinteraanzienlijkmeertijddanhetvoerenvankuilvoer.
Wordteralmetdezegevolgenrekeninggehoudenbijdebepalingvande
beheersvergoeding?
Eenanderpuntisdatboeren,dieeenbeheersovereenkomsthebbenafgesloten,vaakmoetenwerkenonderarbeidsomstandighedendieeldersindesamenlevingals'achterhaaldofouderwets'wordenbeschouwd.Alshetzware
lichamelijkearbeidbetreftwordtvoorditsoortwerkzaamhedenbuitende
landbouwvaakeenextrapremietoegekend.Afgezienvanzo'nextrafinanciëlevergoeding,dieboereninbeheersgebiedenmoetenontberen,brengen
dezearbeidsomstandighedenvoordeboereneenpsychischebelastingmet
zichmee.Ineentijddatmechanisatieenmoderniseringtotnorm lijkente
zijnverhevenishetvooreenboerineenvaarbeheersgebiedbegrijpelijkerwijsmoeilijkteverwerkendathijzijnmestnogdriemaalopdevorkmoet
nemenvoordathetopdeplaatsvanbestemmingis.Hetideedatinbeheersgebieden'ouderwetse'landbouwmethodenwordentoegepastheeftdanookzeker
bijgedragenaandetotophedengeringedeelnamevanbeheersovereenkomsten.
Deacceptatievanhetbeheersbeleidkanvergrootwordendoormeerde
nadrukteleggenophetaanvaardbaarinkomenvandeagrariër.Hetisdan
ookdevraagofdenormvooreenredelijkinkomenontleedmoetwordenaan
eenvergelijkingsgebied.Gezienhetbelangdatdesamenlevingheeftbijhet
instandhoudenvanwaardevollenatuurenlandschapkandezenormbeter
gebaseerdwordenophetinkomendatdoordezesamenlevingalsredelijk
wordtbeschouwd.Datdebeheersvergoedingendaarmedemeerhetkaraktervan
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eeninkomenstoeslagkrijgen,kanonderdehuidigeomstandighedennietals
eennadeelwordengezien.Juistdezeinkomenstoeslagmaakthetgerechtvaardigddaterregelswordengesteldaandeproduktiewijzeenproduktieomvang
vangoederenwaaraanindeEGaleenoverschotbestaat.Nogeenbelangrijk
argumentisdathetmeewerkenaanhetinstandhoudenvannatuurenlandschapeenpremieennieteencompensatieverdient.

Compartimenteringvanfunctievervulling
Voorvrijweliederefunctievanagrarischecultuurgrondiseenbelangengroeptevindendievoorhetbenadrukkenvandiebepaaldefunctiepleit.
DaarbijstreeftiederebelangengroepernaaromdeNederlandseagrarische
cultuurlandschappen dat'gezicht'tegevendatovereenkomtmetdepreferentiesvanhaarleden.Indepraktijkleidtdittoteenoverheidsbeleid
waarbijiederebelangengroep zijn'eigen'agrarischecultuurgrondkrijgt.
BinnenhetRelatienotabeleidneemtdezecompartimenteringsomsextreme
vormenaan.
Bijeenreservaatvan200haineenruilverkavelingsgebiedvanintotaal
7500halijkteropzichnogsprakevaneenredelijkeoppervlakte.Wanneer
echterderelatieveverhoudinginogenschouwwordtgenomen,wordtdescheidingsgedachteofeilandsvormingduidelijkzichtbaar.Vaneenmeerextreem
voorbeeldissprakewanneertweebeheersgebiedenvanresp.125en98haen
eenreservaatsgebiedvan 16habinneneenruilverkavelingsgebiedvan3.140
ha gelegenzijn.(Ruilverkaveling 'Omkoop-Kortrijk').Indepraktijkkomt
deinvullingvanhetRelatienotabeleidneeropeenscheidingvanfuncties
opkavelniveau.Eendergelijkecompartimenteringmoetwelhaastzekerleiden
toteen-geziendedoeleinden-inefficiënteallocatievandemiddelen.
Eenmoeilijkheidbijhetvaststellenvandezeinefficiëntieisdaternog
relatiefweinigbekendisoverdegewensteminimaleomvangvaneenbeheersofreservaatsgebiedomeenbepaaldefunctienaarbehorentekunnenvervullen.Enclavesbeheers-ofreservaatsgebieden,ingrootteuiteenlopendvan
enkelepercelentotca.honderdhectaren,kunnendediversefunctiesop
langeretermijnnietopbevredigendewijzevervullen.Indenabijetoekomst
wordthetlandelijkgebieddanopzijnbesteensoortopenluchtmuseummet
hierendaareenmonumentvanlandbouw,landschapennatuur,zoalsdatin
hetverledenvoorkwam.Voordelangeretermijnmoetdevraaggesteldworden
ofdekleineeenhedenbeheers-enreservaatsgebiedgrootgenoegzijnomhun
identiteittebehoudenalsaanhunomgeving-hetruilverkavelingsgebiedgeenofbeduidendminderbeperkingenwordenopgelegd.
Eenalternatiefzoukunnenzijnominhethelegebiedaangepasteruilverkavelinguittevoerenofominhetgehelegebiedintegratievanlandbouw,
natuurenlandschapnatestreven.Hetnastrevenvaneenintegratietussen
landbouw,natuurenlandschapzoumoetenplaatsvindenbinnengrotereland-
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schappelijke eenheden dan totnu toe voorgesteld werd indevorm vanbeheers- en reservaatsgebieden. Eeneerste voordeel isdatversnippering van
'waardevolle'percelen wordt voorkomen waardoor er echt sprake kan zijn van
eenbeschermingvanbepaalde landschappen.Daarnaast wordt erook een
versnippering van arbeidskracht en middelen binnenhet overheidsapparaat,
met alle negatieve schaaleffecten van dien,voorkomen.Indetweede plaats
betekent het een grotere rechtsgelijkheid vanboeren waardoor deacceptatiegraadmogelijkerwijs toeneemt.Eenderdevoordeel isdater gedifferentieerd naar regio een landbouwproduktieplaatsvindtdierekeninghoudt met
de draagkracht van natuur, landschap enmilieu.
Naast het allocatieverlies heeft decompartimentering ookgevolgenvoor
deverdelingvan de collectieve lastenenmiddelen inde samenleving.Een
voorbeeld hiervan zijndeeffecten die optreden wanneerbepaaldebelangengroepen 'hun eigen stukje'agrarisch cultuurlandschap krijgen opkosten van
de gemeenschap.Bij debeslissing over de gewenste hoeveelheid van het
quasi-collectieve goed 'natuur en landschap', waarvan individuele consumptie mogelijk is,bestaat er geenverband tussenbeslissen,betalen en
genieten. Ditbetekent dat goedgeorganiseerde belangengroepen, die erin
slagen deoverheid voor hun ideeën tevinden,zodanig dat zijhun eigen
stukje agrarischcultuurlandschap krijgenop kostenvan degemeenschap,
genieten van de door hen geprefereerde functies.Indepraktijkblijkt, dat
hetmetnamedehoger betaalde en hogeropgeleide bevolkingsgroepen zijn
die deel uitmaken van deopdenatuur enhet landschapgerichtebelangengroepenendathet ook met name deze bevolkingscategorieën zijn die'waardevolle agrarische cultuurlandschappen'weten te waarderen.Het aanwenden
vanfinanciëlemiddelenvan de overheid voorhetbeheersbeleid heeft dan
ook direkte gevolgenvoor deinkomensherverdeling. Er ontstaat dan een
negatief effectopdetertiaire inkomensverdeling. Daaraan moetonmiddellijk worden toegevoegd dathetoverheidsbeleid in denatuur-enlandschapsbeschermingverdedigdkanwordendoorte stellen datnatuur en landschap
een 'merit-good' is en dat deoverheid vanuit hetpaternalistische motief
handelt.Hoezeer deze gedachtevelenmagaanspreken,eenobjectieve norm
bestaat hiervoor niet.
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Voetnoten
1.Determ 'landschap'iseenvaagbegrip.Voorsommigen,b.v.sociaalgeografen,zijnlandschappenindeeersteplaatscultuurlandschappen;dit
zijnvestigingspatronenvanmensengroepen.Vooranderen,o.a.botanici
enlandschapsarchitecten,gaathetvooralomdeverschillendevegetatiemilieus.WijzullenvooronsdoeldedefinitievanVink (1971)aanhouden
enverstaanonderlandschap 'hetoppervlakmetalzijnverschijnselen,
dusmetinbegripvanlandvormen,vegetatie,faunaendedoordemens
beïnvloedeaspecten'.Determagrarischecultuurlandschappenheeftdan
betrekkingopdiedelenvanhetaardoppervlak,diedoordemensdirekt
wordenaangewendvooragrarischeproduktie.Hetverschiltussendeterm
'natuur'endeterm'landschap'schuilthierin,datwebijlandschapaan
detotaleverschijningsvormdenken,terwijlbijnatuurmeergedoeld
wordtopdefloraenfauna.
2.Wanneerindepublicatiegesprokenwordtoverlandschap,cultuurlandschap,grondofcultuurgrond,danbedoelenwesteedsagrarischcultuurlandschapofagrarischecultuurgrond.
3.Dezefunctie-indelingis,metuitzonderingvandeproduktiefunctie,
ontleendaande'StructuurvisieNatuurenLandschapsbehoud',eenuitgave
vanhetMinisterievanCultuur,RecreatieenMaatschappelijkWerk,1977.
4.Bron:NationaleRekeningen,1984,CBS,DenHaag.
5.Collectievegoederenzijngoederendienietrivaliserendennietexclusiefzijn.Gebruikvanhetgoeddoordeeensluithetgebruikdoorde
andernietuitenverderisniemanduitdesamenlevingvangebruikuit
tesluiten.Eengevolgvandezeeigenschapisdatvoorcollectieve
goederenhetsysteemvanvoorzieningviademarktfaaltendatvoor
voorzieningenvaakhandelendoptredenvandeoverheidvereistis.
Straatverlichtingiseentraditioneelvoorbeeldvaneencollectiefgoed,
alsmedenatuurenlandschap.Weliswaarzijnbepaaldenatuurterreinen
beperkttoegankelijktemakendoorzeteomheinen.Vannatuurenlandschap,zoalsdatvoorkomtinlandelijkegebieden,isredelijkerwijs
niemanduittesluitenzodatergeensprakeisvanexclusiviteit.Evenminisersprakevanrivaliteit.
6.DehiergekozenformuleringvandeEG-landbouwbeleidsdoeleindenisvoor
eendeelontleendaanHorring,"Landbouwstructuurbeleid,wathetisen
wathetzoumoetenzijn".LandbouwkundigTijdschrift,1970.
7.Ondereconomischegroeiwordthierverstaandetoenamevanhetreële
inkomenperhoofdvandebevolking.
8.Onderstijgingvandetechnischeproduktiviteitwordthierverstaande
stijgingvandeverhouding:
nettoproduktie
factorinput
9.Zoalsuitpar.3.3zalblijkenisvanafhetmiddenvandejarenzeventig
sprakevaneensterkeintensiveringvanhetoverheidsbeleid.
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10.Onderdemiddelenvandepubliekeactoresvallenalle(olrbare)middelen,dieactoresterbeschikkingstaanbijeenpogingomdecollectieve
besluitvorminginhuneigenrichtingomtebuigen.Vooreenbelangenorganisatieophetgebiedvannatuurenlandschapkanditbijvoorbeeld
betekenenhetvoerenvangesprekkenmetbewindsliedenenkamerleden
maarookhetuitbrengenvanpublicatiesennota'sterbeïnvloedingvan
depubliekeopinie.
11.BijdeopstellingvandezevierStructuurvisieswarendestijdsministeriesbetrokken,t.w.hetMinisterievanLandbouwvoordeStructuurvisies 'Landbouw'en'Bosbouw'enhetMinisterievanCultuur,Recreatie
enMaatschappelijkWerk (CRM)voordeStructuurvisieOpenluchtrecreatie
en 'Natuur-enlandschapsbehoud'.Bijdeorganisatievandeministeries
eind1982isdeonderafdelingNatuurbehoudenOpenluchtrecreatievan
hetMinisterievanCRMovergebrachtnaarhetMinisterievanLandbouwen
Visserij.Daarmedewordensindsdietijddebelangenvanlandbouw,
bosbouw,natuurbehoudenopenluchtrecreatiedoordezelfdebewindsman
behandeld.
12.InformelezinzijndeStructuurvisiesnietalseenwettelijkebasiste
beschouwenvoordeNota.Zezijnnietgeparafeerddooreenminister.
InhoudelijkgezienhebbendeStructuurvisieswelalsgrondslagvoorde
NotaLandelijkeGebiedengediend.
13.Vooreenbeschrijvingvandeachtergrondenvoorhetontstaanvande
gedachtetothetontwikkelenvanNationaleLandschappen:zieookVan
derWeijden (1977).
14.Totdeapparaatkostenwordennietdeaankoopenbeheervanreservaatsgrondenennatuurterreinengerekend.
15.VoorhetRelatienotabeleidvindteennadereuitwerkingvandeverborgen
beleidskosteninhoofdstuk6plaats•
16.Voorbeheers-enonderhoudsovereenkomstengebeurtditreeds.Ditkomt
inhoofdstuk5en6naderaandeorde.
17.Indepraktijkwordendezereservatenvoordeoverheidaangekochtdoor
hetBureauBeheerLandbouwgronden (BBL).
18.InNederlandbedraagtdejaarlijksevergoedingca.180guldenperjaar.
(JaarverslagSBL,1982,blz.35).
19.Per1januari1983,toendeStichtingBeheerLandbouwgronden(SBL)
vervangenwerddoorhetBureauBeheerLandbouwgronden (BBL),zijnde
takenvanhetbestuurvandeStichtingovergenomendoordeCommissie
BeheerLandbouwgronden.
20.VandezijdevanhetBureauBeheerLandbouwgrondenwordtgestelddat
ditnietzoverwonderlijk is.DeopstellersvandeRelatienotastond
voorogendeknelpuntentussennatuurenlandschapenlandbouwbijde
uitvoeringvanruilverkavelingenoptelossen.
21.VolgenshetBBLdwingtdebeperktheidvanhetapparaattothetstellen
vanprioriteitenwaarbijdekeuzeopdiegebiedenvaltwaaropreedsnu
beslissingenoverhetgrondgebruikvooreenreeksvanjarenworden
genomen.
22.VolgensdeEG-bepalingenkandebergboerenregelingopmaximaal2,5%van
detotaleoppervlaktevaneenlidstaatvantoepassingzijn,hetgeen
voorNederlandopmaximaal 100.000haneerkomt.
23.Alsvierdecategorievanbudgettairelastenvaneenbepaaldoverheidsbeleidzijn'degederfdebelastingopbrengsten'tenoemendiehet
gevolgzijnvanhettoekennenvaneenbepaaldebelastingfaciliteit.
VoorhetRelatienotabeleidishetinstrumentvandebelastingfaciliteitenminderbelangrijk.
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24.Ditiseenschatting,gebaseerdopdeuitbreidingvanhetpersoneelsbestandvanhetBureauBeheerLandbouwgrondenna 1978,hetjaardathet
Relatienotabeleidoperationeelwerd.Bron:Rijksbegroting,diverse
jaren.
25.In1983liependebeheersvergoedingenperhauiteenvan100tot1500
guldenmeteengemiddeldevanrondde700gulden.
26.IndeRelatienotaisbijdekostenramingvanhetvoorgesteldebeleidin
hetgeheelgeenrekeninggehoudenmetbeheerskosten (VanderWeijden,
1977).
27.H.deJong,overhetbeheervanweidevogelpopulaties (1976);
L.Klaasen,overdeBeheersmogelijknedeninhetIlperveld (1981).
28.In1983bedroegdegemiddeldeaankoopprijsvanreservaten35.000gulden
perha.Bron:Staatsbosbeheer,persoonlijkemededeling.
29.Voordebeheersvergoedingenisuitgegaanvaneenbedragvan700gulden
perha,hetgeenovereenkomtmetdegemiddeldevergoedingin1983(Bron:
BBL,mondelingemededeling).Voordebeheerskostenvanreservatenis
eveneensuitgegaanvan700guldenopbasisvanschattingen,gebaseerd
opdiversebronnen(zietekst).
30.DeWolf (1984)noemteenpercentagevan95.
31.Dezetoedelingvindtopgrondvanartikel13vandeRuilverkavelingswet
plaats.
32.Eind 1984wasvoorslechts20%vandegebiedenmeteenbeheersplan
daadwerkelijkeenbeheersovereenkomstafgesloten.
33.Bijindividuelegoederenisdezebandvolledigeaanwezig,namelijk
degenedieoverdekoopbeslistbetaaltenheeftzelfhetgenot.Bij
puurcollectievegoederenisdiebandinfeiteookaanwezig:degehele
gemeenschapbeslist(viadevolksvertegenwoordiging),degemeenschap
draagtdekostenengenieteralsgeheelvan.Juistbijquasi-collectievegoederenisdezebandtussenbeslissen,betalenengenieten
doorgesneden.
34.Wemoetenconstaterendatjuistdebelangengroepenvancultuur,waarin
de'elite'vertegenwoordigdis,debestemogelijkhedenhebbenomhet
overheidsbeleidtebeïnvloeden.
35.Vooralophetterreinvancultuurishetpaternalistischemotiefvoor
overheidsbemoeienis (b.v.viasubsidies)vaakaantoonbaar(Goedhart,
1977).
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BIJLAGE 5

Overzicht specifieke uitgaven proefgebieden in de periode 1975-1984 (in guldens)

Categorie

Mergelland

Waterland

N.W.
Overijssel

Veluwe

Winterswijk

Totaal

in %

Apparaatskosten

425.252

364.900

1.104.000

1.075.000

3.000

2.972.152

15,7

293.823

316.628

826.000

879.000

65.000

2.380.451

12,6

22.080

325.205

60.000

56.000

-

463.285

2,5

1.664.700

674.000

201.500

4.386.253

23,2

1.049.000

10.000

2.784.569

14,7

Plankosten/onderzoek/
studies
Voorlichting
Herstel natuur en
landschap
Recreatieve
voorzieningen
Herstel cultuurhistorische streekeigen
elementen

1.846.053

-

813.676

126.293

785.600

1.069.037

2.118.188

1.584.500

-

-

4.771.725

25,2

Qqperimentennet aangepaste agrarische
werktuigen

-

128.225

572.000

-

-

700.225

3,7

Overige activiteiten

29.550

37.698

380.000

11.000

-

458.248

2,4

4.499.471

3.417.137

6.976.800

3.744.000

Totaal

279.500

18.916.908

Bron: Evaluatienota Nationale landschappen. Ministerie van landbouw en Visserij, 1985, hlz. 10.
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Bijlage 5.2

Overzichtbestedingen inhetproefgebied Nationaal Landschap Waterland
(inguldens)
1981
Apparaatskosten
43.300
Voorlichting
Algemeen
Folder Markermuseum
Tenstoonstelling St.VBW
Huis-aan-huisblad
Schaatsrouteplan
Wandel- en fietskaart
Kleinschalige experimenten
t.b.v.een bezoekerscentrum
Inrichting Markermuseum
10.200
Onderzoek
Beheers-en ontwikkelingsprogramma
Aangepastewerktuigen voor
vaarboeren« teweten:
- brede banden
- proefamfibiwerktuigen
- maaiboot
- helling
Nieuwe molens
Landschappelijk aangepast
boerderij-ontwerp
Brakwaterregiem
Tijdsbesteding vaarboeren
Mestverwerking en-opslag
vaarboeren
Subsidieregelingen
Verfijnde Welstand
Onderhoudsregeling
Projecten
PontjeSpijkerboor
Reconstructie brugAandammergouw
Schooltuin O.L.S Zuiderwoude
Rehabilitatie Haaldersbroek
Reconstructie brugEnge/
Wijde Wormer
Herinrichting Kerkplein
Broek inWaterland
Kunstmanifestatie 'HetWaterlandseLandschap'
Inrichtingopenbareruimte Jisp
(Dorpsstraat enWeiver)
Pontje Holysloot
Tentoonstelling 'Ontstaan
Waterlands Cultuurlandschap'
Kleine projecten
Verplaatsing lindeboom Zunderdorp
Bebording landelijk gebied
Broek in Waterland
Totaal

53.500

1982
71.800
6.540
7.400
20.100

40.737

1983

149.000

364.900

1.902

1.091

50.000
6.755

60.000
50.000*
10.000*

2.993
6.540
7.400
130.100
56.755
10.000

100.000

7.100

7.100
10.200

50.675

191.412

8.899
3.121
46.466
29.739

40.000*

35.572
66.350

Totaal

100.800

2.336
13.701
6.500

8.899
3.121
46.466
69.739
25.572
68.686
13.701
6.500

757

757

202.970

210.773
130.065

225.799
159.469

639.542
289.534

100.000
170.005
37.698
666.307

4.500

10.000

114.500
170.005
37.698
666.307

100.000

100.000
100.000*

100.000

43.998

43.998

125.000*

1.537.499

25.000*
10.000

150.000
10.000

50.119

50.119

2.800

2.800

1.793

1.793

977.128

* Opbasisvan toegezegde,maar nog niet afgerekende subsidies.
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1984

849.010

3.417.137
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O v e r z i c h t b e s t e d i n g e n i n h e t p r o e f g e b i e d N a t i o n a a l Landschap Veluwe ( i n g u l d e n s )
1978
Apparaatskosten

1979

1980

1981

1982

1983

1984

letaal

100.000

140.000

142.000

193.000

250.000

250.000

1.075.00C

(incl.Winterswijk)
StudieplankDSten

61.000

62.000

Algemeen

1.000

Voorlichting
Xnteriinrapport
N.L. Veluwe

20.000

143.00C

1.000

3.000

6.000

11.00C

23.000

8.000

25.000

56.00C
65.00C

65.000

Inspraak, interimrafport

196.000

Sprengen en beken:
- onderzoek Cost Veluwe
-planvorming
-experimentenbeekherstel

97.000
131.000

Landschappelijke
inpassing campings

196.00C

134.000

81.000
203.000

22.000

333.00C
81.00C
589.00C

76.000

178.000

240. .000

521.00(

236.000
99.000

27.000

Objectplannen campings

51.000

Landsdiapsstructuurplan
Agrarische Enclave

41.000

51.00C

20.000

61.00(

Bijzondere dagrecreatievcorzieningen

104.000

143.000

Educatieve wandelpaden

462.001

15.000

Proeven heidebeheer

lötaal

215.000

15.001

85.000

61.000

100.000

563.000

863.000

85.001

427.000

952.000

778.000

3.744.001

P.M.: De bedragen zijn subsidiebedragen in de verhouding 90% rijk, 10% provincie exclusief eventuell
bijdragen van derden.

114

